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Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vývojem multikulturní výchovy a jejím
uplatněním v české primární škole. Teoretická část popisuje koncepce multikulturní
výchovy a její východiska, multikulturní prostředí, metody a formy práce, a také nabízí
seznam

multikulturních

zrealizovaný ve 4. třídě.

materiálů.

Praktická

část

prezentuje

konkrétní

projekt

Annotation
The diploma thesis is focused on multicultural education and its implementation
into the Czech primary school system. Theoretical part deals with the concept of
multicultural education, its base, multicultural environment, methods and approaches.
Besides, it includes a comprehensive list of relevant resources. Practical part brings
concrete project which was realized at fourth year of primary school.
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Úvod
Česká republika byla dlouhou dobu izolována a složení obyvatelstva a jeho
kultura byla poměrně homogenní. V současné době dochází k mnoha výrazným změnám.
Po roce 1989 se nám otevřel svět, stejně tak jsme se i my otevřeli světu a stáváme se
součástí Evropy. Evropy, která je domovem mnoha národů, etnických a náboženských
skupin, které mají svůj historický původ, jazyk, zvyky a svou

vlastní kulturu. Tyto

rozdíly by neměly být překážkou v porozumění, ale naopak výhodou a obohacením.
Diverzita nám nabízí mnoho odlišných pohledů na realitu, otvírá nám dveře k poznávání,
ale také vyžaduje částečné přehodnocení postojů a hodnot.
Existence pluralitní společnosti s sebou ovšem přináší mimo jiné také změny
v sociálních vztazích, které jsou v některých případech značně problematické. Neznalost,
neschopnost orientace v nové společenské situaci, nedostatek tolerance a zatíženost
předsudky, to je jen několik důvodů, které brání vzájemnému harmonickému soužití.
Jako inspirace či ukázka mohou sloužit státy, které byly již dříve vystaveny této
skutečnosti, neboť jejich společnost byla značně heterogenní. Mezi ně řadíme hlavně
USA, Kanadu, Austrálii a země západní Evropy. Vzhledem k bohatším zkušenostem
těchto zemí a jejich četné publikační činnosti v této oblasti jsou v této práci připomínáni
hlavně zahraniční autoři.
Je zřejmé, že multikulturní společnost musí být reflektována odpovídajícím
způsobem také ve výchově a vzdělávání. Z toho důvodu vznikla nová společenskovědní
oblast nazývaná multikulturní výchova.
Cílem práce je poukázat na rozdílné koncepce multikulturní výchovy, zdůraznit
její

nepostradatelnost

ve

společnosti

České

republiky,

potvrdit

předpoklad,

že

multikulturní výchova je komplexní proces, který by měl prostupovat celým vzděláváním
a všemi jeho složkami. Záměr další části je sestavit seznam dostupných materiálů a
vytvořit návrh aktivity aplikovatelný na 1. stupni ZŠ.
V teoretické části práce budou definovány relevantní pojmy, zmapován vývoj a
proměny multikulturní výchovy, zaměříme se na ukotvení multikulturní výchovy
v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZV, budou představeny jednotlivé koncepce
multikulturní výchovy a její aspekty. Z vyučovacích metod a postupů bude poukázáno na
takové, které mohou vhodně sloužit při multikulturním vyučování a také sestaven stručný
seznam pomocných materiálů a zdrojů multikulturní tematiky.
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V praktické části bude vytvořen návrh „projektu" zaměřený na konkrétní zemi Portugalsko, který má sloužit jako možný příklad uplatnění multikulturní výchovy,
poznáváním jiné země a kultury, na 1. stupni ZŠ. Jeho cílem bude kooperativními
přístupy seznámit žáky s kulturou a reáliemi Portugalska. Projekt bude aplikován ve
čtvrté třídě ZŠ a jeho průběh bude následně reflektován.
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I. Teoretická část
1. Vymezení pojmů
Téma multikulturní výchovy s sebou přináší mnoho specifických pojmů. Některé
z nich jsou již delší dobu a často používány, jiné se objevují až v poslední době. Většinou
máme představu o tom, co daný výraz znamená, ne vždy však známe přesnou a úplnou
definici. Někdy je určitý pojem používán i v situacích, se kterými nemá téměř žádnou
souvislost, a nebo je naopak jeho význam značně zúžen. Např. se můžeme často setkat
s vysvětlením, „že rasismus je, když běloch mlátí černocha" a nebo s prohlášením
„nejsem rasista, ale nesnáším cikány".
V této tematice je proto třeba začít právě uspořádáním a vymezením relevantních
pojmů. Pojmy tolerance a multikulturní výchova jsou velmi obsáhlé a proto necháme
jejich definice nakonec. V následujícím textu definujeme tyto pojmy:
Kultura
Etnikum - etnická skupina, etnicita, etnické vědomí
Národ, národnost, národnostní menšina
Rasa, rasismus
Xenofobie, předsudky, stereotypy
Multikulturalismus
Multikulturní výchova, Interkulturní vzdělávání
Tolerance
Výraz multikulturní vznikl spojením slov kultura a předpony multi. Než se blíže
podíváme na termíny multikulturalismus a multikulturní výchova, je třeba se zastavit u
pojmu kultura. Chápání slova kultura se v průběhu let měnilo. V užším slova smyslu je
používáno ve spojitosti s uměním, například návštěva divadla či koncertuje považována
za kulturní zážitek. To, že někoho pokládáme za kulturního v sobě obsahuje hodnotící
prvek. Ten koho nazveme kulturním člověkem je pro nás lepším než někdo nekulturní.
Pojem kultura má původ v latinském „colo", které znamená vzdělávat, pěstovat,
obdělávat. (Šišková 1998) Proto také zvyk nazývat nevzdělaného člověka nekulturním či
primitivem.
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Význam pojmu stručně uvádí např. Slovník spisovné češtiny (2005, s. 155) jako
„soubor hodnot vytvořených tělesnou i duševní činností lidí a utvářejících lidskou
společnost; soubor těchto hodnot v jisté vývojové etapě, civilizace."
Většina autorů zabývajících se touto tematikou se odvolává na definici kultury
Velkého sociologického slovníku (1996, s. 548-549), který chápe kulturu jako „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 (norem, hodnot, kulturních vzorců), (c) idejí
(kognitivních systémů), (d) institucí organizujících lidské chování."
Kulturou rozumíme vše, co nebylo vytvořeno přírodou nebo není její součástí.
Kultura je tedy vlastní pouze a výhradně člověku. Průcha (2001, s. 31) do širšího pojetí
kultury zahrnuje vše, co vytváří lidská civilizace: 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."
Neexistuje však jedna jediná kultura vlastní všem lidem. Člověk má schopnost
adaptovat se na prostředí a na podmínky, ve kterých žije, přijímá kulturu místa a
společnosti kde vyrůstá, učí se jak komunikovat, jak se chovat, a jak přežít. V této
kultuře se jedinec bude cítit nejbezpečněji, protože zná pravidla této společnosti. Naopak
styk s jinou neznámou kulturou v něm může vzbudit nejistotu a strach, protože zde platí
jiná pravidla a zvyklosti než kterým byl naučen.
Každá kultura má své vlastní hodnoty, které ovlivňují chování i zvyky členů.
Jedinci zpravidla komunikují společným jazykem.
Grant & Ladson-Billings (1997, s. 72) užívají

velmi podrobnou

a názornou

definici významů kultury od Edwarda Halla: „Kultura je lidský výrazový prostředek;
nenajdeme stránku lidského života, která není dotčena a pozměněna kulturou. Zahrnuje
osobnost a povahu člověka, to jak se lidé vyjadřují (včetně projevování emocí), jak
přemýšlejí, jak se pohybují, jak jsou řešeny problémy, jak jsou plánována a uspořádána
jejich města, jak je organizován a jak funguje dopravní systém, stejně jako to jak je
sestaven a propojen systém ekonomický a státní správa. Nicméně tyto aspekty kultury,
ovlivňující veškeré lidské chování, se jeví tak zřejmé a přirozené, a právě proto jsou
nejméně zkoumané." (přeložila V. Veselá) Právě odlišnosti jednotlivých kultur se
podílejí na rozmanitosti společnosti.
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Skupinu lidí, která sdílí společnou kulturu, nazýváme etnikum či etnická
skupina. Pochází z řeckého slova „ethnos" znamenající kmen, rasa, národ.
„Etnikum nebo etnická skupina je skupina lidí, kteří mají společný rasový původ,
obvykle společný jazyk a sdílejí společnou kulturu." (Průcha 2001, s. 18) S tímto
pojmem úzce souvisí i pojem etnicita: „vzájemně provázaný systém kulturních
(materiálních a duchovních), rasových, jazykových a teritoriálních faktorů, historických
osudů a představ o společném původu, působících v interakci a formulujících etnické
vědomí člověka a jeho etnickou identitu" (Velký sociologický slovník 1996, s. 275).
Banks (In Bennett 1998) souhlasí s tím, že každý z nás patří k určité etnické
skupině, se kterou sdílí její hodnoty, kulturní vlastnosti atd., ale poukazuje na to, že
náklonnost a identifikace se skupinou je velmi individuální. Pro někoho je velmi důležitá,
zatímco jiní ji zdaleka nepřikládají takový význam. To závisí na míře etnického vědomí
- etnické identity, „vědomí sounáležitosti s určitou etnickou skupinou na základě
společně sdílených objektivních komponentů etnicity nebo rodového původu." ( Průcha
2001, s. 19).

Někdy bývá pojem etnikum zaměňován s pojmem národ a také tak používán.
Tyto termíny však nejsou synonymy, a přestože je i pro odbornou literaturu poměrně
obtížné jasně definovat termín národ, pokusme se alespoň poukázat na rozdíl ve smyslu,
kdy důležitá je hlavně vůle a vnitřní pocit sounáležitosti s národem.
Velká encyklopedie uvádí (1999, s. 297), že pro vymezení neexistují jednotná
kritéria, „rozhodující je akt vůle určité pospolitosti být národem a svobodné rozhodnutí
jednotlivce přihlásit se k určitému národu a sdílet jeho osud."
Nejčastěji bývá užíváno definice velkého sociologického slovníku: „Národ je
osobité a uvědomělé kulturní a politické společenství, na jehož utváření mají nej větší vliv
společné dějiny a společné území." ( 1995, s. 668-669)
Příslušnost k určitému národu nebo etniku nazýváme národnost. Problematické
je však dvojí chápání termínu národ a podle toho také určení národnosti. „Národ ve
smyslu etnickém je soubor osob obvykle se společným jazykem, společnou historií,
tradicí a zvyky, společným územím a národním hospodářstvím. Národ ve smyslu
politickém je prostě soubor občanů určitého státu, tedy soubor osob se státní příslušností
tohoto státu."(Roubíček In Průcha 2001, s. 23)
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Dalším velmi obtížně definovatelným pojmem je národnostní menšina. Tento
termín se shoduje s termínem etnická menšina (který je používán hlavně v USA) nebo
také jazyková menšina. Některé menšiny se však vymezují na základě náboženských či
rasových kritérií.
Šišková (1998, s. 54) odkazuje k definici F. Capotortiho, která říká, že
národnostní menšina je „skupina osob, která je na rozdíl od ostatního obyvatelstva státu
početně menší, nezaujímá vedoucí postavení a její příslušníci - občané tohoto státu vykazují v etnickém, náboženském nebo jazykovém ohledu znaky, které je odlišují od
ostatního obyvatelstva."
Některé americké publikace však považují označení menšinové skupiny za
zavádějící, jednak proto, že část obyvatelstva vnímá označení minorita jako pejorativní, a
navíc pojem menšina může být chápán jako menšina v matematickém slova smyslu, i
když v některých oblastech už mohou být, co do počtu členů, většinami. Ze
sociologického hlediska je za minoritu považována etnická skupina, která se nachází v
podřízené pozici. Wirth (In Bennet 1998) ji definuje jako skupinu lidí, která je pro své
příznačné fyzické nebo kulturní znaky vyčleněna od ostatních členů společnosti, ve které
žijí. Není s nimi zacházeno stejně a rovnoprávně, a proto se považují za objekt
kolektivní diskriminace.

Pokud se zabýváme společností a etnickými skupinami, dříve či později se
setkáme také se slovem rasa. Termín rasa byl zaveden k popisu fyzických

a

biologických rysů (například barvy pleti, tvaru očí, tvar lebky aj.) lidí na celém světě a
byl užíván v antropologii a biologii. Původní význam slova rasa byl pro biology již dříve
synonymem pro poddruh žijících organismů, které díky izolovanosti získali odlišné
charakteristiky. V 17. stol tento pojem poprvé použil v antropologii F. Bernier.
(Machalová a kol. 2001, s. 109)
Od původního označení rasa bílá, žlutá, černá přešla moderní terminologie k rase
(plemenu) europoidní, mongoloidní, negroidní.
„Rasami rozumíme velké skupiny lidí, které se od sebe odlišují antropologický,
na základě fyzických znaků, především barvy kůže." (Havlík 1999, s. 70) Tyto teorie o
rozdělení již dnes, kdy dochází k velké migraci a míšení ras, nejsou považovány za příliš
směrodatné.
Davis (2003, s. 106) objasňuje nevhodnost používání klasifikace ras, protože:
„Rasa vyděluje druhé skupiny a rozlišuje mezi „my" a „oni" na základě stereotypního
14

zevšeobecňování druhých a jejich praktik. Očekávanými důsledky jsou rasismu, útisk a
násilí."

Předcházející definice vede k dalšímu důležitému a klíčovému pojmu, kterým je
rasismus.

Ten vznikl zneužitím

pojmu rasa a překroucením významů a teorie o

biologických rozdílech ras. Vychází z nepravdivé představy, že rasy mají různé postavení
a že některá rasa, ve většině případů rasa bílá, je nadřazena ostatním. Snaží se přesvědčit,
že fyzické rysy rasy ovlivňují také její sociální a intelektové předpoklady. Rasismus je „
reakční, nevědecká teorie, hlásající xenofobii, nepřátelský postoj vůči příslušníkům jiné
rasy nebo etnika, který může nabýt fanatických podob a může přerůst v ideologii, ale i
v systematický teror." (Velký sociologický slovník 1996, s. 909)
Velmi stručně charakterizuje rasismus Lorde (In Benett 1995, s. 93). „Rasismus je
přesvědčení o nadřazenosti jedné rasy nad ostatními, a tudíž práva k nadvládě." (přeložila
V.V.)
Ben Jelloun (2004, s.l 1) považuje rasismus za rozšířené chování, domnívá se,
že: ,je založen na nedůvěře, a dokonce na pohrdání lidmi, kteří mají jiné fyzické a
kulturní rysy, než jsou ty naše."
Předcházející citace mimo rasismu odpovídá také dalším projevům nepřátelství,
které nazýváme xenofobie. Termín vznikl z řeckých slov xénos - cizí, příchozí a fóbos strach,úzkost, bázeň. Význam xenofobie je chápán jako: „Strach z toho, kdo přichází
z ciziny, z cizího prostředí, mimo vlastní sociální útvar." (Šišková 1998, s. 12) Xenofobie
není však pouze strachem z cizího a neznámého, ale často přechází v nepřátelství až
nenávist a stává se základem ideologií jako je rasismus, fašismus, nacionalismus,
šovinismus atd.
Tento strach většinou pramení ze zakořeněných předsudků a stereotypů, které
vznikají díky nedostatku informací. Dochází ke generalizacím, které jsou silně ovlivněné
emocemi a které připisují určité skupině chování a vlastnosti, které mají být vlastní všem
jedincům dané skupiny. Předsudky jsou povětšinou hluboce zakořeněny a přenášeny na
další generace. Zdánlivě zjednodušují složitost a rozmanitost světa a ulehčují tak
orientaci. To je jedním z důvodů, proč i přesto, že jsou tyto předsudky ve velké míře
nepravdivé a absolutně nerespektují individualitu jednotlivce, je problém je změnit či
odstranit. Průcha (2004, s. 67) poukazuje na to, že stereotypy i předsudky mají stejnou
psychologickou podstatu: „ Jsou to představy, názory a postoje, které určití jednotlivci či
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skupiny osob zaujímají k jiným skupinám nebo k sobě samým (autostereotypy)." Některé
odborné publikace nerozlišují termíny stereotyp a předsudek, jiné charakterizují stereotyp
jako zevšeobecnění, které však může být i pochvalné, např. „Afričané mají rytmus v těle
a pěkně tančí". Oproti tomu předsudek je pokládán za předpojatost a má v sobě negativní
náboj např. „Cikáni kradou".
Nebezpečí spočívá hlavně v tom, že tyto generalizace z velké většiny nevznikají
z vlastní zkušenosti, ale jsou přijímány, aniž by byly podrobeny kritické analýze.
Různorodost a rozmanitost společnosti dala vznik termínu multikulturalismus,
který popisuje Všeobecná encyklopedie (1999, s. 265) „l.spjatost, prolínání kultur
různých etnik na určitém území; 2. úsilí o rovnoprávné postavení národů, etnik,
sociálních skupin apod. na společném území, v společné komunitě." Jedná se o rovnost
všech členů společnosti bez ohledu na to, k jaké skupině patří. Banks navíc zmiňuje také
rovnost pohlaví a zdůrazňuje důležitost vzdělávacích institucí. (Banks In Grant &
Ladson-Billings 1997, s. 182) „Multikulturalismus je filosofický postoj a hnutí, které
deklaruje, že pohlaví, etnicita a kulturní diverzita pluralitní společnosti, by se měla
odrazit ve všech jejích formálních strukturách, a to především ve vzdělávacích institucích
zahrnujíce pracovníky, normy a hodnoty, učební plán a žáky." (přeložila V.V.)
Zajímavé pro nás může být Goodenoughovo pojetí (In Gollnick 1998), popisující
multikulturalismus, jako normální lidskou zkušenost, a které vychází ze skutečnosti, že
všichni Američané participují ve více než jedné kulturní skupině.

Výchovu a přípravu na života v multikulturní společnosti si klade za cíl
multikulturní výchova. V zahraniční literatuře se můžeme běžně setkat s pojmy
multicultural, íntercultural a multiethnic education. Mají téměř shodný význam, spíše
záleží na tom, jak konkrétní autor chápe drobné nuance mezi těmito pojmy, a který z nich
považuje za nejvýstižnější. V české literatuře se nejčastěji používá termín multikulturní
výchova, jež „usiluje o to vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost
lidí chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní, eliminovat nebo oslabovat
etnické či rasové předsudky." (Průcha a kol. 1998, s.129)
Téměř shodně jsou v nej různějších českých publikacích užívány i definice.
Nejobecněji ji vymezuje Encyclopedia of Education Research 1982: „Multikulturní
výchova je příprava na sociální, politickou a ekonomickou realitu, kterou žáci prožívají
v kulturně odlišných lidských stycích." (In Průcha 2001)
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Zahraniční literatura nám nabízí i další vymezení. Nejčastěji citovaným
americkým autorem je Banks, který představuje tři složky multikulturní výchovy: a)
myšlenka nebo pojetí, b) reformní vzdělávací hnutí, c) průběh či způsob. Bennett (1995,
s. 13) uvádí v souladu s komplexní definicí čtyři aspekty multikulturní výchovy: „Hnutí
ke spravedlnosti, multikulturní pojetí učiva, posun k multikulturnímu přístupu, závazek
k boji proti předsudkům a diskriminaci." (přeložila V.V.) Velmi jednoduše a jasně působí
definice Nieto (Educational Leadership 2002/2003, s. 7) „Definuji multikulturní výchovu
jako výchovu protirasistickou, jež je pevně spjata s učením žáků a prostupuje všechny
složky školní výuky." (přeložila V. V.)
Mnozí odborníci přistupují k vymezení či definici multikulturní výchovy svým
vlastním způsobem. Zdůrazňují některé aspekty, poukazují na ty, které nezdůraznili jiní,
a snaží se co nejlépe vysvětlit a vymezit obsah tohoto pojmu.

Přestože jsou ve

vymezeních zřejmé drobné či větší rozdíly, jejich snaha o rozšíření multikulturní
výchovy a uvědomění si její důležitosti a nepostradatelnosti je společná.
Multikulturní výchovou tedy rozumíme jak přípravu pro život v multikulturní
společnosti, tak prosazení a přijetí názoru, že všichni žáci mají mít stejné šance a
možnosti vzdělání nehledě na pohlaví, socioekonomické postavení, etnicitu, náboženství,
fyzické či mentální schopnosti nebo jiné kulturní znaky.

Pojem interkulturní vzdělávání (intercultural education) se objevuje mimo jiné
v dokumentech Evropské unie. V České republice prosazuje jeho užívání např. Buryánek
s následujícím odůvodněním.Vzdělávání je považováno za pojem úplnější, neboť se
nezabývá pouze postoji, ale vybavuje i znalostmi a dovednostmi. Interkulturní je zde
chápáno jako komplexnější, neboť dochází k mezikulturnímu dialogu a obohacování.
Naopak multikulturní může mít význam pouze existence kultur, které žijí vedle sebe, ale
nevzniká tu žádná vzájemnost.
Projekt interkulturního vzdělávání uvádí definici: „Interkulturní vzdělávání (IKV)
je příprava na život v multikulturní realitě, příprava na sociální, politické i ekonomické
aspekty interakce mezi lidmi s odlišným sociokulturním zázemím. Snahou IKV je
vytvářet způsobilost lidí chápat, respektovat jiné kultury než svou vlastní, komunikovat a
kooperovat s příslušníky jiných sociokulturních skupin a obecně zlepšovat vztahy mezi
majoritou a minoritami. IKV usiluje o vybavení účastníků vzdělávacího procesu
souborem specifických interkulturních dispozic."
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V této práci jsme se v souladu s Průchou rozhodli pro užívání

termínu

multikulturní výchova. Obsah pojmu multikulturní výchova však chápeme ve významu
mezikulturního dialogu a obohacování, tedy tak jak uvádí definice interkulturního
vzdělávání. Vzhledem k tomu, že Evropská unie užívá termín interkulturní vzdělávání, je
spíše otázkou času, který termín se v našich podmínkách ustálí.

Posledním vymezovaným, a pro podstatu multikulturní výchovy stěžejním je
pojem tolerance. Význam slova tolerance je velmi široký, setkáváme se s ním v běžném
životě a často, ve větší či menší míře, zasahuje do našich vztahů s jinými lidmi.
Tolerance však není jen součástí mezilidských vztahů, ale jak naznačuje druhá část
definice Všeobecné encyklopedie Diderot (1999, s. 99), dotýká se i vzdálenějších oblastí.
„Tolerance: 1. snášenlivost, respektování jiného přesvědčení, jiných názorů. Historicky
vznikla

zejm.

v souvislosti

s problémem

náboženské

snášenlivosti,

v novověku

interpretována zejm. jako ochota žít společně s menšinami jiné kultury, náboženství
jazyka apod. Současné problémy multikulturních společností dokazují, že pro trvalé
soužití pouhá snášenlivost nestačí: odlišných skupin je třeba si naučit vážit. Odpovídající
míra tolerance je nutným předpokladem pro trvalost a pevnost mezilidských vztahů. 2.
technika: rozsah dovolené nepřesnosti sledované veličiny, tj. rozdíl mezi její nej větší a
nejmenší přípustnou hodnotou." Tato technická definice není zaměřena na popis lidské
vlastnosti, ale i tak nás při jejím čtení může napadnout paralela s naším světem. Co je to
vlastně norma a co považujeme za normální? Kdo určuje, co je a co není normální?
V technice máme jasně daná kritéria dané normy a možné odchylky. V běžném životě je
to však mnohem složitější. Neexistují jasně daná měřítka a vlastně ani existovat
nemohou. Obecně byla asi normálnost určována většinou obyvatelstva daného území
nebo

silnější

vůdčí

skupinou.

Kdo

vybočoval

z normy

musel

se

potýkat

s nepříjemnostmi, v krajním případě mohl přijít i o život.
V deklaraci principů tolerance uvádí

UNESCO tuto definici: „Tolerance je

respekt, přijetí a porozumění pestrosti a rozmanitosti světových kultur, způsobů
vyjadřování a lidského bytí. Tolerance je harmonie v rozdílnosti." (přeložila V.V.) Tato
definice je velmi jasná a výstižná a v dnešní době patří k nej používanějším.
Podrobně uvádí základní charakteristiky tolerance Horká & Hrdličková (1998, s.
85): „Ochota akceptovat skutečnost, že existují lidé s odlišnou barvou pleti, různého
vzhledu i názorů, které vycházejí z různých kulturních tradic; že existují lidé se zvláštní
skupinovou identitou a jiným životním stylem.
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Otevřenost, všímavost při vnímání

nových jevů a změn, ochotu porozumět

příčinám těchto změn, i když to neznamená jejich úplnou akceptaci, ale ani zásadní
odmítání.
Nezávislý, vědomý postoj v situaci svobodné volby - tzv. otevřená mysl,
preference dialogu před útočnou jednostranností. To však neznamená nekritické
přijímání univerzálního principu lidumilstva, či přehnanou prosociálnost a obětavost."
U definic některých pojmů se odborníci téměř shodují, u jiných se užívání
termínů značně rozchází. Vzhledem k tomu, že v České republice má toto téma zatím jen
krátkou tradici, bude patrně ještě nějaký čas trvat, než se terminologie jasně vyprofiluje.
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2. Vývoj multikulturní výchovy
Vznik multikulturní společnosti byl ovlivněn dvěma hledisky. Prvním z nich je
migrace obyvatelstva a druhým filozofické směr, jehož hlavní myšlenkou byla rovnost
lidí a jejich práv. Pojem

multikulturní výchova je v našich podmínkách používán

poměrně krátce, ale její koncepce je ve světě přítomna již dlouhou dobu.

2.1. Spojené státy americké
Jako kolébku multikulturní výchovy můžeme označit Spojené státy americké.
Tato pluralitní společnost je tvořena velkým množstvím skupin s odlišnou kulturou, a již
během svého vývoje byla nucena reflektovat existující rozmanitost v jejích pozitivních i
negativních důsledcích. Bohaté zkušenosti, množství uskutečněných výzkumů a
vydaných publikací nám může poskytnout mnoho cenných zkušeností a nápadů.
Podrobněji tabulka etnického složení obyvatelstva USA (viz. Příloha č. 1)
Jak uvádí

Boutte (1999, s.16), již v roce 1776 je v Deklaraci nezávislosti

uvedeno: „Všichni lidé jsou si rovni a Stvořitelem byli obdařeni jistými nezcizitelnými
právy, mezi nimiž je právo na život, svobodu a usilování o štěstí." (přeložila V.V.) Toto
prohlášení, mající v sobě základní principy demokracie, ovšem bylo tehdy chápáno jinak,
než jak mu rozumíme dnes. Všichni lidé jsou myšleni bílí muži vlastnící majetek.
K úplnému přiznání rovných práv všem občanům došlo až mnohem později.
Amerika byla od svého objevení útočištěm tisíců imigrantů. Kromě původního
obyvatelstva, které bylo z velké části vyhubeno či podrobeno nově příchozími
kolonialisty, byli do Ameriky přiváženi otroci z afrických zemí, kteří zde měli vykonávat
těžkou práci a sloužit bílým pánům. Nejvýznamnějším krokem v oblasti lidských práv
bylo bezesporu zrušení otroctví. Svou velikostí a možnostmi se Amerika stala „zemí
zaslíbenou" a mnoho lidí z celé Evropy tam odcházelo hledat své štěstí a lepší
budoucnost. Později docházelo i k přílivu lidí z Asie a nejrůznějších míst světa. Díky
tomu jsou dnes USA, ale i Kanada domovem nejrůznějších etnických, národnostních i
náboženských skupin.
Toto soužití však nikdy nebylo bezproblémové, spíše naopak. Rasová segregace
vyvrcholila v 50. až 60. letech v otevřený boj za rasovou a etnickou rovnost

všech

skupin.
Vzpomeňme osobnost černošského kazatele Martina Luthera Kinga, obhájce
lidských práv a představitele nenásilného boje proti segregaci. Výraznou roli sehrála také
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Rosa Parksová, jejíž jednání bylo M.L. Kingem oceněno. Vše začalo drobným
incidentem, kdy tato černoška odmítla v autobuse uvolnit místo, na kterém seděla. Byla
zatčena policií a byla jí udělena pokuta. Příštího

dne však vyzval King společně

s dalšími černošskými vůdci k bojkotu autobusové dopravy. Ten trval více než rok a
výsledek se dostavil. V roce 1956 prohlásil Nej vyšší soud autobusovou segregaci za
protiústavní.
V 60. letech konečně začalo citované prohlášení z Deklarace nezávislosti nabývat
svého plného významu. Tato cesta však nebyla jednoduchá ? pomoci měla právě
multikuturní výchova, která vycházela ze základních občanských práv

- svobody,

spravedlnosti a rovnosti.
Tento stav Průcha (2001, s. 42) nazývá kulturním pluralismem, což je „situace,
v níž koexistují příslušníci rozdílných kultur ve společném soužití a proklamovaném
vzájemném respektování."
Podle Gollnick (1998) byl v 60. letech vyvinut speciální vyrovnávací program
Head Start, jehož cílovou skupinou byli studenti jiné barvy pleti a nižší sociální vrstvy
bílé populace, a jehož snahou bylo vyrovnávat znevýhodnění. V 70. letech bylo cílem
připravovat a vzdělávat členy jiné kultury tak, aby poznali a přijali kulturní modely
majoritní společnosti a snadno do ní zapadli. Tento způsob byl také dlouhodobě
neudržitelný, protože nerespektoval identitu menšin.
Hnutí za občanská práva podpořilo zájem o studia etnických skupin, diskriminace
a meziskupinových vztahů. Nejdříve se této tematice začaly věnovat univerzity a později
také střední školy. Kladl se důraz na to, aby učitelé byli s touto problematikou seznámeni
a připraveni na situace a problémy, kterým budou muset v praxi čelit. Konečně se
prosadila myšlenka, že nejen členové etnických menšin mají být připravováni pro život
v této demokratické multikulturní společnosti, ale že také členové majoritní společnosti
musí být vzděláváni v historii a kultuře menšin tak, aby bylo usnadněno porozumění a
otevřen prostor pro dialog a vzájemné soužití.
Ukázalo se, jak důležitou roli multikulturní výchova hraje, a dnes, jak uvádí
Průcha (2001, s. 42): ,je multikulturní výchova v USA součástí oficiální školské politiky
a vzdělávacích programů na úrovni základních, středních i vysokých škol."
USA patří k zemím, kde se multikulturní výchově velmi věnují, je vyučována na
vysokých školách, jsou pořádány kursy pro učitele a pracovníky, kteří s dětmi pracují,
jsou vydávány pomocné metodické materiály, a vůbec je multikulturní výchova
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všemožně podporována. I přesto situace zdaleka není ideální. Ukazuje se, že jde o velmi
složitý a dlouhodobý proces, který vyžaduje mnoho úsilí, energie a času.
Učitelé přicházející do škol jsou vystaveni nejrůznějším situacím, se kterými
nemají zkušenosti, a které neumějí řešit. Základem je vždy dobrá vůle a snaha. Víra, že
všichni studenti mají stejné právo na vzdělání, a že mohou dosáhnout stejných úspěchů,
je základem dobrého přístupu učitele. Často však učitelům chybí konkrétní metody, a tak
jim jako pomoc

slouží například Multikulturní

vyučování (Tiedt and Tiedt 1990),

oblíbená metodická příručka, na kterou upozorňuje Průcha (2001). Ta pojednává o
problematice pojmenovávání příslušníků nej různějších skupin, seznamuje s koncepcí
edukační praxe, představuje konkrétní témata a shrnuje poznatky o etnických skupinách
USA.
Přestože je neustále zdůrazňována nezbytnost multikulturní výchovy, neznamená
to, že je samozřejmostí ve všech školách. Navíc země se potýká s neustálým přílivem
přistěhovalců pocházejících hlavně z Asie, Blízkého Východu, Latinské Ameriky,
Východní Evropy a Afriky. Tyto skupiny mají naprosto odlišnou kulturu, zvyky a jazyk a
neschopnost dorozumění se může vzbuzovat další vlnu nepřátelství a vytváření nových
předsudků. Děti z tohoto prostředí přicházejí do škol často bez jakékoli znalosti jazyka.
Nerozumějí, nekomunikují, a protože se cítí ztracené, inklinují k vytváření skupinek
s dětmi stejného etnika.
Taková situace je pro učitele náročná, a jelikož sám neumí rodný jazyk dětí,
komunikace je pro obě strany velmi obtížná. V některých čtvrtích navíc může určitá
skupina tvořit většinu školní třídy. Tím, že se studenti pohybují hlavně ve společnosti
svého etnika, se zpomaluje i osvojování anglického jazyka, které usnadňuje integraci do
společnosti.
To jen podporuje prioritu profesní přípravy učitelů a také zapojení asistentů a
učitelů, kteří pocházejí ze stejného etnika. Je však zřejmé, že školy v chudších městských
čtvrtích nejsou

zrovna lákavou nabídkou pro kvalifikované učitele, kteří raději volí

bezproblémové školy v „lepších" lokalitách. Chudší školy mohou učitelům nabídnout
méně, a z tohoto důvodu zde také často působí učitelé s nedostatečnou kvalifikací či
malými zkušenostmi.
Nieto (2002/2003) poukazuje na alarmující výsledky výzkumů, které dokazují, že
přestože americké školy jsou stále více multikulturní, rozdíly mezi dosaženými úspěchy
(žáků bílých a ostatních) jsou propastné. V rozmezí let 1970 až 1988

byl rozdíl

redukován, od té doby se však znovu prohlubuje. Například výzkum z roku 2000 uvádí,
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že 88% bílých studentů absolvovalo střední školu oproti

pouhým 56% studentů

hispánského původu. Z nejrůznějších uskutečněných výzkumů v oblasti úspěchů ve
vzdělání vždy nejlépe vycházejí skupiny bílých studentů a studentů asijského původu.
Nižší stupeň vzdělání je výrazně méně finančně ohodnocen, sociální a životní
úroveň se tedy nezvedá, vzrůstá nespokojenost s přístupem majoritní společnosti a
rozdíly se dále prohlubují. Dostáváme se do bludného kruhu, z kterého není úniku.
Je dokázáno, že přítomnost učitelů populace tmavé pleti má nejen pozitivní vliv
na lepší výsledky žáků minorit, ale má kladný dopad i na studenty bílé pleti.
Fakt, že některé skupiny dosahují výrazně nižšího vzdělání, vyžaduje řešení v
podobě kvalitní a efektivní multikulturní výchovy, neboť jak zdůrazňuje Gay
(2003/2004, s. 30): „Multikulturní výchova je nedílnou součástí zlepšení studijních
úspěchů studentů tmavé pleti a přípravy všech mladých lidí k demokratickému občanství
v pluralitní společnosti." (přeložila V.V.)
Někteří odborníci se přiklánějí k tomu, že studenti jednotlivých etnických skupin
vyžadují individuální, a často tedy odlišný přístup. Zdůrazňují, že znaky učebních stylů
těchto skupin se liší, a proto má být užíváno takových technik a metod výuky, které jsou
pro ně nejvhodnější, tak aby respektovaly jejich zvláštnosti. Gay (2003/2004, s. 34)
například doporučuje, aby byly alternativní techniky používány pro dané skupiny dětí
spíše než pro jednotlivce.
Tato koncepce má i své negativní stránky, které ozřejmíme podrobněji v kapitole
4., kde budou tyto koncepce blíže charakterizovány.
Přestože složení společnosti USA se od naší výrazně liší, může nám být americký
model v mnohém inspirací a sloužit jako zdroj metodických rad a zkušeností.
Multikulturní výchova je v USA uplatňována už půl století, a za tuto dobu prošla mnoha
změnami, vyvíjela se a samozřejmě čelila mnoha problémům. My se dnes, v době, kdy
multikulturní výchova má již své místo v českém vzdělávacím procesu, můžeme poučit
z jejich úspěchů i omylů.

2.2. Evropa
Česká republika se po pádu komunismu začala začleňovat do Evropy, což
vyvrcholilo v květnu roku 2004 vstupem naší republiky do Evropské unie. Po čtyřicet let
procházela Evropa vývojem, od kterého byly komunistické země odtrženy. Západní
Evropa se stávala útočištěm emigrantů, přicházejících převážně z asijských a afrických
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zemí - bývalých kolonií, ale také lidí z východní Evropy, kteří prchali před totalitním
režimem do demokratických zemí. S příchodem jiných etnik a národností vznikala
různorodá společnost a začaly se objevovat problémy, které bylo třeba řešit.
Státy západní Evropy se setkávaly s kulturami, pro ně do té doby neznámými.
Soužití etnických menšin a majoritní společnosti bylo jen zřídka bezproblémové.
Imigranti si s sebou přinášeli svojí kulturu, své zvyky a svůj jazyk. Neznalost jazyka
země, do které přišli, velmi komplikovala komunikaci a soužití s většinovou společností.
Řešení této situace měla pomoci multikulturní výchova. Její pojetí je tu poněkud
jiné než ve Spojených státech, neboť i složení společnosti je odlišné. Zatímco USA jsou
zemí, ve které můžeme nalézt bohatou paletu národnostních a etnických skupin, v Evropě
jsou poměry odlišné. Nemůžeme samozřejmě tvrdit, že složení evropské společnosti není
pestré, to by byla naprosto nepravdivá informace, chceme jen říci, že každá evropská
země může mít jiné etnické složení imigrantů. Například Německo má velmi početnou
tureckou menšinu, Velká Británie je zase častým cílem indických přistěhovalců. Země,
které vlastnily kolonie v Africe či v Asii, čelí přílivu imigrantů právě z těchto bývalých
držav. U Portugalska to jsou lidé hlavně z Mozambiku, Angoly a Kapverdských ostrovů;
ve Francii jsou to často Afričané islámského vyznání. Kromě těchto hlavních skupin se
samozřejmě v každé zemi, a především ve velkých městech, objevuje velké množství
dalších etnických skupin a počet jejich členů se každým dnem zvyšuje.
Tuto situaci musíme vzít v potaz, chceme-li se zaměřit na vývoj a přístup k
multikulturní výchově, neboť její koncepce je v jednotlivých zemích odlišná.
Švandová (2001) odkazuje na Kozoně a jeho knihu Humanistický

charakter

interkúlturnej výchovy, kde jsou popsány zkušenosti s vývojem multikulturní výchovy
v zemích západní Evropy. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let vzniká v Evropě
nová disciplína nazývaná cizinecká pedagogika. Kozoň dělí vývoj od cizinecké
pedagogiky k interkulturní výchově na tři fáze:
1.

Cizinecká pedagogika jako kompenzační výchova a asimilační pedagogika dominujícím problémem bylo rozpracování koncepce didaktiky cizího jazyka.

2.

Kritika speciální cizinecké pedagogiky a asimilační pedagogiky - přibližně od
roku 1980. Podstatné impulsy ke kritice a diskusi o interkulturní výchově daly
poznatky o školství ze zemí s delší tradicí speciálního pedagogického
podporování jazykových a kulturních menšin, a to především z Velké
Británie, Kanady, Francie, Švédska a Holandska. V těchto zemích se vzdali
pokusů o rychlou a konečnou asimilaci menšin. Záměr asimilovat menšiny se
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neosvědčil. Cílem se stalo zachovat kulturu, etnickou identitu menšiny a
uplatnit se v běžném životě, v kterém je dominující a určující většina.
3.

Interkulturní výchova pro multikulturní společnost, jejímž východiskem se
stalo tvrzení, že všechny kultury mají přirozené právo na existenci.
Společnost by měla být chápána jako kultura, která má svoje specifické
subkultury podle regionu, jazyka, náboženství atd. Podle toho je třeba
přistupovat k řešení školských problémů i k jednotlivým žákům a studentům.
Přitom specificky se má přistupovat nejen ke kulturním menšinám, ale ke
všem vychovávaným, aby se rozvíjel humanistický princip jako etický základ
pro rozhodování při interkulturních hodnotových konfliktech. Prvky tohoto
principu jsou základem vzniku tradice lidských práv. (In Švandová 2001, s.
58)

2.2.1.

Pojetí multikulturní výchovy v konkrétních zemích
Průcha (2001) se věnuje některým vybraným zemím blíže a charakterizuje pojetí

a realizaci multikulturní výchovy vycházející ze situace a potřeb dané země.
Za vzor pro Českou republiku považuje hlavně skandinávské země, které mají
velmi dobře propracovaný systém vzdělávání. Orientuje se na nejrůznější skupiny
imigrantů a uprchlíků, ale také na domácí národnostní menšiny, které v daných zemích
žijí dlouhou dobu.
Společnost zde byla většinou velmi homogenní s několika etnickými skupinami.
K těm patřili hlavně Laponci a menšiny ze sousedních států (např. Švédové ve Finsku,
Finové ve Švédsku). Od šedesátých let začaly však přicházet skupiny s naprosto odlišnou
kulturou.
Téměř ideálním modelem je podle Průchy Švédsko, které klade důraz na rovný
přístup ke vzdělání, kterému má výrazně napomoci osvojování vlastního jazyka
příslušníků menšin. To demonstruje zmínka ze školského kurikula z roku 1980 (In
Průcha 2001, s. 88): „Všechny děti a mládež ve Švédsku, bez rozdílu pohlaví, země
původu, sociálních a ekonomických okolností, musí mít zajištěn rovný přístup k
základnímu vzdělávání a ke studiu na střední škole. Žáci, jejichž mateřským jazykem
není švédština, mají právo na rovnocenné vzdělávání jako ostatní. Školy musí aktivně
využívat kulturní dědictví těchto žáků a zajišťovat jim jazykový rozvoj." Výuka je tedy
směřována k bilingvismu - ovládnutí vlastního jazyka i švédštiny, díky čemuž je také
minoritní společnost lépe a snadněji integrována.
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Také Norsko usiluje o posilování kulturní identity menšin a výuku jejich rodného
jazyka. Výraznou menšinu zde představují Laponci, kteří jsou považováni za původní
obyvatele Skandinávie. Mají kočovný způsob života a jejich vzdělanostní i sociální
úroveň je nižší než u majoritní společnosti. Vzdělávání Laponců se některými rysy blíží
problematice vzdělávání romské menšiny v ČR.
Největší finskou menšinou vždy byli Švédové, kteří přicházeli na území Finska
již od 12. století. Soužití těchto dvou národností připomíná česko-německou situaci v ČR
před rokem 1945. Toto soužití vedlo k tomu, že „švédština je druhým úředním jazykem
země a vyučuje se ve školách jako jazyk rovnoprávný s finštinou" (Průcha 2001, s. 95).
Obě skupiny mají rovná práva a jejich soužití je, až na drobnou soutěživost, klidné.
Součástí finského vzdělávání je již od 60. let mezipředmětová internacionální
výchova, „vzdělání a výchova zacílená na to, aby u žáků vytvářela poznatky o jiných
kulturách, aby jim umožňovala těmto kulturám rozumět a chápat, že lidská důstojnost a
práva se vztahují na všechny lidi." (Průcha 2001, s. 97)
Za velmi etnicky pestrou společnost je považováno Nizozemí. Vedle imigrantů
z bývalých kolonií, kteří mají výhodu znalosti holandštiny, jsou to lidé přicházející za
prací, uprchlíci a žadatelé o azyl. Také Nizozemí se velmi intenzivně věnuje
multikulturní výchově, nicméně mnoho problémů pramení z toho, že zvláště některé
etnické skupiny si neuvědomují důležitost vzdělání, a děti imigrantů proto výrazně
zaostávají za svými holandskými vrstevníky. Nedostatečné vzdělání má za následek
zvýšenou nezaměstnanost a inklinaci ke kriminální činnosti. Hlavně turecká a marocká
menšina si udržuje své vlastní blízké vazby a nemají snahu se více integrovat do
holandské společnosti. (Zpracováno podle Průchy, 2001).
Sousední Německo se potýká hlavně s velmi silnou imigrací Turků. Ti se usazují
hlavně ve větších městech, kde v některých čtvrtích tvoří velmi silnou většinu. Místní
školy jsou nuceny řešit tuto situaci, neboť v některých třídách již mají turecké děti
početní převahu nad německými. Dominantním problémem je neznalost německého
jazyka a velmi odlišné kulturní zvyklosti vycházející z islámského náboženství. Protože
tyto skupiny žijí pospolu v městských čtvrtích, kde obchody vlastní opět Turci a
vyhledávají turecká média, kontakt s německým jazykem a společností je velmi
ojedinělý. Rodiče, kteří sami nemají dostatečné vzdělání, nepodporují své děti ve studiu.
Pokud ano, platí to pouze pro chlapce, neboť u dívek ho nepovažují za důležité.
Ze statistických výzkumů poskytnutých berlínskou Freie Universität zjišťujeme,
že ve školním roce 2001/2002 navštěvovalo v Berlíně základní školu (Grundschule 26

délka trvání 6 let) 32 908 studentů jiné příslušnosti než německé. Z toho byla téměř
polovina, přesně 15 636, studentů tureckého původu. Na vzdělávání dětí etnických
menšin se v Berlíně specializuje například Peter-Petersen-Grundschule, ve které je více
jak polovina dětí jiné národnosti než německé.
I přes velmi propracované přístupy k multikulturní výchově, musíme bohužel
konstatovat, že všechny země se v menší či větší míře potýkají s těžkostmi a problémy.
V důsledku toho vzniká často rozdíl mezi teoretickou koncepcí a reálnými výsledky
multikulturní výchovy.

2.2.2.

Výchova k evropanství
Nej novější tendence v evropském vzdělávání směřují k výchově k evropanství,

které je v době sjednocování Evropy a rozšiřování Evropské unie nesmírně důležité, a
které má s multikulturní výchovou mnoho společného.
Obavu, že sjednocení Evropy s sebou přináší i ztrátu identity, vyvrací Švandová
(2001, s. 54). „Spojení Evropy na úrovni politické však neznamená ztrátu národní
svébytnosti. V rámci spojené Evropy je nutné udržet charakteristické znaky jednotlivých
národů, jejich nacionálni individuality a zvláštnosti jednotlivých kultur."
Pouhé členství v Evropské unii neznamená, že jsme také evropskými občany.
Právně se jimi samozřejmě stáváme v okamžiku vstupu do unie, ale prakticky je to
dlouhodobý a nelehký proces. Mnoho lidí vnímá Evropskou unii jako něco, co nám
odebírá část naší suverenity a našich práv, ale také jako něco, z čeho můžeme „vyždímat"
nějaké, a to převážně finanční, výhody. Občanství Evropské unie s sebou přináší nejen
práva, ale také povinnosti. Otázkou tedy není jen co nám unie dává, a co jsou výhody a
nevýhody našeho členství, ale je třeba se zamyslet také nad tím, co my do ní přinášíme,
čím ji můžeme obohatit, a jak můžeme přispět k lepšímu fungování a příjemnějšímu
soužití. Neboť, jak zdůrazňuje Walterová (2000, s. 70): „Základem pro plnohodnotnou a
silnou Evropu je soužití různých kultur schopných svého rozvoje a vzájemného
obohacování." To se ukázalo již v minulosti, kdy, „duchovní proud evropské kultury,
založený na solidaritě a spolupráci, přispěl podstatně k rozvoji evropské vědy a umění."
Evropský prostor musí být sjednocen skrze demokraticky zaměřenou výchovu.
Cíle této výchovy vypočítává Švandová (2001): pěstovat v lidech vzájemné vztahy
srdečnosti, loajality, důvěry a úcty k sobě samým i k ostatním, pěstovat otevřenost
člověka k polaritě zájmů a názorů, schopnost naslouchat a akceptovat druhé, vést je
k objektivnímu poznání, srovnávání a hodnocení. Shrneme-li tyto cíle, dostaneme
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výchovu zaměřenou z velké části na toleranci, utváření postojů a respektování kulturních
hodnot. Výchova má vést k objevování shodností a k porozumění a chápání odlišností.
Význam multikulturní (interkulturní) výchovy v Evropě vysvětluje Walterová
(2000, s. 59): „Interkulturní výchova má zásadní význam i ve školním vzdělávání a
přípravě mladé generace na život v multikulturní sjednocené Evropě. Její nedílnou
součástí je osvojování cizích jazyků, seznamování se s národními a kulturními tradicemi
evropských národů, jejich historií a životním stylem."
Je třeba ještě zdůraznit, že nezastupitelného postavení multikulturní výchovy jsou
si vědomy i významné organizace a instituce. Není proto překvapením, že projekty na
její podporu a rozvoj se zabývá například Evropská Rada, Evropská unie, OECD,
UNESCO a mnoho dalších.

2.3. Česká republika
Situace v České republice je naprosto odlišná od USA, nic to však nemění na tom,
že multikulturní výchova má u nás také své nepostradatelné místo.
Podíváme-li se na naše území z historického hlediska, zjistíme, že vzhledem ke
své poloze, bylo místem kudy procházely a kde se střetávaly nej různější etnické skupiny.
Zmiňme jen několik málo historických období, která měla vliv na složení a formování
společnosti a na její práva.
V 5.- 6. století přicházejí na naše území kmeny Slovanů. Brzy se také objevují
první zmínky o germánských kmenech a od té doby se Češi a Moravané dostávají do
styku s germánským obyvatelstvem. Toto sousedství bylo příčinou častých kontaktů, ale
také sporů a konfliktů.
Za vlády Karla IV. došlo k velkému rozkvětu českého státu. Toto období velmi
podpořilo české sebeuvědomění a hrdost národa. Karel IV. se za své vlády stal králem, a
poté také císařem Svaté říše římské národa německého. V roce 1348 založil univerzitu,
která do Prahy přivedla mnoho vzdělanců z cizích zemí.
Později v období husitských válek byly vztahy se sousedními německými zeměmi
opět velmi konfliktní. Nástup Jiřího z Poděbrad na český trůn byl podpořen jak husity tak
i katolíky. Za své vlády přišel Jiří z Poděbrad s návrhem projektu vytvoření spolku
evropských křesťanských panovníků. Tím chtěl čelit nebezpečí mezinárodní izolace a
případné spory řešit mírovou cestou.
V době vlády Rudolfa II. Habsburského se Praha stala hlavním městem
habsburské říše, centrem vědy a umění. Rudolf byl nadšený milovník vědy a umění, a na
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jeho pozvání přicházeli do Prahy vědci a umělci z celé Evropy. Je známo, že Praha byla
v té době kosmopolitní metropolí.
Pro rozvoj vzdělávání měla obrovský význam reforma Marie Terezie, která v roce
1774 uzákonila povinnou školní docházku. Její syn Josef II. Později zrušil nevolnictví a
roku 1781 vydal Toleranční patent, který zrovnoprávnil nekatolíky s katolíky, a tím
mimo jiné zrovnoprávnil také židovské obyvatelstvo. V té době žilo na našem území
společně české, německé i židovské obyvatelstvo.
Dobou českého nacionalismu, boje za rovné postavení českého národa a jazyka
byla doba národního obrození. V této době se čeští učenci snažili opět pozvednout český
jazyk a kulturu, které byly v období existence Rakouska stále více zatlačovány do
pozadí. Toho chtěli docílit také příklonem k velkému slovanskému bratru - Rusku.
Český národ

vždy usiloval o samostatnost a nezávislost, a to se mu splnilo

s koncem první světové války, kdy byla 28. října 1918 vyhlášena Československá
republika. Jak uvádí Průcha (2001), skladba společnosti byla v té době velmi
heterogenní. Kromě Čechů a Slováků v republice žily také početné skupiny Němců,
Maďarů, Židů, Ukrajinců, Rusínů, Romů a dalších. V roce 1930 téměř jedna třetina
obyvatel patřila k německému etniku. Ústavou zajištěné postavení této menšiny zde bylo
velmi silné a německý jazyk hojně užívaný. Vztahy s německou částí populace se sílícím
vlivem fašistického režimu přiostřovaly. V důsledku Mnichovské dohody z roku 1938
ztratila ČSR ve prospěch Německé Říše svá pohraniční území, která byla z velké většiny
obydlena německou menšinou. Následovalo zabrání českého území na jaře 1939 a
vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. Po vítězném skončení války bylo na
Postupimské konferenci schváleno odsunutí německého obyvatelstva a přibližně 2,6
milionů Němců muselo z republiky odejít.
Po druhé světové válce doznalo etnické složení Československa značných změn.
Nejenže byli vysídleni Němci, ale za války bylo částečně vyvražděno židovské
obyvatelstvo. Části se podařilo ještě před válkou či na jejím počátku odcestovat do
zahraničí, kde už také zůstala. Jen velmi malý počet lidí přežil koncentrační tábory a
vrátil se do svých domovů.
Rozdělením sfér vlivu mezi Rusko a ostatní vítězné mocnosti se Československo
stalo na čtyřicet let členem komunistického východního bloku. V té době nemůžeme
hovořit o velké etnické různorodosti společnosti.
Po „listopadové revoluci" se Československo a později Česká republika začaly
stávat společností více etnicky rozmanitou. Přestože hlavně zpočátku bylo naše území
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spíše přestupní stanicí pro emigranty a uprchlíky z východu, postupem času se pro
některé změnilo v cílovou zemi.

2.3.1.

v

Etnické menšiny na území České republiky
Cílem práce není postihnout tematiku etnických menšin, proto jen nastíníme

národnostní složení obyvatel žijících na území České republiky, tak jak

bylo

zaznamenáno při posledním sčítání lidu z roku 2001 (viz. Příloha č. 2). K některé
z etnických menšin se přihlásilo přibližně 5 % obyvatel. Patří mezi ně Slováci, Poláci,
Němci, Romové, Maďaři, Ukrajinci, Rusové, Rusíni, Bulhar, Rumuni, Řekové,
Vietnamci, Albánci, Chorvaté, Srbové aj. Podle výsledků je nejpočetnější menšinou
menšina slovenská - 2 %, která však vzhledem ke společné státní historii není většinou
obyvatelstva vnímána jako etnická

menšina. Při sčítání mohou lidé zvolit národnost

podle svého přesvědčení. Toho využívají hlavně Romové, kteří se z důvodů nepříliš
vstřícného postoje většinové společnosti k jejich etniku hlásí k české národnosti. Proto
také číslo uváděné u počtu romského obyvatelstva je velmi zavádějící. Romští aktivisté
se domnívají, že k romské národnosti se přihlásí zhruba každý desátý Rom. Do
statistických údajů nejsou zahrnuti cizinci, kteří pobývají na našem území nelegálně.
Etnické menšiny žijící na našem území můžeme podle Šiškové (1998) rozdělit na
dvě skupiny. Do první řadíme ty, které žijí na našem území již delší dobu, např.: Němci,
Poláci, Slováci, Maďaři, Ukrajinci, Bulhaři, Židé, Řekové a Romové. Do druhé
příslušníky menšin, kteří přicházejí až v období přibližně posledních deseti či dvaceti let.
To jsou hlavně Vietnamci, Číňané, Arabové, ale i mnoho dalších.
Podrobně se problematice menšin věnuje např. Šišková (1998 a 2001) či Gabal
(1999), proto zde odkazujeme na jejich publikace.

2.3.2.

Pojetí multikulturní výchovy
S termínem multikulturní výchova se u nás setkáváme přibližně patnáct let, ale je

třeba poukázat na to, že první rysy multikulturní výchovy u nás odkrývá již Jan Amos
Komenský. Nepochybně i proto je v souvislosti s ním užíváno pojmenování učitel
národů. Jeho poznatky a názory shrnuje Švandová (2001, s. 47) „Národy se podle
Komenského mohou lišit i bez nenávisti a pronásledování. Lidé by se měli umět radovat
z různosti národů a vyhledávat styk s jinými národy, který je může obohatit. Národy by
měly vychovávat své občany v duchu světoobčanství, měly by žít v blahu lidského rodu a
rozšířit pojem domova na celý svět." Za velmi důležité považoval Komenský také učení
se cizím jazykům, kterému také zasvětil velkou část svého života. Význam tohoto učení
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vysvětluje například v Dialektice latinské: „Jazykům se učíme ne jako části vzdělání
nebo moudrosti, nýbrž jako nástroji, jímž možno vzdělání čerpat a sdělovat jiným. Proto
se máme učit ne všem jazykům, což je nemožné, ani mnohým, což je neužitečné,
poněvadž to odnímá čas nutný pro věcné studium, nýbrž pouze potřebným." (Kučera,
Štverák 1999, s. 184) Pokrokovost těchto myšlenek je zřejmá, a přestože v době svého
vzniku nebyly náležitě přijaty a využity, v dnešní době se k nim opět vracíme.
Během období komunismu byl výchovně vzdělávací proces úzce spjat s
komunistickou ideologií. Ta se silně promítala do hodnot a postojů, které měla škola
spoluvytvářet. Společnost byla izolována od západního demokratického světa, kontakty
byly navazovány především se Sovětským svazem a spřízněnými zeměmi socialistického
bloku a jediným povinným jazykem byla ruština. Vládní garniturou bylo jasně dáno, jak
přijímat cizince. Příslušníci komunistických zemí (soudruzi) byli u nás vítáni a
představitelé

západního

demokratického

světa

byli

považováni

za

„nepřátelské

imperialisty". Smýšlení společnosti se z velké části lišilo od vnucované ideologie, což se
projevovalo například také v ne právě přátelském postoji české společnosti k ruským
vojákům.
Značnou část školních osnov představovaly reálie socialistických zemí, důraz byl
kladen na ruskou literaturu, která měla demonstrovat velikost této spřízněné slovanské
země, a tím také podporovat lásku k vlasti a k Sovětskému svazu, národní hrdost a
socialistické vlastenectví.
V této době je jasně viditelné dvojí pojetí výchovy. Značný rozpor se objevuje
mezi školou, která vedla žáky ke komunistické morálce, a mezi výchovou v rodině, která
velmi často představovala pravý opak. Zatímco navenek lidé zdánlivě respektovali
existující režim, v soukromí, tj. v rodině a v okruhu přátel, dávali najevo nespokojenost a
nesouhlas. To je také důvodem, proč i přes velmi silnou propagandu, děti, spíše než
s láskou k socialistické společnosti vyrůstaly s touhou přiblížení se západnímu světu.
S pádem komunistického režimu v listopadu roku 1989 se Československo stalo
demokratickou zemí, která přijala demokratické principy. To se samozřejmě objevilo i
v přístupu k výchově a vzdělávání. Došlo k transformaci školství (vnější i vnitřní
reforma), ze škol byla odstraněna ideologická tematika, naopak větší důraz začal být
kladen na výuku cizích jazyků (angličtina, němčina) a na budování a formování postojů a
hodnot potřebných k životu v demokratické společnosti. Trendy této proměny byly
demokratizace, liberalizace a humanizace školství. Demokratizace měla mimo jiné
zaručovat všem dětem rovný přístup ke vzdělávacím šancím. Humanizace představuje
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změnu v pojetí školy směrem ke kultivační a osobnostně rozvojové funkci školy a jejím
cílem je učení dovednostem, kompetencím, postojům a hodnotám. (Spilková 1996)

2.3.3.

Vzdělávací dokumenty a programy v období po roce 1989
Nej významnějším kurikulárním dokumentem pro Základní školy po roce 1989

byl Standard základního vzdělávání. Byl v podstatě dokumentem vymezujícím národní
kurikulum, vzdělávací cíle a kmenové učivo pro jednotlivé oblasti.
Na jeho základě vznikly v devadesátých letech tři hlavní vzdělávací programy pro
základní školy. Byla to Základní škola, Národní škola a Obecná škoia.
Nejrozšířenější byl program Základní škola, vytvořený VUP Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle kterého učilo přibližně 93 % škol.
K multikulturní výchově směřují cíle související s hodnotami, postoji a motivy jednání.
Žáci mají: „Pochopit základní principy demokratické společnosti (občanská svoboda,
odpovědnost, spolupráce, tolerance); poznat způsoby, jak se projevovat jako aktivní a
odpovědný občan; vážit si svého domova a své vlasti; uvědomovat si nebezpečí a
nehumánnost

různých

národnostních

a

rasových

předsudků

i

různých

forem

diskriminace; pochopit význam a potřebu mezinárodního dorozumění, dodržování
základních lidských práv a ochrany lidské důstojnosti." (1998, s. 7) Multikulturní
výchova tu není konkrétně zmiňována, ale některé její principy a cíle jsou začleňovány
v jednotlivých předmětech. Nejvíce ve vlastivědě, dějepisu, občanské výchově, ale také
v českém jazyce, cizím jazyce a zeměpisu.
Program Obecná škola podle Spilkové (1996) upřednostňuje antropologický zřetel,
„má dojít k vytvoření primárního uceleného obrazu světa s vyznačením základních
vztahů v něm. Obsah učiva nemá být zatěžován detaily, abstraktními vědeckými
poznatky a přemírou odborné teorie. Velký význam je přikládán výchově, zejména
mravní a rozvoji dětské osobnosti, zejména její sociální dimenze." (1996, s.49) Obecná
škola je pevně zasazena do společnosti a je součástí obce. Prostřednictvím dramatické
výchovy má docházet k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji jedince. Multikulturní
výchova jako taková tu také není zmiňována
Ve vzdělávacím programu Národní škola je multikulturní výchova výrazně
začleněna. Program vytvořili učitelé na základě praxe, byl ale velmi málo rozšířený.
Mezi

cíle

patřilo:

„Rozvíjet

citlivost

ke

kultuře

evropské

a

mimoevropské

prostřednictvím pochopení a poznávání národní kultury. Postupně pěstovat evropskou
identitu; dovést děti k nezbytnosti aktivní znalosti cizích jazyků." (1997, s. 11)
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Multikulturní výchova se prolíná jednotlivými předměty a to především vlastivědou,
českým a cizím jazykem aj. Například mezi cíle výchovy k zdravému životnímu stylu
patří: „odmítání jakýchkoliv forem rasismu a nesnášenlivosti mezi lidmi; zdravé
mezilidské vztahy jsou nenahraditelnou hodnotou; pozitivní postoj k světu i k sobě
samému." (1997, s. 28) Vlastivěda v oblasti postojů zdůrazňuje: „Mám rád místo, kde
žiji, vážím si tradic a kultury ostatních národů a etnik, respektuji jejich svobodu a
nezávislost; mám úctu k lidským právům a demokracii." (1997, s. 70)
V roce 2001 byla vydána Bílá kniha, jejíž snahou bylo shrnout, vše co bylo
v uplynulých deseti letech v oblasti vzdělávání pozitivní a měla se sloužit jako podklad
pro nový školský zákon. Existuje ve všech zemích EU a slouží jako základ pro dílčí
zákony. Smyslem dokumentu je celkové pojetí a cíle vzdělávání. Pro nás je zajímavý
především odklon od jednoznačného předávání znalostí a poznatků, důraz na výchovu
k občanství a také důraz na etnické otázky.
Zatím nejnovějším dokumentem je Rámcový vzdělávací program -

RVP.

Vzhledem k jeho důležitosti mu bude věnována následující kapitola.
Na tomto místě bychom měli ještě zmínit alternativní školy a inovativní
programy. Ty většinou vycházely z již zaběhnutých zahraničních modelů, které v sobě již
měly zahrnuty přístupy multikulturní výchovy. České alternativní školy tyto programy
přejímaly a případně upravovaly pro náležité využití v našich podmínkách. Důležitými
principy jsou respektování osobnosti dítěte, vzájemná spolupráce, otevřenost a flexibilita.
Vyberme z těchto programů jen několik bodů, které jsou pro naše téma relevantní.
Maria Montessori klade důraz na partnersky vstřícné vztahy, rovnoprávnost,
rovnocennost a otevřenost.
Waldorfská pedagogika má přispět k poznání člověka, jehož vývoj má tři fáze:
tělo, duše a duch. Cíl a smysl vzdělávání vidí ve shodě se společenskými požadavky,
škola má být inklusivní a podporovat integraci. Program využívá epochové vyučování.
Otevřené

vyučování

zdůrazňuje

otevřenost

k praxi

a životu,

otevřenost

v sociálních vztazích, vytváření třídního společenství, vedení k socializaci a školu vidí
jako centrum obce a společnosti.
Inovativní program Začít spolu - Step by Step považuje za cíl rozvíjení životních
dovedností, hodnot a postojů, sociálních dovedností - tolerance, komunikace, spolupráce,
a

vedení

k čestnosti,

samostatnosti

a

odpovědnosti.

Hlavními

principy

jsou

individualizace, chápání světa v souvislostech, práce v centrech a intenzivní spolupráce
škola-rodina. Jedním z východisek tohoto programu je také inkluzivní vyučování:
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„společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na jejich etnickou či náboženskou
příslušnost a úroveň schopností." (Krejčová, Kargerová 2004, s. 173) Kromě integrace
dětí zdravotně postižených zahrnuje také otázky výchovy a vzdělávání dětí odlišných
kultur. Předpokladem inkluzivního prostředí školy je: „uvědomění si odlišností;
respektování odlišností; přijetí odlišností jako pozitivního jevu." (Krejčová, Kargerová
2004, s. 187) Jedním z cílů je také podporování sociální spravedlnosti, což obsahuje
několik dílčích cílů: „Podporujeme schopnost každého dítěte komunikovat s lidmi
z odlišných kultur bezproblémovým a empatickým způsobem. U dětí se zaměřujeme na
jejich sebepoznání. Učíme je chápat vzájemné odlišnosti, původ těchto odlišností i
hodnotu těchto odlišností pro společnost. Podporujeme kritické myšlení žáků týkající se
předpojatosti, věnujeme pozornost stereotypům a předsudkům, s nimiž se denně
setkávám. Rozvíjíme v dětech uvědomění, že předpojatost a rasismus bolí, a proto je
důležité pěstovat zdvořilost a důstojnost ve vztahu ke všem lidem." (Krejčová,
Kargerová 2004, s. 188) Za nezbytné také autorky považují uvědomění si našich
vlastních předsudků a jejich odstranění.

2.3.4.

Multikulturní výchova v RVP ZV
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) byl

vydán v souladu se školským zákonem. Vychází z Bílé knihy (národní program rozvoje
vzdělávání v ČR) a od školního roku 2005/2006 je závazný pro všechny základní školy.
RVP Z V „vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence,
jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a
dovedností v praktickém životě; vychází z koncepce celoživotního učení; formulují
očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap
vzdělávání; podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za
výsledky vzdělávání " (RVP ZV 2004, s. 2) Podle RVP ZV si školy musí vytvořit své
vlastní školní vzdělávací programy, kterými se bude konkrétní škola řídit.
Multikulturní výchově je věnováno jedno průřezové téma se shodným názvem.
Není to však její jediné místo v RVP ZV, jelikož celý program je zaměřen na klíčové
kompetence, které jsou předpokladem pro úspěšné zapojení do demokratické společnosti,
a mezi které patří i některé aspekty multikulturní výchovy. Pokusili jsme se na ně
poukázat v následujícím textu, kde je většina relevantních zmínek citována.
Zde uvádíme tendence (RVP ZV 2004, s. 2), které podporuje RVP ZV, protože
z nich je dobře patrný přístup a priority, které prosazuje. Velká část má přímou či
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nepřímou spojitost s multikulturní výchovou, neboť mimo jiné respektuje individualitu
dítěte, podporuje příznivé klima a heterogenní skupiny žáků. Tyto tendence jsou:
•

zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti
žáků

•

uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a
možností žáků a využívat vnitřní diferenciaci výuky

•

vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a
individuálních předpokladů žáků

•

vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné
motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky

•

prosadit

změny

v hodnocení

žáků

směrem

k průběžné

diagnostice,

individuálnímu hodnocení jejich výkonů a širšímu využívání slovního
hodnocení
•

zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a
oslabit důvody k vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol

•
Jak

zvýraznit účinnou spolupráci s rodiči žáků.
již

bylo

zmíněno

dříve,

multikulturní

výchovu

chápeme

jako

mezipředmětovou oblast, mezi jejíž cíle patří formování postojů a hodnot nezbytných pro
život v multikulturní společnosti. Je nutné si uvědomit, že její součástí je celkový rozvoj
osobnostní a sociální, který je samozřejmě také podstatnou částí RVP Z V. Můžeme
upozornit například na některé z cílů základního vzdělávání:
•

podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů

•

vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

•

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých

•

připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti

•

vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v
prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,
prostředí i k přírodě

•

učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za
ně odpovědný
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•

vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi" (RVP ZV 2004,
s. 4)

Další velmi důležitou součástí jsou klíčové kompetence, kterými by měl být
vybaven každý žák, a které mu pomohou v dalším vzdělávání i v úspěšném uplatnění ve
společnosti. Klíčovými kompetencemi rozumíme: „souhrn vědomostí, dovedností,
schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena
společnosti." (RVP ZV 2004, s. 6) Osvojování těchto kompetencí je dlouhodobý proces,
a protože kompetence neexistují izolovaně, ale navzájem se prolínají a doplňují, musí k
jejich utváření a rozvíjení směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a
činnosti, které ve škole probíhají. Jako klíčové jsou v této etapě základního vzdělávání
určovány tyto kompetence: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů;
kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské;
kompetence pracovní. Pro multikulturní výchovu jsou nezbytné hlavně kompetence
občanské, kompetence sociální a personální a v menší míře i všechny ostatní.
Požadavkem je, aby na konci základního vzdělávání žák v oblasti sociálních a
personálních kompetencí:
•

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

•

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a
úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských
vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

•

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu
efektivně spolupracovat

s druhými

při řešení

daného úkolu, oceňuje

zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co
si druzí lidé myslí, říkají a dělají
•

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru
a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl
pocitu sebeuspokojení a sebeúcty (RVP Z V 2004, s. 8)

V oblasti občanských kompetencí žák mimo jiné:
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•

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je
schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení,
uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

•

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si
vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

•

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností
účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích
ohrožujících život a zdraví člověka

•

respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví,
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost,
aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit (RVP ZV 2004, s.
8)

Tyto klíčové kompetence musíme míti neustále na paměti, ať už sestavujeme
školní vzdělávací program, či vymýšlíme jednotlivé aktivity pro vyučování. Učivo je
dále děleno do devíti vzdělávacích oblastí, z nichž souvislost s multikulturní výchovou
je nejvíce patrná v oblastech: člověk a jeho svět, člověk a společnost, jazyk a jazyková
komunikace. Je snaha k mezipředmětovému propojování, které má vést k utváření a
rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Nyní stručně uvedeme jednotlivé vzdělávací oblasti, v kterých se objevuje
multikulturní tematika.
Jazyk a jazyková komunikace - realizuje se v oborech Český jazyk a Cizí
jazyk, které jsou nezbytné pro efektivní mezilidskou komunikaci. Své místo zde má i
dramatická výchova, která může pomáhat rozvíjet verbální i neverbální komunikaci.
Cizí jazyky: „poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků
v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové
bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v
dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve
způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí
závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro
spolupráci škol na mezinárodních projektech." (RVP ZV 2004, s. 12) Tomu také
odpovídají cíle celé této oblasti, z nichž pro multikulturní výchovu je asi nej důležitější:
„zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a
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rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace." (RVP Z V
2004, s. 13)
Do učiva komunikační a slohové oblasti patří mimo jiné také mluvený projev,
základní komunikační pravidla, naslouchání a další znalosti a dovednosti nutné pro
komunikaci.
Matematika a její aplikace - i v matematice můžeme nalézt některé rysy
multikulturní výchovy. Mezi ně patří například podpora spolupráce, řešení problémů,
rozvoj kritického uvažování atd. I na některých matematických úlohách mohou žáci
poznávat, že vždy není jen jedno jediné správné řešení a pokud umí učitel tohoto faktu
správně využít, vede tím děti k větší otevřenosti a k hledání nových i netradičních
postupů. Jedním z cílů, kde se tato skutečnost objevuje, je: „rozvíjení spolupráce při
řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a
následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a
skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby." (RVP ZV 2004, s. 27)
Člověk a jeho svět je jediná vzdělávací oblast, která je vytvořena pouze pro 1.
stupeň ZŠ a vymezuje obsah učiva týkajícího se člověka, rodiny, společnosti, vlasti,
přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. „Na základě poznání sebe a svých
potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti,
porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost
jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti." (RVP ZV 2004, s. 29) Za velmi
významný je zde považován také osobní příklad učitele. Tato oblast je rozdělena na pět
tematických okruhů: místo, kde žijeme; lidé kolem nás; lidé a čas; rozmanitost přírody;
člověk a jeho zdraví.
Aspekty multikulturní výchovy se nejvíce objevují v okruhu Lidé kolem nás, kde
„si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi,
uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné
úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví,
jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy,
které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý
tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana
demokratického státu." (RVP ZV 2004, s. 29) Jedním z cílů vést žáky k: „poznávání a
chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě
společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění
povinností a společných úkolů." (RVP ZV, 2004 s. 30) Očekávanými výstupy v této
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oblasti jsou například: „Žák projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků,
jejich přednostem i nedostatkům; vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v
rodině, v obci (městě); rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy." (RVP ZV
2004, s. 31) Na oblast Člověk a jeho svět navazují na druhém stupni oblasti
specializované výuky Člověk a společnost a Člověk a příroda.
Velmi významně se objevují spojitosti s multikulturní výchovou v části programu
pro druhý stupeň základního vzdělávání. Nebudeme zde dopodrobna rozebírat všechny
oblasti a obory, spíše jen naznačíme hlavní pojetí.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost, která zahrnuje obory Dějepis a Výchova
k občanství, „vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní
zapojení do života demokratické společnosti. ... Zaměřuje se na utváření pozitivních
občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a
kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa
budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence
rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování
lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu
prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot." (RVP ZV 2004, s. 35) Tato
oblast vede žáky k: „rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných
kulturních společenství, k utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské
kultuře; utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost;
rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických,
právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a
posuzování

každodenních

situací a událostí ve vzájemných vazbách

a širších

souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních; úctě k vlastnímu národu i k
jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem
(zvláštnostem)

lidí, skupin i různých

společenství; utváření pozitivních

vztahů

k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního
nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k
vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti; rozpoznávání názorů a postojů
ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického
soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci." (RVP Z V 2004, s. 36)
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Výchova k občanství připravuje žáky na život v demokratické

společnosti,

učí

respektovat a uplatňovat mravní principy a rozvíjí občanské a právní vědomí žáků.
Z oblasti Člověk a příroda je pro naše téma podstatný obor Zeměpis, který má
jak přírodovědný tak i společenskovědní charakter. Jedním z očekávaných výstupů je, že
žák: „posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její
rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných
příkladech mozaiku multikulturního světa." (RVP Z V 2004, s. 53)
Vzdělávací oblast Umění a kultura je zaměřena na vnímání světa z estetického
hlediska, umění a kulturu považuje za významnou součást lidské existence a jejich
využití jako specifického prostředku komunikace. Kulturu chápe: ,jako procesy i
výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti,
v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako
neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování,
práce)." (RVP ZV 2004, s. 56) Prostřednictvím setkávání se s různými druhy umění a
hledání vazeb mezi nimi má být také rozvíjena schopnost vcítit se do potřeb ostatních lidí
a jimi vytvořených hodnot . Vzdělávání v této oblasti vede žáka k: „spoluvytváření
vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot
v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým
kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám
různorodých skupin, národů a národností; uvědomování si sebe samého jako svobodného
jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních
stereotypů a k obohacování emocionálního života; zaujímání osobní účasti v procesu
tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních
prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě." (RVP ZV 2004, s. 57)
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se realizuje v oborech Tělesná výchova a
Výchova ke zdraví. Částí oboru Výchova ke zdraví je také osobnostní a sociální rozvoj,
do kterého je zahrnuto: sebepoznání a sebepojetí; seberegulace a sebeorganizace činností
a chování; psychohygiena; mezilidské vztahy; komunikace a kooperace; morální rozvoj.
Mezi doplňující vzdělávací obory patří Další cizí jazyk a Dramatická výchova,
která se mimo jiné zabývá vytvářením a rozvíjením sociálně komunikačních dovedností,
které jsou pro multikulturní výchovu také jedním z klíčových bodů.
Samostatnou kapitolou jsou průřezová témata, která reprezentují okruhy
aktuálních problémů současného světa. Hlavním cílem je rozvoj osobnosti žáka a
formování postojů a hodnot. Těchto témat je šest, procházejí různými oblastmi
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základního vzdělávání a vzájemně je propojují. Právě průřezová témata nejvíce pamatují
na multikulturní výchovu a na její aspekty. V této části se chceme alespoň částečně
přiblížit a ukázat, čemu se věnují
Smyslem průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova: ,je pomáhat
každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích
k sobě samému i k dalším lidem a světu." Jejím přínosem je kromě jiného to, že: „v
oblasti vědomostí, dovedností a schopností vede k porozumění sobě samému a druhým;
přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni; rozvíjí základní
dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti; utváří a rozvíjí základní
dovednosti pro spolupráci; umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení
složitých situací (např. konfliktů). V oblasti postojů a hodnot pomáhá k utváření
pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým; vede k uvědomování si
hodnoty spolupráce a pomoci; vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů,
přístupů k řešení problémů; přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů
lidského chování; napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých
způsobů chování.

(RVP ZV 2004, s. 82)

Průřezové téma Výchova demokratického občana: „má mezioborový

a

multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti,
tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení,
vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti
a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů." (RVP ZV 2004, s. 84) Žák má
být vybaven základní úrovní občanské gramotnosti, která je nezbytná pro život
v demokratické společnosti. V oblasti vědomostí, dovedností a schopností žáka: „vede
k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod; vede k pochopení
významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti; umožňuje participovat na
rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a svědomím
jejich důsledků; rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické
a prezentační schopnosti a dovednosti; prohlubuje empatii, schopnost aktivního
naslouchání a spravedlivého posuzování; vede k uvažování o problémech v širších
souvislostech a ke kritickému myšlení.V oblasti postojů a hodnot vede k otevřenému,
aktivnímu, zainteresovanému

postoji v životě; přispívá k utváření hodnot

jako je

spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost; rozvíjí a podporuje schopnost
zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů; motivuje k ohleduplnosti a ochotě
pomáhat zejména slabším; umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy,
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události a problémy z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální
dimenze); vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností;

vede

k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu. (RVP ZV 2004, s. 84)
Dalším průřezovým tématem je Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, která „akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje
globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním
vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských
občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a
flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské
identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a
perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi,
které jim tento prostor poskytuje." (RVP ZV 2004, s. 85) S vstupem České republiky do
Evropské unie, je toto téma stále aktuálnější. Připravuje žáky na Evropu, která bude
mnohem více otevřená, kde bude běžné že lidé se stěhují za prací do jiné země, kde se
setkávají lidé různých národností a etnik, kteří mají jiný jazyk či kulturu, ale kteří spolu
dokáží komunikovat a navazovat vztahy založené na porozumění, respektu a toleranci.
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností žáka: „rozvíjí a integruje základní
vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy;
prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na
vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech; prohlubuje
základní

vědomosti

nezbytné pro pochopení

struktury a funkcí

mezinárodních

a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti
humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv; rozvíjí
schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet
společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech; prohlubuje vědomosti
potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a
podstaty evropského integračního procesu; vede k poznání a pochopení života a díla
významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory; rozvíjí schopnost
racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v situacích motivujících
k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských perspektiv. V oblasti postojů a
hodnot pomáhá překonávat stereotypy a předsudky; utváří pozitivní postoje k jinakosti a
kulturní rozmanitosti; podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám;
upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost.
(RVP ZV 2004, s. 87)
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Stěžejním průřezovým tématem je samozřejmě Multikulturní výchova, a proto
bude také její plné znění uvedeno v Příloze č. 3. Multikulturní výchova „umožňuje
žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na
pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní
identitu, tradice a hodnoty. ... Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede
k

chápání

a respektování

neustále

se

zvyšující

sociokulturní

rozmanitosti.

U

menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé
společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností
žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro
vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci." (RVP ZV 2004, s. 87) Téma
vychází z potřeb společnosti, která je stále rozmanitější a zabývá se jednotlivými aspekty.
Orientuje se jak na většinovou společnost, tak na menšiny a na jednotlivé postoje a
hodnoty nezbytné pro všechny členy. Jako klíčové se jeví mezilidské vztahy, které se
v kontaktu se sociálním prostředím školy objevují, celkové prostředí a klima a
provázanost multikulturní výchovy s jednotlivými předměty.
Konkrétní přínos v oblasti vědomostí, dovedností a schopností a také v oblasti
postojů a hodnot můžeme najít v příloze. Zde jen zmiňme, že poskytuje a rozšiřuje
znalosti o etnických a kulturních skupinách, učí orientaci v pluralitní společnosti, zabývá
se komunikací, lidskými právy, vnímáním, chápáním a respektováním odlišností, vede
k toleranci, rozpoznávání a prevenci rasové nesnášenlivosti, poskytuje znalost základních
pojmů multikulturní terminologie, pomáhá vytvářet postoje tolerance a respektu,
ovlivňuje hodnotový systém žáků, učí vnímat sebe sama. Tématickými okruhy učiva
jsou: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita a Princip
sociálního smíru a solidarity.
I přesto, že pojetí průřezového tématu multikulturní výchova vychází spíše
z potřeb většinové společnosti a neuvádí návrhy pro práci s žáky etnických skupin (např.
využití multikulturních materiálů, možnost studia rodného jazyka atd.), přináší toto téma
do vzdělávání velmi důležité rysy multikulturní výchovy, podstatné však je, jak dalece se
školám a učitelům bude dařit je úspěšně aplikovat ve výuce.
Posledním pro nás relevantním průřezovým tématem je Mediální výchova. Za
zásadní považuje získání základní mediální gramotnosti, poznatků a dovedností nutných
pro práci s médii, například umět vybírat a hodnotit informace získané z médií, neboť:
„média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování
jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom
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sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným
vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena s různými (namnoze nepřiznanými,
a tedy potenciálně manipulativními) záměry." (RVP ZV 2004, s. 92) V době, kdy média
jsou téměř všudy přítomná a jejich „moc" stále roste je podporováno kritické hodnocení
médií, schopnost analýzy a prověření věrohodnosti sdělení. V oblasti postojů a hodnot:
„rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních
sdělení; vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a
odpovědnosti za jeho naplnění; rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím
soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci; napomáhá k uvědomění si
možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho
formulování a prezentace." (RVP ZV 2004, s. 93)
Jedna z posledních částí RVP Z V se věnuje vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Mezi ně patří žáci se zdravotním postižením, žáci se
zdravotním znevýhodněním, a žáci se sociálním

znevýhodněním. Při vzdělávání a

výchově těchto žáků jsou vytvářeny individuální vzdělávací plány, jsou uplatňovány
speciální pedagogické postupy a alternativní metody, neboť metody běžné nejsou
v tomto případě vždy efektivní. Právě do skupiny žáků se sociálním znevýhodněním
spadají děti z u nás žijících menšin a také nově příchozí imigranti. Někteří z nich se
zařadí do společnosti téměř bez problémů, u jiných, zvláště tam kde kultura a její
hodnoty jsou velmi odlišné, je zařazení obtížnější. Nejčastější překážkou bývá
nedostatečná znalost českého jazyka, která komplikuje komunikaci a porozumění. Proto
musí být již od počátku věnována pozornost osvojení jazyka, ale i seznámení s kulturou
a tradicemi české společnosti. Také je nutné v souladu se školským zákonem umožnit:
„vzdělávání v jazyce příslušné národnostní menšiny a zajistit možnost získávat v průběhu
školní docházky i takové informace, které jim umožní vybírat si z nich prvky pro
budování své vlastní identity. K tomu je potřebné doplnit vzdělávací obsah specifickými
materiály o historii, kultuře a tradicích jejich národnosti." (RVP ZV 2004, s. 101)
Dlouhodobým cílem je integrace těchto žáků a velmi výraznou úlohu zde hraje škola,
která musí vytvořit podmínky pro úspěšnou integraci. Pro úspěšné vzdělávání žáků je
potřebné zabezpečit tyto podmínky: „individuální nebo skupinovou péči; přípravné třídy;
pomoc asistenta třídního učitele; menší počet žáků ve třídě (minimální počet žáků
stanovuje specifický prováděcí předpis); odpovídající metody a formy práce; specifické
učebnice

a

materiály;

pravidelnou

komunikaci

a

zpětnou

vazbu;

spolupráci

s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně
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s dalšími odborníky." (RVP ZV 2004, s. 101) Tato kapitola pokrývá druhou dimenzi
multikulturní výchovy, kterou jsme postrádali v průřezovém tématu multikulturní
výchova, reflektuje potřeby žáků etnických menšin a vymezuje základní rysy a potřebu
úspěšné integrace.
V této práci není možné dopodrobna rozebírat všechny části RVP ZV, proto bylo
snahou spíše nastínit, která témata a oblasti jsou relevantní pro multikulturní výchovu. Je
zjevné, že oproti dřívějším školským programům došlo v RVP ZV k výrazným změnám
v pojetí vzdělávání a výchovy. Snaží se ve velké míře o rozvoj hodnot a postojů žáků, o
získávání praktických schopností a dovedností, rozvoj sociálních vztahů, reflektuje
aktuální problémy současného světa a společnosti, a proto zařazuje i témata, kterým dříve
nebyla vůbec věnována pozornost. Z jednotlivých oblastí byly vybrány a citovány části
související s naším tématem. Pro nás jsou stěžejní hlavně průřezová témata (a to
především Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k
myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova) a věnujeme-li
se multikulturní výchově, měli bychom je podrobně prostudovat, neboť zmiňují
konkrétní témata a jejich přínos pro žáky. Program vyzývá k větší propojenosti
vzdělávání s reálným životem, což je nezbytný požadavek v dnešní pluralitní společnosti,
klade důraz na získávání a rozvoj klíčových kompetencí a na kvalitní přípravu žáků pro
život.
Pojetí multikulturní výchovy klade důraz jak na seznamování se s rozmanitými
kulturami, ale také na poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění hodnotám. Je
zdůrazňováno prolínání jednotlivými vzdělávacími oblastmi, tak aby bylo docíleno
efektivního rozvoje nezbytných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot.
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3. Východiska multikulturní výchovy
3.1. Tolerance jako základní předpoklad multikulturní výchovy
V dnešní době je výchova k toleranci stále aktuálnější. Slovo tolerance je
zmiňováno velmi často, až nás někdy překvapí v jakých souvislostech je používáno. Co
vlastně znamená být tolerantní? Lze se toleranci naučit? A je to vůbec třeba?
Tolerance je jedna ze základních hodnot. Její propojení s multikulturní výchovou
je evidentní a je nesporné, že právě výchova k toleranci má v dnešním světě své
nezastupitelné místo. Toho si je vědomo také UNESCO, které vyhlásilo rok 1995
Mezinárodním rokem tolerance Spojených Národů a 16. listopadu je každoročně slaven
Mezinárodní den tolerance Ještě dříve, než se začneme podrobně věnovat problematice
multikulturní výchovy, podívejme se, co vše toleranci ohrožuje a čemu je třeba čelit.

3.2. Intolerance
Intolerance, je: „nedostatek respektu ke zvykům nebo víře druhých. Projevuje se
neochotou přijmout odlišné chování či postoje ostatních lidí. Intolerance může znamenat,
že se s lidmi nezachází rovnoprávně jen kvůli jejich náboženskému přesvědčení, pohlaví,
handicapu nebo dokonce kvůli jejich oblečení či účesu. Intolerance neakceptuje
odlišnost. Stává se základem rasismu, antisemitismu, xenofóbie a diskriminace obecně.
Často může vést k fanatismu, šikaně a jiným formám násilí." (Taylor, s. 49, přeložila
V.V.)
Může se projevovat různými způsoby, proto je základem uvědomění si
jednotlivých příznaků a další práce s nimi. UNESCO v Toleráncia (1995, s. 16) uvádí
tyto příznaky intolerance:
•

Jazyk - pohrdání a pejorativní či vyčleňující vyjadřování, které pohrdá,
ponižuje a znelidšťuje kulturní, rasové, národnostní a sexuální skupiny.
Popření svobody slova.

•

Stereotypy - všichni členové nějaké skupiny jsou popisováni jako mající
stejné rysy, často negativní.

•

Zesměšňování - zaměření pozornosti na chování, charakteristiky nebo rysy se
záměrem zesměšnit nebo urazit.
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•

Předsudky - úsudek učiněný na základě generalizace a negativních stereotypů
místo zaměření se na reálná fakta a na konkrétní chování jednotlivce či
skupiny.

•

Vytváření obětních beránků -

svalování odpovědnosti za traumatické

zkušenosti a za sociální problémy na jednotlivé skupiny.
•

Diskriminace - odříkání sociálních výhod nebo vyloučení ze sociálních
aktivit z důvodů vycházejících z předsudků.

•

Ostrakizmus - chování se, jakoby druzí nebyli přítomni

neexistovali.

Odmítat s nimi mluvit a uznat je a jejich kulturu.
•

Obtěžování - úmyslná snaha zastrašit či ponížit ostatní, obvykle používána
k vyřazení z komunity, organizace či skupiny.

•

Šikana - užití fyzické síly či početní převahy k ponížení ostatních nebo
k odnětí jejich jmění a postavení.

•

Vyhoštění - oficiální rozhodnutí o zamezení vstupu nebo odmítnutí práv k
pobytu na určitém místě, uvnitř sociální skupiny, profese nebo kdekoli, kde se
vyvíjí nějaká skupinová aktivita, zahrnujíce takové, které přímo souvisejí
s přežitím např. zaměstnání, ubytování atd.

•

Vyloučení - odmítání možnosti naplnění základních potřeb, nebo odepření
plnohodnotného podílení se na sociálním životě a veřejných aktivitách.

•

Segregace - vynucená separace osob odlišné rasy, náboženství či pohlaví
(zahrnuje apartheid)

•

Represe - násilné odepření lidských práv.

•

Destrukce - odnětí svobody, fyzické zneužití, násilný odsun z místa bydliště,
ozbrojené útoky a zabíjení, (včetně genocidy)

Některé z těchto příznaků se objevují v každodenním životě a samozřejmě i ve
škole. Je třeba na ně poukazovat, neboť tím pomáháme intoleranci odhalit. Tím, že
s těmito příznaky dále pracujeme, vysvětlujeme, uvádíme další příklady, pomáháme boji
proti nim.
Většina těchto symptomů intolerance je úzce spojena se stereotypy a předsudky.
Můžeme říci, že jsou jakýmsi základním kamenem, na kterém je intolerance postavena, a
proto se jim budeme věnovat i dále.
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3.3. Předsudky a stereotypy
Objasnění stereotypů a předsudků, vysvětlení jak vznikají a jak jsou nebezpečné,
je podle Šiškové (1998) úkolem každého, kdo předává informace dalším generacím. Již
v kapitole 1. jsme stručně vysvětlili jak a proč předsudky vznikají, zde se budeme této
problematice věnovat podrobněji. Grant & Landson-Billings (1997, s. 222) charakterizují
předsudky jako „složitý a mnohotvárný způsob nahlížení na lidi, který přisuzuje
specifické, znaky lidem nebo skupinám. Proto jsou tito jednotlivci či skupiny, které byly
takto označeny, vnímány více či méně příznivě než jiné." (přeložila /.V.)
Uvedli jsme si již také rozdílný význam pojmů stereotyp a předsudek. Přestože
stereotyp není zdaleka vnímán tak negativně jako předsudek, někdy právě naopak,
způsob jejich vzniku je velmi podobný, a proto je také jejich používání stejně nevhodné.
Vzhledem k této podobnosti budeme nadále používat převážně pojem předsudek.
Předsudky

vznikají

zobecňováním

daných

informací

a

představ.

Tyto

generalizace jsou velmi nebezpečné, což potvrzuje i Šišková (1998, s. 15). Generalizace
jsou nebezpečným jevem, zvláště pokud druhého právě kvůli příslušnosti k určité
skupině odsoudím, či pokládám za méněcenného. Generalizace, „ale poskytují mnohým
skupinám ideálně rychlý náhled na svět, zdání rychlého „řešení", a proto se v komunikaci
uplatňují odjakživa." Předsudek je tedy jakýmsi zjednodušeným pohledem na svět.
Williams (In Grant&Landson-Billings 1997, s. 222) k předsudkům uvádí „Jsou vytrvalé,
dlouhodobé a jsou všude kolem nás. Předsudky jsou často skryté a neprověřené části
našeho každodenního života, které jsou základem rasismu, sexismu a xenofobie."
(přeložila V.V.) Vznikají na základě nedostatečné informovanosti a často jsou ovlivněny
emocemi.

Podle Gollnick & Chinn (1998, s. 90) lidem obvykle chybí dostatečné

porozumění jiným etnickým skupinám, jejich historii, zkušenostem a hodnotám.
Ostatní skupiny jsou posuzovány podle našich norem a hodnot. „Předsudek je
soubor negativních postojů ke skupině lidí. Tato averze k členům určité etnické skupiny
se projevuje pocity hněvu, strachu, nenávisti a nedůvěry k jejím členům." (přeložila
V.V.)
Jak poukazují někteří psychologové, stereotypy jsou přirozeným jevem. Navíc,
jak argumentuje také Triandis (In Bennett 1995, s. 21), „schematizujeme, protože pro
lidský mozek je nemožné využít všech informací z lidského okolí. Kromě toho,
přirozenou tendencí je zjednodušování problémů a jejich co možná nej snazší řešení.
Někdy může mít kategorizace pozitivní vliv na vnímání. Když někdo řekne „Pozor, opilý
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řidič!" přizpůsobíme své řízení rychle a vhodně této informaci. ...ovšem tyto
kategorizace mají také svá negativa. Čím širší kategorie, tím větší nepřesnosti se
dopouštíme. Čím více nám umožňují zjednodušování našich problémů, tím více mohou
zapříčiňovat naše nesprávné vidění světa." (přeložila V.V.)
Životnost a síla předsudků vychází z toho, že vždy najdeme dostatek fakt,
potvrzujících pravdivost tvrzení.
„Předsudek je úsudek, který si uděláme o nějaké osobě nebo jiných lidech bez
toho, aniž bychom je skutečně znali. Předsudky mohou být negativní, ale také pozitivní.
Předsudky získáváme v rámci procesu naší socializace a je velmi obtížné je změnit či
vymýtit. Předsudky a stereotypy nám pomáhají porozumět realitě. Pokud realita
nekoresponduje s našimi předsudky je pro náš mozek jednodušší změnit interpretaci
reality, než změnit naše předsudky. Předsudky nám pomáhají doplnit

neúplné

informace." (Taylor, s. 8; přeložila V.V.)
Nebezpečím je, že některé předsudky vypadají na první pohled nevinně a
setkáváme se s nimi tak často, že se nad nimi vůbec nepozastavujeme. To, že si
předsudky neuvědomujeme, znamená, že nevědomě můžeme tyto předsudky šířit dál,
aniž bychom uvažovali nad tím, co zlého mohou napáchat.
Odstranění předsudků a stereotypů si klade za cíl multikulturní výchova. Aby
však mohla s předsudky bojovat a podílet se na jejich eliminaci, musí nejdříve vědět proč
a jak konkrétní předsudky vznikly, co je podporuje a teprve potom jim může začít čelit.
Řešením není pouze tvrdit, že daný předsudek je nepravdivý, aleje třeba ho narušit již od
základu. Konfrontace s realitou a vlastní zkušenost je jedním z hlavních předpokladů
k jejich odbourávání.

3.4. Média a jejich vliv na vnímání různých kultur
Původně neměla být tato kapitola vůbec zařazena, neboť toto téma je samo o sobě
tak rozsáhlé, že by nesporně mohlo být námětem na samostatnou práci. Ke změně názoru
přispěl fakt, že v době vzniku této práce jsou média zmítána aférou zveřejnění karikatur
proroka Mohameda.
Jedná se o kulturní či spíše náboženský konflikt s muslimským světem, na jehož
počátku stál nevinně vyhlížející úkol pro dánské karikaturisty, a který vyvrcholil
v násilné protesty po celém světe. Vše začalo v září roku 2005 uveřejněním dvanácti
karikatur proroka Mohameda v dánském deníku Jyllands-Posten. Již tehdy se ozvali
představitelé muslimských zemí, ale vše bylo vyřešeno diplomatickou cestou. V lednu
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roku 2006 otiskl karikatury také norský křesťanský časopis, který chtěl rozpoutat diskusi
o svobodě slova, a přidal se i další evropský tisk. Následovala ohromná vlna pobouření
v muslimských zemích. Začaly být zapalovány dánské vlajky a demonstranti vyšli do
ulic. Protestních akcí se účastní ohromné množství lidí a to nejen v muslimských zemích,
ale téměř po celém světě, kde jsou rozmístěny muslimské menšiny. Od pálení vlajek
přešli k vypalování dánských, norských, ale i dalších evropských ambasád, k výzvám
bojkotu dánského zboží či zabití autorů karikatur. A protesty nabývají na síle.
Tyto události vyvolaly debatu o svobodě slova, toleranci a respektu. Na jedné
straně muslimové vyčítají západnímu světu znesvěcení jejich náboženství (islám
zakazuje jakékoli zobrazování lidských bytostí), urážení jejich víry a výsměch jejich
hodnotám, oproti tomu západní svět se odvolává na svobodu slova. Připusťme, že
spodobnění proroka Mohameda, zvláště na karikatuře Mohameda s bombou na hlavě,
může pro muslimy působit urážlivě, ale násilné bouře, kterými odpovídají, rozhodně
nejsou nejlepší cestou řešení tohoto konfliktu a užívané násilí je naprosto nepřiměřené a
nepřípustné.
Je nesporné, že síla médií je obrovská. Jejich prostřednictvím se informace šíří
v krátkém čase téměř do všech koutů světa a je tedy více než zřejmé, že media se výrazně
podílí na našem vnímání světa. Banks (2001) poukazuje na to, že člověk nemůže
navštívit všechna místa najednou a už vůbec nemůže cestovat do minulosti, a proto se
musí spolehnout na zprostředkované formy komunikace, mezi něž patří zejména
hromadné sdělovací prostředky - masmédia, která nás seznamují s dnešním světem i
s jeho historií. Člověk nemůže mít hlubší vědomosti o každé rasové či etnické skupině
nebo národu na základě vlastní osobní zkušenosti, a tak většinu těchto informací získává
právě z médií. Proto je velmi důležité, jak média tuto tematiku prezentují.
Vliv médií má pozitivní i negativní dopad. Mezi pozitivní patří zvýšená
informovanost, dostupnost informací a vzdělávání společnosti, naopak mezi negativní
možnost ovlivňovat myšlení lidí, zneužití

postavení médií k propagandě a mnoho

dalších. Svoboda slova zaručuje možnost svobodně se vyjádřit, ovšem chápaní této
svobody je v různých oblastech a kulturách odlišné.

3.4.1.

Prezentace menšin v médiích
Podíváme-li se na situaci v České republice, uvědomíme si, že pokud se objevují

v médiích zprávy o etnických menšinách, jsou to ve velké většině zprávy negativní
(Karhanová, Kaderka 2003). Jedná se především o kriminální delikty některých členů
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těchto menšin. Přestože jde pouze o jednotlivce, uvedení takovéto negativní zprávy má
vliv i na ostatní členy menšin. Pozitivně laděných zpráv je mnohem méně a týkají hlavně
sportu, kultury, dětí a příběhů konkrétních lidí. Podrobně se této tématice věnuje
výzkumná zpráva Multikulturního centra v Praze s názvem Jak se (ne)píše o cizincích,
která

se

zabývá

analýzou

obrazu

cizinců

zprostředkovaného

tištěnými

médii.

Z analyzovaných článků docházejí autoři k několika závěrům: Mluví se o cizincích, ale
ne s nimi; málokdy mají možnost se k problému vyjádřit; existuje předpoklad
problematického cizince, článek se snaží představit cizince v dobrém světle tím, že
poukazuje na to, že se nedopouští žádných špatností a chová se slušně; zaměřují se na
problémy s cizinci, ne na problémy cizinců; některé články jsou povrchní a chybí v nich
souvislosti atd.
To, jak jsou etnické menšiny u nás prezentovány, ovlivňuje také jejich vnímání
většinovou

společností.

Mezi

nej rozšířenější

řadíme

představu

vietnamských

obchodníků, ukrajinských dělníků a rumunských žebráků či zlodějů. Uvádění etnické
příslušnosti v souvislosti s negativními zprávami je velmi nebezpečné, neboť vytváří
nové stereotypy a ve většině případů není důležité k pochopení zprávy. Příklad uvádí
(Karhanová, Kaderka 2003, s. 2): „Dočteme-li se dvakrát v novinách, že pachatelem
trestného činu je Ukrajinec, a chápeme to zpočátku jako oznámení, které vyžaduje další
vysvětlení, např. motiv činu, potřetí se již označení pachatele jako Ukrajince pro nás
může stát samo o sobě dostatečným vysvětlením."
V USA, kde je společnost daleko rozmanitější, se tato společenská pestrost odráží
také v médiích. Vznikají filmy, které prezentují multikulturní tématiku, různé etnické
skupiny, sociální problematiku atd. Jsou uskutečňovány výzkumy, které se zabývají
vlivem filmu na vznik, rozšiřování a také boření předsudků, a které

poukazují na

nevhodnost zařazování „laciných" vtipů založených na rasovém základu.
Už jsme se zmínili, jak média předkládají některé oblasti týkající se etnických
menšin. Každá kultura může nabízet zcela jinou prezentaci jedné konkrétní skupiny. To
je dobře vidět například na představování Indiánů. V České republice vyrostlo několik
generací dětí na dobrodružných indiánských příbězích od Karla Maye. Tyto příběhy byly
také zfilmovány a Indián tu byl hrdina, který žil na svém území, které bránil před novými
přistěhovalci, jenž se je snažili násilně obsadit. Objevovaly se přátelské i nepřátelské
kmeny a jejich roztržky a boje byly námětem k mnoha dětským hrám. Oproti tomu
v Americe, odkud Indiáni pocházejí, je Indián často synonymem člověka, který
nepracuje, má problém se zařazením do společnosti, a s alkoholem. Tyto pohledy jsou
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naprosto odlišné a ani jeden není zcela pravdivý, neboť jsou ovlivněny stereotypy a
poukazují jen na určitou část skutečnosti.

3.4.2.

Práce s médii ve škole
Stejně jako dospělí i děti jsou médii ovlivněny. I přesto, že se občas domníváme,

že děti jsou ještě příliš malé, a že události ve svém okolí nevnímají, není tomu tak. Děti
přijímají určité kusé informace, které někde zaslechnou nebo zahlédnout, a i když se to
nemusí na první pohled příliš projevovat, tyto informace je ovlivňují.
Touto tematikou se zabývá také E. Levin (2003), kteru ji demonstruje na
událostech z 11. září 2001 v New Yorku. Ze zkušeností několika učitelů uvádí, že
zpočátku necítili potřebu o této tragédii s dětmi hovořit, neboť měli pocit, že toto téma
není pro děti vhodné a že by je před těmito zprávami měli chránit. Velmi brzy po této
události začaly děti stavět z kostek vysoké budovy, které následně bořily, a poté často
předstíraly, že jsou mrtvé. Pro děti to byl způsob, jak se s touto událostí vyrovnat.
S postupem času se i tyto hry proměnily a nabyly mírnější povahy. Děti si například
hrály, že jsou záchranáři či lékaři, kteří pomáhají a zachraňují.
Je tedy zřejmé, že děti události z médií vnímají a také o nich chtějí mluvit. Velmi
často přesně nerozumí tomu, co se děje a mohou mít strach. Proto je důležité, aby se
učitel tématům, která děti zajímají, věnoval a dával jasnější smysl tomu, co děti někde
zaslechly.
Banks (2001) upozorňuje na to, že děti se neučí pouze ve škole, ale také mimo ni,
skrze „společenské kurikulum" čímž myslí vše, co se podílí na socializaci po celou dobu
našeho života (např. média, rodina, přátelé atd.). Jednotlivé aspekty „společenského
kurikula" jsou součástí multikulturní výchovy. „Skrze toto „společenské" a také školní
kurikulum se žáci učí jazyk, osvojují si kulturu, získávají znalosti, rozvíjejí své
přesvědčení, zvnitřňují postoje a upevňují si modely chování. Učí se o sobě i ostatních.
... Hromadné sdělovací prostředky mezi něž patří: noviny, časopisy, film, televize a
rozhlas jsou podstatnou částí společenské multikulturní výchovy, která rozšiřuje
informace, obrazy a představy týkající se rasy, etnicity, kultury a cizosti." (Banks 2001,
s. 169, přeložila V.V.) V dnešní době je také velmi silným médiem internet, který
umožňuje přístup k obrovskému množství informací.
Pro děti může být zpráva v médiích jedinou zkušeností s daným etnikem.
Předpokládáme, že velká většina českých dětí se nikdy nesetkala s žádným muslimem.
Jaká bude tedy jejich představa? Dost možná to bude násilník či terorista, případně žena
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s šátkem, neboť to jsou nejčastější souvislosti zpráv, které se ve spojení s muslimy
objevují. Stejně tak zpráva o Ukrajinci, který přepadl a zabil ženu, vzbuzuje v dítěti
určité mínění. Může se například bát chodit kolem stavby, kde pracují ukrajinští dělníci,
neboť si uložilo souvislost: Ukrajinec rovná se násilník.
Z těchto příkladů vidíme, jak se média podílejí na formování našich představ a
vzniku a rozvoji předsudků. Proto je nezbytné podporovat a učit děti kritickému vnímání.
To, že nás média neustále zásobují množstvím informací, ovšem neznamená, že jsou
všechny objektivní a pravdivé. Cílem tedy je naučit se tyto informace kriticky analyzovat
a nevěřit všemu, co čteme, nebo co říkají v televizi. Důležité je se nad danými zprávami
zamyslet, snažit se je ověřit, zjistit si další podrobnosti, porovnat s jinými zdroji atd.
Učitel by měl schopnost kritického vnímání co nejvíce podporovat a rozvíjet kompetenci
mediální gramotnosti. Mluvit s dětmi o tom, co je v poslední době zaujalo, co slyšely ve
zprávách, co o dané události vědí, co je vystrašilo a z čeho mají strach. Touto cestou
učitel nejlépe zjistí, jaké mají děti vědomosti a představy. Během debaty pokládá
otevřené otázky, které pomáhají zjistit co možná nejvíce. Pokud má učitel konkrétnější
obraz dětských představ a názorů, může s nimi mnohem lépe pracovat. Uvádět různé
příklady vyžadující hlubší porozumění, porovnávat rozdílné interpretace určité události,
klást takové otázky, které vedou k zamyšlení a nejen k jedné jasné odpovědi. To vše
pomáhá dětem, aby si uvědomily, že svět není pouze černobílý a že informace mohou být
často zkreslené nebo tendenční. Důraz je kladen na to, aby se spoléhaly na svůj rozum a
dokázaly si vytvořit vlastní úsudek, neboť to je jeden ze základních předpokladů
úspěšného života ve společnosti.
Důležitost práce s médii je zdůrazněna také v RVP ZV, který obsahuje průřezové
téma Mediální výchova. Toto téma nabízí: „elementární poznatky a dovednosti týkající
se mediální komunikace a práce s médii." (RVP ZV 2004, s. 92) Média se stávají
důležitým socializačním faktorem a mají značný vliv, a proto je úkolem Mediální
výchovy vybavit žáka alespoň základní úrovní mediální gramotnosti.
K používání médii pro multikulturní výchovu se ještě vrátíme v kapitole 7. v níž
pojednáme o multikulturních materiálech.

53

4. Multikulturní výchova
V kapitole 1. jsme vymezili význam termínu multikulturní výchova. Nyní je třeba
podívat se na téma multikulturní výchovy podrobněji a pokusit se odpovědět na základní
otázky objevující se v souvislosti s multikulturní výchovou. Ještě dříve bychom však
měli zmínit její dvě základní koncepce, jak je shrnuje Průcha (2001, s. 43):
„Koncepce

(A): Multikulturní

výchova je

proces, jehož

prostřednictvím

si jednotlivci mají vytvářet způsoby svého pozitivního vnímání a hodnocení kulturních
systémů odlišných od jejich vlastní kultury a na tomto základě mají regulovat své
chování k příslušníkům jiných kultur.
Koncepce (B): Multikulturní výchova je konkrétní vzdělávací program, který
zabezpečuje žákům z etnických, rasových, náboženských a jiných minorit takové učební
prostředí a takové vzdělávací obsahy, jež jsou přizpůsobeny specifickým jazykovým,
psychickým a kulturním potřebám těchto žáků."
Vidíme, že tyto dvě koncepce se od sebe liší a mají také odlišné cíle a uplatnění.
První, podle Průchy, klade důraz na přístup výchovy, která usiluje o formování dispozic,
vycházejících

z konkrétních

znalostí

a

dovedností

získaných

prostřednictvím

jednotlivých vyučovacích předmětů. Tím připravuje žáky na život v multikulturní
společnosti a měla by také učit interkulturním kompetencím („způsobilost jedince
realizovat ve vlastním jednání ony dispozice ve vztahu k příslušníkům jiných kultur"
(Průcha 2001, s. 44)).
Druhá se snaží prosadit individuální přístup k žákům s přihlédnutím k jejich
vlastní kultuře.Výuka má respektovat jejich odlišnosti, žáci mají být vzděláváni podle
vlastních vzdělávacích programů a v jejich mateřském jazyce. Toto pojetí prosazuje již
zmiňovaných americký model (viz. USA - Gay), či program vzdělávání Romů v České
republice. Tato koncepce s sebou však přináší i určitá nebezpečí, na která Průcha (2001,
s. 45) poukazuje:
„1. Multikulturní výchova v tomto pojetí vede k separatismu.
2. Odlišné vzdělávací programy pro příslušníky minorit mohou způsobovat
devalvaci vzdělání."
Jak vidno, každý způsob má svá pro a proti. Přistupme tedy teď k jednotlivým
otázkám, které nám přiblíží hlouběji problematiku a snad nám usnadní i její porozumění,
a s pomocí odborné literatury se na ně pokusme odpovědět.
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4.1. Proč multikulturní výchova?
Z jakého důvodu se objevuje potřeba této výchovy? Je opravdu nezbytná či je to
jen jakási módní vlna?
Tento bod už byl několikrát v této práci zmiňován, zkusme ho na tomto místě
tedy shrnout. V současnosti se setkáváme s pojmem globální svět, který naznačuje
spojitost a propojenost. Vzdálenosti se zkracují a kultury se stále častěji potkávají a
ovlivňují. Souvisí to s migrací obyvatelstva i s vlivem médií. Společnost se stává
rozmanitější a platí to i o zemích, které ještě donedávna byly téměi homogenní. Rychlé
změny vyžadují také řešení nových situací a objevujících se problémů. Jak upozorňuje
Gay (2003/2004, s. 30): „neznámé skupiny, kultury a jazyky mohou vzbuzovat strach,
nenávist, předsudky a rasistické chování mezi těmi, kteří nově příchozím nerozumějí a
vnímají je jako ohrožení jejich vlastní jistoty a bezpečí." (přeložila V.V.) Důležitým
předpokladem je proto zaměřit se na výchovu a vzdělávání, které se bude podílet na
vytváření pozitivního vztahu k odlišným kulturám, etnickým, rasovým a jiným
skupinám, a které bude podporovat dialog mezi nimi.
Multikulturní výchova je v dnešní stále se měnící společnosti nepostradatelná, ale
stejně jako společnost i multikulturní výchova se musí měnit a dále vyvíjet, tak aby
neustále reflektovala aktuální potřeby a problémy.

4.2. Pro koho je multikulturní výchova určena?
Mnoho lidí má mylnou představu o tom, komu je multikulturní výchova určena.
Velmi často se objevuje názor, že se týká pouze členů etnických, rasových a kulturních
menšin. Tento úsudek však pochází z užšího chápání multikulturní výchovy (Průchova
koncepce B). Multikulturní výchova je však určena všem dětem bez rozdílu pohlaví,
věku, etnicity, jazyka, náboženství, sociálního postavení či existence handicapu. Dětem
z menšin má usnadnit začlenění do kolektivu a vytvořit prostředí a podmínky ke studiu,
tak aby nebyly nijak diskriminované oproti ostatním a současně vést všechny děti
k toleranci a k dovednostem nezbytným pro život v multikulturní společnosti.
Podle Sleeter & Grant (In Grant & Landson-Billings 1997) je cílem vznik
multikulturních programů škol, jejichž úkolem je připravovat budoucí občany, aby
vybudovali takovou společnost, která bude lépe sloužit zájmům všech skupin obyvatel.
Takovéto školy nemusí mít nutně velkou etnickou rozmanitost žáků. Důležitý je
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především přístup k vyučování, přizpůsobení učebního plánu, rovné možnosti pro
všechny děti a využívání zkušeností a možností, jenž přináší rozmanitost.

4.3. Co je náplní multikulturní výchovy?
Multikulturní výchova je komplexní a velmi obsáhlá oblast, která zahrnuje
filozofické pojetí a vzdělávací proces. Jak zdůrazňuje Gay (2003/2004, s. 33):
„multikulturní výchova je mnohem více než pár hodin o etnické odlišnosti jednotlivců a
událostí nebo složka, která působí peripetie ve vzdělávání." (přeložila V.V.) Ve stejném
duchu se vyjadřuje také Nieto (2002/2003, s. 8): „Je třeba, aby se multikulturní výchova
zajímala o mnohem více než jen etnické „chuťovky" a kulturní senzitivitu. Musí být
doprovázena

hlubokou

oddaností

k sociální

spravedlnosti

a

rovnému

přístupu

k možnostem." (přeložila V.V.) Přestože určitou dobu byla multikulturní výchova
zaměřena převážně jen na děti z etnických minorit, dnes už je chápána jinak. Je nutné
pozastavit se nad požadovaným rovným přístupem. Ten může být mylně vykládán tak, že
ke všem dětem máme přistupovat stejně. Zdůrazněme však, že každé dítě je jiné, je to
individualita, která má jiné potřeby, zkušenosti, schopnosti, chování atd. Proto není
možné, aby učitel přistupoval ke všem žákům stejně. Multikulturní výchova usiluje o
rovný přístup, který poskytne všem dětem takové podmínky, které zaručí, že budou moci
co nejlépe rozvíjet své schopnosti.
Rovné možnosti musí být poskytnuty všem dětem bez rozdílu pohlaví,
socioekonomické postavení, etnicity, náboženství, fyzické či mentální schopnosti nebo
jiných kulturních znaků. Několikrát jsme se zmiňovali o rasových a etnických skupinách,
které jsou výraznou součástí multikulturní výchovy, ale jsou tu i další skupiny, na které
je třeba se alespoň velmi krátce zaměřit.
Náboženství není v České republice příliš vlivné, jsme dokonce pokládáni za
jednu z nejateističtějších zemí, a proto příliš neovlivňuje naši společnost. I přesto, že naše
společnost dnes nepřikládá náboženství takovou důležitost, byla vytvářena a formována
v souladu s křesťanskou tradicí. Odlišná je situace například v sousedním Polsku, kde je
katolictví velmi silné a víra se mnohem podstatněji promítá do života společnosti, a tím
také do výchovy a vzdělávání. V již dříve zmiňované muslimské společnosti je islámské
náboženství nedílnou součástí každodenního života. Islám velmi silně zasahuje do života
jedinců a dává jasné vzory chování, které musí správný muslim dodržovat. To se
samozřejmě objevuje i u dětí, jejichž rodiny odešly žít do jiné země. Pokud však tato
země není muslimská, může docházet ke konfliktům mezi zákony a zvyky dané země a
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zákony islámu. Jako příklad můžeme uvést spory, ke kterým neustále dochází ve Francii.
Francie striktně odděluje náboženství od jakýchkoli státních institucí, proto je také
zakázáno, aby se ve škole objevovaly symboly náboženství. U muslimských dívek zde
ovšem dochází ke konfliktu mezi islámem, který jim přikazuje nosit na hlavě šátek a
mezi školní institucí, která s tím nesouhlasí. Je tu však i řada jiných problémů, například
rodiče muslimských dívek si nepřejí, aby se dívky účastnily tělesné a hudební výchovy.
V České republice nejsme na tak striktní a silný náboženský vliv příliš zvyklí, ale protože
děti z tohoto prostředí se budou častěji objevovat i v našich školách, je třeba, abychom
byli na tuto situaci připraveni.
Další skupinou jsou děti s fyzickým či mentálním handicapem. V minulosti byly tyto
děti nejčastěji umísťovány do zvláštních škol či specializovaných ústavů. Dnes je
tendence k integraci dětí do běžné třídy. Pokud je to možné, měly by se v rámci možností
začlenit do třídy mezi ostatní děti. Takováto situace samozřejmě představuje pro učitele
náročnější práci, ale je také obohacující možností jak pro dítě s handicapem, tak pro
ostatní děti. Navzájem si mohou zprostředkovat zážitky a vjemy, které by jedni bez
druhých nepoznali. Integrace mimo jiné pomáhá k tomu, aby se děti přirozenou cestou
naučily, jak se chovat například k nevidomým, lidem na vozíčku, mentálně postiženým
atd. Tím, že jsou děti v každodenním kontaktu, jsou pro ně tyto okolnosti běžné a
normální, stávají se tolerantnějšími, umějí pomoci a také respektovat druhé a nehodnotit
je jen podle fyzické stránky. Pro děti s handicapem může být zařazení do běžné třídy
vyšší motivací k pokrokům, naučí se jak požádat o pomoc, jak ji odmítnout, pokud si ji
nepřejí a jsou lépe připraveni na život ve společnosti.
Právy, postavením a rozdíly mezi pohlavími se zabývají gender studies. I odlišnosti
mezi muži a ženami, v našem případě spíše mezi chlapci a dívkami, mají v multikulturní
výchově své místo. Právě různý pohled na postavení mužů a žen je často založen na
stereotypech, které je třeba odstraňovat. Společnost odlišuje ženské a mužské role, které
ovšem vycházejí především ze zvyklostí, než z nějakých vědecky

podložených

předpokladů. Mužům a ženám přiřazujeme odlišné vlastnosti a dovednosti, a dispozice
pro vykonávání určitých povolání. V podobném duchu jsou také často vychovávány i
děti, existují hry a hračky určené pro chlapce a jiné pro dívky, v médiích, knížkách a
učebnicích jsou zobrazovány stereotypní role (např. maminka vaří, tatínek opravuje).
Také ve škole často učitelé přistupují k dětem jinak a více pozornosti věnují zpravidla
chlapcům. (Lazarová & Pol 2002) Dívky jsou vnímány jako pečlivější, snaživější,
hodnější, oproti tomu chlapci jako zlobivější, živější, fyzicky zdatnější. Snahou
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multikulturní výchovy je odbourávat i tyto stereotypy a vést děti k tomu, aby rozvíjely
své schopnosti a dovednosti ve všech oblastech, a ne pouze v těch, které jsou pro ně
podle mínění společnosti vhodné, a samy si zvolily, které aktivity jsou pro ně
nej zajímavější. Neboť i společnost se pomalu ale jistě mění a mužské a ženské role už
zdaleka nejsou tak vyhraněné, jak tomu bývalo dříve.
Bohužel velmi odlišná je situace v jiných částech světa, kde jsou ženám odpírána
základní lidská práva a postavení muže je naprosto dominantní. Západní svět by se měl
zasadit o zlepšení této situace, tak, aby i dívky měly rovný přístup ke vzdělání a byla jim
přiznána stejná práva jako mužům.
Společnost je také rozdělena na určité vrstvy podle socioekonomického postavení.
V období komunismu nebyly tyto rozdíly tak patrné jako dnes, kdy se rozdíly mezi
sociálně slabšími a silnějšími vrstvami stále zvětšují. Tento fakt se samozřejmě také
velmi výrazně objevuje ve školách. Děti z majetnějších rodin mají jiné školní vybavení,
dražší a značkové oblečení, mobilní telefony a jinou elektroniku. Děti, které na tom
nejsou podobně jsou z takového kolektivu často vyloučeny a spolužáci se jim posmívají.
Děti ze sociálně slabších rodin se mohou cítit odstrčené a méněcenné a děti majetnějších
rodičů naopak nabývají pocitu určité nadřazenosti. Tento problém je dnes stále
aktuálnější a je třeba ho řešit, tak aby děti vyrůstaly s úctou k lidem jako takovým a ne
pouze k poměřování materiálních hodnot. Je nutné zamezit tomu, aby sociální rozdíly
ovlivnily postavení dětí ve škole či přístup učitele, a vytvořit prostředí, kde budou mít
všechny děti rovné možnosti vzdělání a budou podporovány k dalšímu studiu

4.4. Jaká jsou pojetí a cíle multikulturní výchovy?
Multikulturní výchova se zaměřuje na otázky odlišností a jejím cílem je
poskytnout všem žákům bez rozdílu rovný přístup ke vzdělání, plně rozvíjet jejich
schopnosti, vést je k toleranci a respektu k jiným skupinám i k sobě samým. Bennett
(1995) spatřuje hlavní cíl multikulturní výchovy v rozvíjení rozumového, sociálního a
osobního růstu všech studentů až k jejich nejvyššímu potenciálu a rovněž v eliminaci
stereotypů a předsudků. Gay (2003/2004, s. 31) se domnívá, že multikulturní výchova
„musí být ve své komplexní formě nedílnou součástí všeho, co se podílí na vzdělávání,
ať už je to akademické hodnocení kompetencí studentů, učení matematiky, čtení, psaní,
vědy, sociální studia nebo informatiky." (přeložila V.V.) Jde tedy o to, aby multikulturní
výchova byla součástí vzdělávání a procházela všemi předměty či disciplínami. Je to
nej efektivnější způsob, jak děti učit hodnotám a postojům, neboť se jedná o neustálé
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propojování. Nemůžeme multikulturní výchovu vnímat jako učební látku, ale spíše jako
způsob výuky, který má děti formovat. Takovýto koncept je velmi závislý na učiteli,
který rozhoduje, jak ji zařadí do výuky. Učitel musí hledat spojitosti mezi jednotlivými
předměty a tématy multikulturní výchovy, snažit se poukazovat na odlišná řešení
v jiných kulturách, uvádět rozmanité příklady atd.
Gollnick & Chinn (1998, s. 28) představují pojetí multikulturní výchovy, které je
založené na těchto základních přesvědčeních a předpokladech:
•

Kulturní odlišnosti mají svou sílu a hodnotu.

•

Školy mají být modelem projevu lidských práv a respektu ke kulturním
odlišnostem.

•

Sociální spravedlnost a rovnost pro všechny lidi by měly být prvořadé
v plánování a uplatnění kurikula.

•

Postoje a hodnoty nezbytné pro trvání demokratické společnosti mohou být ve
škole podporovány.

•

Školní výuka může poskytnout znalosti, dispozice a schopnosti pro nové
rozdělování vlivu a příjmů mezi kulturními skupinami.

Pedagogové pracující s rodinami a komunitami mohou vytvářet prostředí, které
podporuje multikulturalismus. (přeložila V.V.)
V pluralistické společnosti je cílem harmonické soužití společnosti, jehož snahou
není asimilace jedinců z etnických menšin, ale naopak respektování demokratických
hodnot a rozmanitých skupin. Bennett (1995, s. 14) v souvislosti s tím uvádí čtyři
aspekty multikulturní výchovy:
•

The movement toward equity (Hnutí ke spravedlnosti) bojuje za

rovné

vzdělávací šance a rovnost mezi jednotlivými, převážně etnickými a
ekonomicky

znevýhodněnými

skupinami. Cílem je proměna

školního

prostředí.
•

The multicultural curriculum approach (Multikulturní přístup k učivu) se
zaměřuje jak na děti z minorit, tak i na ostatní, a snaží se zahrnout
multietnickou a globální perspektivu do tradičního přístupu učiva. Rozvíjí
znalosti a porozumění kulturním odlišnostem, historii a přispění etnických a
národnostních skupin. Věnuje se hlavně etnickým minoritám a nemajetným.

•

The process of becoming multicultural (Proces „stávání se" multikulturním)
směřuje k tomu, aby se jedinec stal multikulturním a rozvíjel rozličné
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kompetence různými způsoby vnímání, oceňování, myšlení a chování.
Takový jedinec by měl být v souladu s Gudykunst a Kim (in Bennett, 1995, s.
14) „tím, kdo dosáhl pokročilé úrovně v procesu interkulturalizace, a jehož
kognitivní, afektivní a behaviorální rysy nejsou limitovány, ale naopak
otevřeny dalšímu růstu za hranice psychologických parametrů jakékoli jiné
kultury....

Interkulturní

osobnost

vládne

intelektuální

a

emocionální

oddaností k základní jednotě všech lidí, a současně uznává a oceňuje
odlišnosti mezi lidmi různých kultur."
•

The commitment to combatprejudice anddiscriminaíion (Závazek k boji proti
předsudkům a diskriminaci) včetně rasismu, sexismu a dalších forem,
prostřednictvím rozvoje potřebných znalostí, postojů a aktivních sociálních
dovedností. Důraz je kladen na základní lidské podobnosti a rozvoj protirasistického a proti-sexistického chování v každodenním životě.

Banks (2001) prezentuje multikulturní výchovu jako široký mezivědní obor, který
obsahuje pět dimenzí:
•

Content integration (Začlenění obsahu) - zajímá se o rozsah, v jakém učitelé
užívají příkladů, údajů a informací z rozmanitých kultur a skupin, aby ukázali
klíčová pojetí, principy, generalizování a teorie v jejich předmětovém oboru
či disciplíně. Někdy je některými učiteli tato dimenze mylně považována za
jedinou náplň multikulturní výchovy, kterou například učitelé matematiky či
věd nepovažují za součást svého předmětu.

•

Knowledge

consíruction

(Budování znalostí) -

tento proces popisuje

procedury sociálních, behaviourálních a přírodních vědců při vytváření
znalostí a způsoby, kterými implicitní kulturní předpoklady a perspektivy tyto
znalosti ovlivňují.
•

Prejudice reduction (Redukce předsudků) - popisuje znaky rasových postojů
žáků a navrhuje řešení, která mohou být použita k rozvoji demokratických
postojů a hodnot.

•

Equity pedagogy - (Pedagogika rovnosti) - existuje, pokud učitel přizpůsobí
techniky a metody, tak aby usnadňovaly dosažení studijního úspěchu
studentům různé rasy, etnika a sociální skupiny. Zaměřuje se na dosažení
lepších studijních výsledků u sociálně slabší populace.
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Empowering school culture and social structure - (Posilování školní kultury a
sociální struktury) - proces restrukturalizace kultury a organizace školy tak, aby se
studentům všech ras, etnik a sociálních skupin dostávalo rovného vzdělávání a kulturního
posílení. Je třeba zaměřit se na skupinovou práci, sociální klima školy nebo na
očekávání.
Samozřejmě, že multikulturní výchova má své místo i v kurikulu. Již dříve jsme
se mohli přesvědčit, že v České republice je zahrnuta v novém Rámcovém vzdělávacím
programu. Jednotliví odborníci vypočítávají, co konkrétně by mělo kurikulum obsahovat,
tak aby respektovalo aspekty multikulturní výchovy.
Bennet

(1995)

představuje model

kurikula

postavený

na

globálních

a

multikulturních perspektivách. Jednotlivé cíle vycházejí ze čtyř klíčových hodnot:
přijímání a oceňování

kulturní rozmanitosti,

respektování

lidské důstojnosti a

všeobecných lidských práv, odpovědnost ke světovému společenství a úcta k Zemi. Na
jejich základě je formulováno šest cílů:
•

Rozvíjet četné historické pohledy

•

Posilovat kulturní uvědomění

•

Posilovat interkulturní kompetence

•

Bojovat proti rasismu, sexismu a jiným formám předsudků a diskriminace

•

Zvyšovat uvědomování si stavu planety a globální dynamiky

•

Budovat aktivní sociální dovednosti
Gollnick & Chinn (1998 s. 300) zabývající se touto problematikou v USA

zdůrazňují složky multikulturní výchovy, které by měly být zahrnuty v multikulturním
kurikulu: „
•

etnicita, minority, ženské a náboženské učení

•

dvojjazyčné vzdělávání a angličtina jako druhý jazyk

•

kulturní a globální uvědomění

•

lidské vztahy a řešení konfliktů

•

speciální výchova

Multikulturní výchova se zaměřuje na: rasismus, sexismus, třídní diskriminaci,
diskriminaci starých lidí, předsudky, diskriminaci, utiskování, bezmocnost, sílu,
nerovnost, rovnost, schematizování." (přeložila V.V.)
Snahou multikulturní výchovy také je, aby do kurikula, které vychází z reálií a
zkušeností většinové společnosti, bylo zařazeno i učivo respektující perspektivu menšin

61

a nabízející i jiné úhly pohledu. Nej důležitějším aspektem ovšem je, jak učitel dokáže
dané kurikulum úspěšně uplatnil ve výuce.
Podle Grant&Landson-Billings (1997), kteří shrnuli jednotlivé přístupy a
poznatky mnoha autorů, se multikulturní výchova realizuje v praxi v jednom z pěti
přístupů, které se od sebe liší. Každý z nich se zaměřuje na určitou oblast a ostatní
zmiňuje buď okrajově, neboje zcela vypouští.
•

Teaching the exceptional and culturally différent (Výuka se speciálními
potřebami nebo kulturními odlišnostmi) je založena na teorii asimilace,
lidského kapitálu a vyrovnávacím vzdělávání. Věnuje se žákům či studentům,
kteří mají speciální potřeby, aby dosáhli lepších výsledků.

•

Human relations (Lidské vztahy) - snahou je vytvořit pozitivní vztahy mezi
žáky z odlišných prostředí. Podporovat toleranci, jednotu, interkulturní
komunikaci, spolupráci, kooperativní učení a přijetí bez ohledu na sociální
postavení.

•

Single group studies (Homogenní skupiny) - zaměřuje se na rozvoj znalostí
historie, kultury a jazyka vlastní skupiny (např. původní obyvatelé Ameriky,
japonští Američané, atd.), tak aby byl podporován růst sociálního postavení
skupiny a sebeobjevování, neboť se domnívají, že jiné přístupy nevěnují
takovou pozornost odlišným kulturám, ale

soustředí se převážně na

většinovou.
•

Multicultural éducation (Multikulturní výchova) - snaha o sociální rovnost a
kulturní pluralismus. Podporuje některé myšlenky dvou předchozích přístupů,
např. pozitivní vnímání vlastní osoby, učení se pracovat ve skupině,
respektovat a vycházet s ostatními, rovnost sociálního postavení a studium
četných perspektiv. Kritické myšlení má být uplatňováno

ve všech

disciplínách a rodiče mají být aktivně zapojeni do života školy.
Education that is multicultural and social reconstructionist (Vzdělávání, které je
multikulturní a sociální rekonstrukcionismus) - velmi se podobá multikulturní výchově.
Kulturu však považuje za dynamický proces, který se neustále mění a vyvíjí. Sjednocení
vzdělávání vychází z filozofického konceptu, který jednoznačně vyjadřuje transformaci
vzdělání ve společnosti, která chápe otázky rasy, sociálního postavení, pohlaví,
handicapu a sexuální orientace. Cílem je připravit žáky na aktivní práci ve skupině i
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samostatně, tak aby se zabývali sociálními problémy a přijímali odpovědnost za svou
budoucnost.
Tyto odlišné přístupy je třeba mít na paměti, věnujeme-li se této tématice, neboť
odborná literatura se často přiklání k některému z nich, a proto se názory a myšlenky
jednotlivých autorů nemusí vždy shodovat.

4.5. Jakým způsobem uplatňovat multikulturní výchovu?
Všechny vyučovací předměty mají být vyučovány z multikulturní perspektivy.
Podle Gollnick & Chinn (1998) mají žáci získávat takové dovednosti, které mohou
uplatnit i v odlišném kulturním prostředí a mají být seznámeni s nespravedlnostmi, které
existují a se kterými se mohou setkat. Učitel má mít odvahu pracovat s novými metodami
a technikami, zpochybňovat neefektivní a nespravedlivé postupy a podporovat zajištění
učení a spravedlnosti pro všechny žáky.
Gay (2003/2004) nabízí jeden způsob, jak propojit multikulturní výchovu a
konkrétní předměty, a tím je rozdělení multikulturní výchovy do dvou kategorií kurikula:
realita/znázornění a relevance. Při výuce se má učitel snažit vysvětlovat věci tak, jak
jsou, hledat souvislosti, dbát na to, aby předmět výuky byl relevantní i pro studenty
z odlišných etnických skupin. Například seznamovat s umělci různých etnických skupin,
jejich díly, obrazy, knihami atd. Také by se měl zaměřit na odlišné učební styly žáků a
reálie jiných kultur.
Gollnick & Chinn (1998, s. 299) uvádí několik bodů, kterými se má učitel řídit,
aby výuka splňovala požadavky multikulturalismu a byla modelem demokratického a
rovného přístupu.
1. Umístěte děti do středu vyučovacího a učebního procesu.
2. Podporujte lidská práva a respekt pro kulturní rozdíly.
3. Věřte, že všechny děti se mohou učit.
4. Uznávejte a vycházejte z životních příběhů a zkušeností žáků a jejich členství
v mikrokulturách.
5. Kriticky analyzujte utiskování
sexismu,

sociálnímu

a projevy síly, abyste porozuměli rasismu,

rozvrstvení

a

diskriminaci

proti

handicapovaným,

homosexuálům, mladým a starým.
6. Kritizujte společnost pokud je to v zájmu spravedlnosti a rovnosti.
7. Podílejte

se na kolektivních

sociálních

společnosti, (přeložila V.V.)
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akcích

k zajištění

demokratické

4.6. Kdy začít s multikulturní výchovou?
Děti se nerodí s předsudky, ty získávají až během života. (Boutte 1999) Dětství je
nej senzitivnějším obdobím a podle psychologických výzkumů si již děti ve věku tří až
čtyř let začínají uvědomovat odlišnosti druhých a více se o ně zajímat. Předškolní věk je
obdobím velmi intenzivních poznávacích procesů a podle Trpišovské (1998) děti
důkladně poznávají svět kolem sebe, věci už nevnímají jen jako celek, ale zaměřují se
více i na detaily a nejlépe si pamatují věci, které jsou spojeny s citovými podněty. Jsou
ovlivněny prostředím ve kterém žijí, přístup rodiny a později také školní společnosti
bude směrodatný i pro jejich další život, neboť hodnoty a postoje které jim budou
vštípeny v tomto období je budou provázet i dalším životem. Velmi brzy začnou
kopírovat chování svých rodičů. Na povahu konkrétně logického myšlení v raném
školním věku poukazuje Stará (2004, s. 13). „Myšlení v tomto věku operuje se
skutečností, případně s představami nebo symboly, které mají jednoznačný, konkrétní
obsah. Děti vycházejí zvláštních zkušeností a při učení jim pomáhá vše, co jejich
zkušenosti využívá." Zdůrazňuje také důležitost chápání souvislostí a vztahů na které by
se výuka měla zaměřit. Vstup do školy pro dítě přináší novou sociální situaci, musí
vyrovnat s faktem, že autoritou je zde učitel, a že o jeho pozornost se musí dělit
s ostatními spolužáky. Dítě si musí osvojit pravidla komunikace, spolupráce a další
sociální dovednosti, které jsou předpokladem zapojení do multikulturní společnosti
(Stará 2004). Čím dříve a intenzivněji bude dítě vystaveno pozitivním sociálním
vztahům, tím snadnější a úspěšnější bude jeho socializace.

4.7. Jaké pojmenovávání etnických skupin je vhodné?
Pojmenovávání odlišných skupin, ať už rasových či etnických je velmi citlivé
téma, neboť nevhodné označení skupiny může vyvolat rozhořčení. Pojmy užívající se pro
dané skupiny prošly značným vývojem a stále se mění. Podle Grant&Landson-Billings
(1997) v USA bylo odstoupeno od termínu Negro i Black a používá se především Afričan
American. Stejně tak lidé pocházející z Latinské Ameriky preferují pojmenování Latino
spíše než Hispánie. Nejčastěji jsou používána označení White (lidé bílé pleti) a People of
color (lidé tmavé pleti). People of color zahrnuje veškerou populaci, která nepatří
k White populaci a používá se hlavně ve smyslu minority.
Například rómská menšina dává přednost označení Romové před výrazem Cikáni,
kterým byli dříve označováni, a který považují za pejorativní. Pojem Cikán přisoudila
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romské komunitě většinová společnost, zatímco označení Romové užívají sami Romové.
(Lhotka, Romea)
Je třeba si také uvědomit, že značně rozdílné může být vnímání pojmenování,
kterým se oslovují jedinci konkrétní etnické skupiny navzájem a jak je oslovuje
společnost. Například v Portugalsku se afričtí studenti často oslovují Preto, což znamená
černý. Toto oslovení je přátelské a často je myšleno poněkud žertovně. Když je ale
Afričan osloven Preto někým bílé pleti, je toto označení chápáno jako urážka a pohrdání.
Pokud si nejsme jisti oslovením či pojmenováním, je lepší se příslušníka určité
skupiny zeptat, jaké označení preferují či s jakým se ztotožňují.
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5. Multikulturní prostředí
5.1. Osobnost učitele
Učitel je pro dítě hlavně v mladším školním věku jedna z klíčových postav.
Boutte (1999) se domnívá, že kromě rodičů je to nejdůležitější osoba v životě dítěte a
zdůrazňuje všeobecně uznávanou myšlenku, že „učitelova osobnost, postoje, hodnoty a
dovednosti hrají

důležitou roli v životě dětí mladšího školního věku. To, jak jedná

s dětmi, jak na ně působí, jaké vytváří prostředí a program, má trvalý vliv na děti, rodiny
i společnost." (1999, s. 145, přeložila V. V.)
Jak učitel přistupuje k dítěti, má velký vliv na to, jak bude dítě vnímat samo sebe
a ostatní, proto si učitel musí uvědomovat svou zodpovědnost a být dobrým vzorem. Pro
úspěšnou multikulturní výchovu je osobnost učitele základním předpokladem, neboť
právě to, jak se chová k žákům z etnických minorit, jak dává najevo svůj respekt,
toleranci, zájem a jak se otevřeně staví proti bezpráví a diskriminaci, je nejlepší způsob,
jak ovlivnit své žáky, kteří k němu zvláště na počátku školní docházky vzhlíží a pro které
představuje moudrou autoritu.
Samozřejmě, že učitel, stejně jako všichni ostatní, je do jisté míry ovlivněn
předsudky, proto je důležité, aby si je uvědomil a pokusil se je odstranit. Stejně tak jak
učitel odkrývá a rozpoznává své předsudky, musí objevovat i předsudky dětí. Ty jsou
mnohdy také skryté a často se objevují v různých momentech. Gollnick & Chinn (1998)
upozorňují hlavně na diskuse, v nichž mají děti projevit svůj názor a nej různější
incidenty ve třídě i mimo ni. Je nutné zaměřit se na různé pohledy na svět, to nám
pomůže poznat, že ne všichni vidíme svět stejně, ba právě naopak. Poznávání jiných
kultur nám usnadní oproštění se od pocitu, že naše pravda je ta jediná a správná.
Pro mne osobně bylo zajímavá návštěva berlínské muzea, pojednávající o
historickém vývoji Berlína, kde jsem si na jedné tabulce přečetla, že v roce 1945 skončila
druhá světová válka porážkou. První, co mi v té chvíli proběhlo hlavou, bylo, že druhou
světovou válku jsme přece vyhráli. To byla nejspíše typická reakce ovlivněná
společností, ve které jsem vyrostla, a ve které bylo ukončení této války chápáno jako
vítězství spojenců nad Německem, které bylo tedy poraženo. Tedy dva různé a zcela
opačné pohledy na stejnou událost.

A takovýchto příkladů bychom mohli uvádět

nepočítané. Ať už jsou to otázky životního stylu, postojů a hodnot, či naopak úplné
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drobnosti všedního života (např. to, zda banán loupeme od stopky a nebo ho za stopku
držíme a loupeme z druhé strany), vždy je možné se na ně podívat z různých stran.
Velký význam je přikládán zlepšování

mezikulturní komunikace, neboť

nedorozumění v komunikaci se objevují, právě když členové odlišných kulturních skupin
vnímají a chápou stejnou skutečnost rozdílně. (Burbules & Rice In Gollnick & Chinn
1998) Také odlišné vnímání určitého chování, může mít za následek špatné porozumění.
Učitel by měl proto poznávat různé kultury, seznamovat se s prostředím, ze
kterého pocházejí jeho žáci, tak aby chápal odlišné způsoby chování a reakcí a mohl
dětem pomoci lépe uspět ve vzdělávacím procesu. Culturally relevant teacher (kulturně
vnímavý) učitel by měl splňovat tyto požadavky:
•

mít stejně vysoké očekávání od všech dětí

•

nevinit děti a rodinu

•

věřit, že všechny děti mohou uspět, spíše než předpokládat, že neúspěch
některých z nich je nevyhnutelný

•

projevovat podporu dětem i za hranicemi třídy

•

motivovat děti

•

převzít zodpovědnost za učení dětí

•

podporovat skupinové učení

•

vnímat vědění jako něco, co je neustále znovu vytvářeno, obnovováno a
sdíleno

•

být zaujatý pro vědění

•

pomáhat dětem rozvíjet nezbytné dovednosti

•

pomáhat dětem rozvíjet znalosti a dovednosti skrze vytváření „mostů a lešení"
pro učení (Boutte 1999, s. 147, přeložila V.V.)

I z těchto bodů vidíme, co očekáváme od dobrého učitele. Obraz dobrého učitele
se vlastně s příchodem multikulturní výchovy příliš nemění, neboť dané rysy jsou již
dlouhou dobu obdobné, spíše se jen rozšiřuje jejich chápání. Již mnohem dříve byl žádán
individuální přístup k dítěti, o který usiluje i multikulturní výchova, jenž však navíc
zdůrazňuje rovný přístup ke všem dětem etnických i jiných menšin. Pro děti z etnických
menšin může být také motivací, pokud mají učitele stejného etnika. Nemusí to být jen
jejich třídní učitel, ale například učitel hodin romštiny, ukrajinštiny atd., které škola
nabízí. Ten pro ně může být vzorem a také jim usnadnit získání pozitivnějšího vztahu ke
škole. I pro děti většinové společnosti má takový učitel velký význam, neboť je
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příkladem toho, že členové odlišných etnik zastávají stejná zaměstnání a mohou
dosahovat dobrého vzdělání.
V souvislosti

s přístupem

učitele se mnoho odborných publikací

zabývá

očekáváními, která mají učitelé od svých žáků. Tato učitelova očekávání se na první
pohled mohou zdát poměrně nedůležitá pro formování dítěte, opak je však pravdou. Děti
je velmi citlivě vnímají a i nevědomky učitelova očekávání naplňují. Domnívá-li se
učitel, že dítě je slabé a na danou látku nestačí, přistupuje k dítěti jinak. To jeho nedůvěru
brzy vycítí a na další učení brzy rezignuje i přesto, že jeho schopnosti by na daný úkol
stačily. Pokud učitel věří, že dítě může uspět, více je povzbuzuje a podporuje. Mezi děti,
ke kterým mají učitelé nízká očekávání, patří v našem prostředí tradičně sociálně slabší
skupiny, kam také spadá značná část romského etnika. Některé faktory ovlivňující
učitelovo očekávání vypočítává Boutte (1999, s. 85): „etnicita, pohlaví, socioekonomické
postavení, úspěšnost žáků, povaha, zasedací pořádek, fyzický půvab, úhlednost rukopisu,
charakteristika řeči, tělesný pach a další fyzické faktory a různé kombinace těchto
faktorů." (přeložila V.V.) Pokud si je učitel těchto faktorů vědom a bude-li je mít na
paměti při svém jednání s dětmi, mělo by mu to ulehčit se jich co možná nejvíce
vyvarovat. Měl by komunikovat se všemi dětmi, vyvolávat je, poskytovat jim zpětnou
vazbu verbální i neverbální a co nejvíce je motivovat. Právě interakce mezi učitelem a
žákem výrazně určuje kvalitu učení
Několik předpokladů k efektivnímu učení jmenuje Kunjufu (In Boutte 1999, s.
114): „Nemůžeš učit dítě, které nemiluješ, nerespektuješ, a kterému nerozumíš. Nemůžeš
učit dítě, kterého se obáváš. Nemůžeš učit dítě, pokud vnášíš do třídy názory, které mají
blízko k sexismu, rasismu atd. Nemůžeš učit dítě bez vytvoření pouta, které vychází
z lásky, respektu a pochopení." (přeložila V.V.) Poukazuje tu na vytvoření opravdového
vztahu k dítěti, který má být založen na porozumění a vstřícném vztahu. Pokud bude
učitel jen předstírat, jeho výuka nebude tak efektivní, neboť učitel musí v děti věřit a
snažit se jim vytvořit co možná nejlepší podmínky pro studium.

5.1.1.

Akademická příprava učitelů
Pro kvalitní multikulturní výchovu je samozřejmě také důležitá profesní příprava,

kterou by měla zajišťovat vysoká škola. Bohužel studium učitelství na vysoké škole
nevěnuje tomuto tématu příliš velkou pozornost, a tak učitelé často přicházejí do škol
v tomto směru nepřipraveni, a většina si stěžuje na nedostačující kvalifikaci. Pohled do
studijních plánů oborů učitelství nám dá v tomto bodě zapravdu.

68

Domnívám se, že učitelé by měli během svého studia získat alespoň základní
informace o etnických skupinách, se kterými se v budoucí praxi mohou setkat, a být
připraveni na možné obtíže a problémy tak, aby jim byli schopni čelit, či věděli, kam se
v případě potřeby obrátit o pomoc.
Zvláště pro učitele prvního stupně ZŠ by bylo vhodné nabídnout možnost
rozšíření kvalifikace o výuku předmětu čeština jako druhý jazyk (čeština pro cizince),
který připravuje učitele na výuku dětí, které mají jiný rodný jazyk než češtinu. Tato
specializace umožňuje lepší a efektivnější výuku těchto dětí, kterých bude v budoucnu
v českých školách stále přibývat.
Důkladná příprava učitelů zvýší jejich znalosti a dovednosti v této oblasti tak, že
budou lépe rozumět žákům z odlišného kulturního prostředí, budou schopni uplatnit
různé učební techniky a styly tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám žáků, budou
respektovat individualitu a odlišnosti dětí a budou k dětem přistupovat spravedlivě a bez
předsudků.

5.2. Klima školy a třídy
Nejen učitel, ale také prostředí, ve kterém se děti vzdělávají, je velmi důležité a
výrazně ovlivňuje učení. Klimatem chápeme jak vybavenost a fyzický zjev třídy tak její
celkové prostředí

a atmosféru. Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a je

důležité, aby se tam cítilo dobře. Proto by samozřejmě mělo být klima celé školy
přátelské a otevřené novým zážitkům a způsobům práce.
Pro

pozitivní

klima

je

určující

přístup

učitele,

motivace,

využívání

multikulturních materiálů, propojení rodiny a školy a celkový postoj školy. Také to, jak
třída vypadá, jak je vyzdobená, zda obsahuje prostor pro učení i pro trávení volného času
(např. koberec, několik polštářků, časopisy, knížky atd.) má vliv na to, jak se dětem ve
třídě líbí. Vybaveností třídy vhodnými pomůckami se zabývá Siraj-Blatchford (2003)
(viz. Příloha č. 4).
Třída by měla být pro dítě příjemným a bezpečným místem, a aby jím skutečně
byla, je nutné, aby si učitel i děti vytvořili taková pravidla, která jim pomohou toho
docílit, a kterými se budou všichni řídit. Všichni bez rozdílu máme určité potřeby a více
či méně usilujeme o jejich naplnění a uspokojení. Teorii potřeb se mj. věnoval Abraham
H. Maslow (In Pasch a kol. 1998, s. 351), který je rozdělil do pěti kategorii (hladin),
nejnižší je dole:
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•

Hladina 5. Sebenaplnění - Dosažení plného potenciálu, být vším, čím člověk
může být.

•

Hladina 4. Potřeba sebeúcty - Mít dobrou pověst, být uznáván jako hodnotný
a důležitý člověk, být sám sebou.

•

Hladina 3. Láska, potřeba někam náležet - Být přijímán druhými, přátelství,
láska.

•

Hladina 2. Potřeba bezpečí - Ochrana před fyzickými a psychologickými
hrozbami a útoky.

•

Hladina 1. Fyzické potřeby - Nej základnější a zřejmé potřeby - kyslík, voda,
potrava, spánek, sexualita.

Pokud, nebudou naplněny základní potřeby, budeme jen obtížně dosahovat toho,
aby se dítě cítilo dobře. Toho bychom si měli být vědomi, zabýváme-li se klimatem třídy.
Učitel by měl žáky vést k tomu, aby respektovali jeden druhého, byli tolerantní a vstřícní.
Společně s učitelem by si děti měly vytvořit základní pravidla třídy, která budou
dodržovat a kterými se budou řídit (např. k ostatním se chovám tak, jak chci, aby se
chovali oni ke mně; když jeden mluví, ostatní poslouchají; atd.). Podílejí -li se žáci na
vytváření pravidel a sami mohou vyjádřit, co jim vadí a co je jim nepříjemné, budou pro
ně pravidla osobnější, než když je učitel pouze napíše, bez toho, aby o nich s dětmi
diskutoval.
Pokud učitelé jednají s dětmi s respektem, vedou je k toleranci, komunikaci
i lepším výsledkům, budou se děti cítit v takovémto prostředí dobře a samy budou spíše
projevovat respekt k ostatním.
Učitel by měl co nejvíce podporovat rozvoj osobních a přátelských vztahů.
K tomu mohou

přispívat různé aktivity zaměřené na osobnostní a sociální výchovu,

například zavedení komunikačního kruhu, kde si děti sdělují, co je potěšilo, z čeho jsou
smutní, kde se řeší problémy, které ve třídě vznikly atd. Děti se tak učí otevřeně mluvit o
svých pocitech a také řešit konflikty.
Podporuje-li škola společné projekty, ve kterých spolupracují žáci různých tříd a
ročníků, podílí se tak na vytváření vztahů, které jsou více osobní. Děti se poznávají blíže,
než pokud se jen potkávají o přestávkách či na obědě a nikdy spolu nemluví. Tím, že se
více znají, se také může snižovat i počet projevů šikany či jiných nepřátelských postojů,
protože děti si tolik nedovolují na jiné děti, které je znají, a které o nich něco vědí.
Prostředí a ostatní žáci už nejsou anonymní
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Tuto kapitolu můžeme zakončit citací z RVP ZV (2004, s. 87), která také zmiňuje
důležitost klimatu školy a formuluje požadavky na přístup školy. „Škola jako prostředí, v
němž se setkávají žáci z nej různějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla
zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní
kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků příslušníků minorit. Tím přispívá k vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné
toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému"."

5.3. Zapojení rodiny
Většina odborníků se shoduje, že pro multikulturní výchovu je velmi důležitá
spolupráce rodiny a školy. Rodina je první společnost, v níž dítě žije, a současně
nejmocnější činitel při přetváření dítěte v socializovanou osobnost. Pro dítě je
nejdůležitější sociální skupinou, která utváří jeho osobnost a ovlivňuje tak jeho další
život. Rodina se největší měrou podílí na tom, jak dítě uspěje ve škole a to nejen na
úrovni znalostní, ale především na úrovni sociálních vztahů.
Při vstupu do školy se dítě více či méně zařazuje do života své třídy. Toto
zařazení nemusí být pro každé dítě jednoduché, a proto je důležité, aby školu vnímalo
jako příjemné a přátelské prostředí a cítilo se zde dobře. Jaký vztah dítě ke škole získá
velmi záleží i na tom, jak se ke vzdělávání staví rodina dítěte. Pokud je dítě podporováno
ve studiu, doma má dobré podmínky k učení a pomoc rodičů, je pravděpodobné, že ve
škole bude dobře prospívat. Naopak situace, kdy rodina není přesvědčena o důležitosti
vzdělávání, má negativní vliv na školní výsledky žáků. Sem patří hlavně sociálně slabší
skupiny, rodiče, kteří si neuvědomují význam dobrého vzdělání, často chtějí, aby děti
začaly co nejdříve pracovat a vydělávat peníze, proto děti nepodporují v dalším studiu a
volí raději nižší dosažené vzdělání (např. odborná učiliště).
Chceme-li dítě lépe poznat, je důležité seznámit se také s jeho rodinným
zázemím. V současné době už zdaleka neplatí

klasický rodinný model „táta, máma,

děti", ale objevují se různé varianty. Pojem rodina už dnes musíme vnímat jako širší,
protože sem patří dítě žijící u jednoho z rodičů (např. matka samoživitelka), s jedním
rodičem a jeho novým partnerem, ve střídavé péči rodičů, v péči prarodičů a další
možnosti v kombinaci s existencí vlastních či nevlastních sourozenců.
Je nezbytné, aby byla vytvořena spojitost mezi tím, co se děti učí ve škole a tím,
co se učí doma. „Některé kultury oceňují kooperativní chování a jiné zase nezávislost,
individualismus a asertivitu. Některé si cení rozvíjení talentu a schopností, zatímco další
71

zdůrazňují slušnost, poslušnost a dobré vycházení s ostatními." (Okagaki & Diamond
2000, s. 77, přeložila V.V.) Známe-li rodinu dítěte, její příběhy, zvyky a problémy,
snadněji pochopíme chování či případné nesnáze dítěte. Škola musí podporovat rodiče,
aby se zapojili do dění školy. Všichni rodiče mají být ve škole vítáni, tedy i ti ze sociálně
slabších vrstev a odlišných etnických skupin, to se ale bohužel v praxi zatím objevuje jen
zřídka. Snažíme-li se navázat kontakt s rodinami dětí, velmi pravděpodobně bude
spolupráce nejjednodušší s rodiči bezproblémových žáků. Ti většinou reagují na
požadavky a návrhy učitele a snaží se jim vyhovět, aby tak podpořili své dítě. Zvláště
důležité je ale navázat kontakt také s rodinami dětí etnických menšin a snažit seje zapojit
do života školy. Právě tyto rodiny potřebují větší povzbuzení. Často nejsou přesvědčeny
o tom, že vzdělání jejich dětem pomůže a zajistí lepší život, rodiče často sami nemají
dostatečnou znalost českého jazyka, což samozřejmě komplikuje komunikaci se školou.
Škola sama, tedy učitelé i ostatní pracovníci, musí nejprve překonat předsudky a
přistupovat vstřícně ke všem rodičům. Komunikace s rodinou má pozitivní vliv na dítě,
protože pro dítě je velmi matoucí, dostává-li rozdílné signály z rodiny a ze školy. Necítíli děti zájem rodičů o jejich učení, bývají ve škole často neúspěšní, proto je tak podstatné,
aby si rodiče byli vědomi toho, jaký význam má pro dítě jejich podpora a povzbuzení.
Někdy rodiče chtějí podpořit své dítě ve studiu, ale sami přesně nevědí jak, a
v tomto směru by jim měl učitel pomoci. Mohou navštívit vyučování, aby se přesvědčili,
jak učitel s dětmi pracuje, čemu a jakým způsobem se učí atd. Své dotazy, obavy a
problémy mohou konzultovat s učitelem, který jim může poradit, jak děti motivovat,
podporovat ve škole J a k jim pomáhat s učením a domácí přípravou.
Hlavně v USA se této problematice věnuje mnoho pozornosti, neboť vzhledem
k pluralitní společnosti, je velká část škol navštěvována žáky nejrůznějších etnik, dětmi
imigrantů i uprchlíků. Rodiče jsou vyzýváni ke spolupráci s učitelem, účasti na akcích
pořádaných pro kvalitnější domácí přípravu dětí atd. Samozřejmě najdeme různé formy
zapojení rodiny či rodičů, Epstein & Salinas (2004, s. 12) uvádějí šest typů:
Parenting

(rodičovství) -

pomáhat rodinám s rodičovskými

dovednostmi,

podporovat rodinu, pochopit vývoj dítěte a adolescenta, vytvořit doma takové podmínky,
které podporují učení v každém věku a v každém ročníku. Usnadnit školám porozumění
rodinnému zázemí, kultuře a cílům dětí.
Communicating

(komunikování)

-

komunikovat

s rodinami

o

školních

programech a pokrocích žáků. Vytvářet obousměrné komunikační kanály mezi školou a
domovem
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Vohmteering (dobrovolnictví) - zlepšit příjem a výcvik dobrovolníků, aktivity a
rozvrhy tak, aby zapojovaly také rodiny jako posluchače ve škole. Umožnit pedagogům
pracovat s dobrovolníky, kteří podporují žáky a školu.
Learning at home (domácí učení) - zapojit rodiny s dětmi do akademického učení
doma, včetně domácích úkolů, stanovování cílů a dalších aktivit souvisejících
s kurikulem. Podporovat učitele v zadávání takových domácích úkolů, které umožňují
žákům sdílet a diskutovat zajímavé úkoly.
Decision making (rozhodování) - zapojovat rodiny do rozhodování a řízení
školních aktivit prostřednictvím školních rad nebo zlepšovatelských týmů, výborů a
rodičovských organizací.
Collaborating with íhe Community (spolupráce s komunitou) - koordinovat
rozdělování zdrojů a služby pro rodiny, studenty a školy, s komunitami, včetně firem,
agentur, kulturních a občanských organizací a se středními a vysokými školami. Umožnit
všem přispět k fungování komunity, (přeložila V.V.)
Je patrné, že škola může kooperovat s rodiči různými způsoby. Hlavním cílem je,
aby rodiče pochopili, že je dobré se školou co možná nejvíce spolupracovat, protože jim
jde o společnou „věc", o dítě. Pokud rodiče vidí, jak škola s dětmi pracuje, jak se snaží o
jejich pozitivní vývoj, podporuje jejich učení, sami budou mít ke škole vstřícnější vztah a
budou ochotněji pomáhat a zapojovat se do jejích aktivit. Epstein & Salinas (2004)
navrhují několik možných činností, které jsou orientované na zlepšení některých
konkrétních schopností a dovedností. Patří sem například večerní čtení, kdy se rodiče
s dětmi sejdou ve škole, předčítají se různé příběhy, dále se s nimi pracuje a rodiče se učí
jak správně motivovat a podporovat své děti ve čtení. Snahou je, aby se zlepšilo čtení
žáků, a aby se rodiče dětem více věnovali a společně si četli také doma. V podobném
duchu mohou být i další aktivity, zaměřené například na psaní, matematiku či budoucí
povolání, nebo informační schůzky pojaté jako posezení u ranního šálku kávy. Stejně
důležitý je samozřejmě také aspekt sociální, protože při takovýchto neformálních
setkáních se rodiče dětí seznamují, mají možnost se navzájem lépe poznat a více spolu
komunikovat.
Právě rodiče z menšinové společnosti mohou často cítit, že ve škole nejsou příliš
vítáni. Pokud máme ve třídě dítě z etnické menšiny, může být pro všechny zajímavé,
přijme-li jeho rodina pozvání do školy a přiblíží svou kulturu či zemi, ze které pochází.
Pro děti majoritní společnosti to bude bezpochyby zajímavá možnost, jak se dozvědět
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něco nového a pro rodinu naopak znamení, že jsou plnoprávnými a platnými členy
školního společenství.
Nejen návštěva příslušníků etnických menšin, ale i jiných členů společnosti může
být zajímavá, neboť i jednotlivé rodiny mohou mít odlišný způsob života, zvyky a
kulturu. Například rodina z jiné části republiky (Morava, Jižní Čechy atd.), rodina
uznávající jiné náboženství, rodiče se zajímavým povoláním atd.
Rodiče chtějí, aby jejich děti byly v životě úspěšné, ale ne vždy věří, že škola jim
to pomůže zajistit. Důvodem může být jejich vlastní špatná zkušenost ze školy, nedůvěra
v instituce, odlišné kulturní hodnoty, názor, že děti se ve škole učí jen věci, které nejsou
praktické a jsou odtržené od reálného světa, strach z nepřátelského chování ze strany
majoritní společnosti atd. Negativní pocity rodiny podle Ludgren & Morrison (2003)
ještě více sílí, pokud se komunikace školy s rodiči zúží pouze na informace o špatném
chování a nedostatečných školních výsledcích jejich dětí.
Snahou školy proto je, vtáhnout rodiče do školního života jejich dětí a ukázat jim,
jak dobře si děti ve škole vedou a co všechno se zde naučí. Právě proto je třeba neustále
rozvíjet spolupráci - partnerství mezi rodiči, rodinou a školou. Rodiče musí vidět, že
škola respektuje jejich kulturu a tradice, a že vzděláním dítě neztrácí nic ze své
sounáležitosti se svou rodinou nebo kulturou. Okagaki & Diamond (2000) vidí jednu
z cest, jak můžeme začít chápat individuální cíle rodin pro jejich děti tak, že budeme
naslouchat rodičům a sdílet s nimi naše vlastní perspektivy. Rodina vychovává dítě ve
své kultuře a úkolem školy je zprostředkovat další zkušenosti a poskytovat vzdělání,
které dětem zajistí lepší budoucnost v multikulturní společnosti. Pokud rodina chápe toto
poslání a školu podporuje, je pro dítě učení jednodušší a příjemnější.
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6. Formy a metody
V této kapitole se zaměříme na přístupy k vyučování, které lze doporučit pro
multikulturní výchovu. V souladu s tendencemi RVP ZV (2004, s. 2) by škola měla
„vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné motivaci,
spolupráci

a aktivizujících metodách

výuky".

Odpovídající postupy

a metody

samozřejmě volíme vždy pro konkrétní účely výuky. Pro různé aktivity je možné uplatnit
odlišné metody a přístupy, tak aby bylo dosaženo co nej efektivnějšího učení, jejich
konečná volba a použití závisí téměř vždy na učiteli. Obecně se však v této oblasti jako
nej vhodnější jeví typ, který Pasch a kol. (1998) nazývají sociálními ftrmami vyučování.
„Při sociální výuce se žáci učí společně a učitel pracuje spíše jako zprostředkovatel nebo
moderátor. Informace často čerpáme od žáků samých nebo jim dáme příležitost vyvodit
je z prožitku. ...Sociální přístupy k vyučování mají jednu hlavní výhodu. Žijeme ve
vysoce společenském světě. Většina práce i her se odehrává v sociálním prostředí. A
přece školní výuka často poskytuje minimum příležitostí k produktivní a řízené interakci
mezi žáky. Vrstevnická výuka, skupinové projekty a hraní rolí umožňují sociální učení."
(Pasch a kol. 1998, s. 195) Tento typ učení je pro děti přirozený a podporuje jejich
osobnostní a sociální rozvoj. Vzhledem k tomu, že multikulturní výchovu chápeme jako
mezipředmětovou oblast a jedním z jejích hlavních cílů je vytvoření takového klimatu
školy, které bude podporovat rovnoprávnost a vzájemné mezilidské vztahy, je sociální
forma výuky vhodnou variantou. Pasch a kol. (1998) sem zahrnují hraní rolí, simulaci a
kooperativní učení.
Ať už zvolíme jakoukoli metodu, základem učení je bezpochyby vždy vhodná
motivace, bez té ani nej promyšlenější činnost nebude dostatečně efektivní. Žáci se musí
chtít učit, musí vědět, proč se konkrétní věc učí a jak ji budou moci využít.
Většina odborníků doporučuje pro potřeby multikulturní výchovy

právě

kooperativní učení. To charakterizuje Průcha a kol. (1998, s. 107) jako: „učení lišící se
od individuálního tím, že je postaveno na spolupráci osob při řešení složitějších úloh.
Řešitelé jsou vedeni k tomu, aby si dokázali rozdělit sociální role, naplánovali si celou
činnost, rozdělili si dílčí úkoly, naučili se radit si, pomáhat, slaďovat úsilí, kontrolovat
jeden druhého, řešit dílčí spory, spojovat dílčí výsledky do většího celku, hodnotit přínos
jednotlivých členů atd." Jedním z hlavních cílů je rozvoj spolupráce, ale důležité je, že
během kooperativního

vyučování mohou být rozvíjeny téměř všechny

klíčové

kompetence. Žáci spolupracují ve skupinách na dosažení společného cíle a navíc se musí
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zapojovat jako jednotlivci a přijímat individuální zodpovědnost. Vzájemná závislost
členů skupiny posiluje vzájemné vztahy a komunikativní dovednosti jedinců. Složení
skupin volí učitel v souladu s aktivitou a jejími cíly. Náhodně zvolené či záměrně
rozdělené skupiny mohou mít formu homogenní a heterogenní s různým počtem členů.
Heterogenní skupiny přispívají k setkávání a spolupráci žáků, kteří by se jinak možná
příliš nestýkali. Vytvářejí se skupiny, které nejsou vždy založené na přátelských vztazích
a žáci si tak formují nové sociální vazby. Současně se také učí jak přijímat či nabízet
pomoc a jak se zapojit do práce skupiny. Homogenní skupiny mají své opodstatnění
v některých typech aktivit, zde nám jde spíše o rozdělení žáků např. podle úrovně
znalostí a přidělení jiné práce (např. čtenáři, nečtenáři). Pasch a kol. (1998, s. 254)
vypočítává obecné sociální dovednosti, které je třeba procvičovat a upevňovat: „setrvání
u skupiny; přiměřená síla hlasu; střídání se; komunikace bez ponižování druhých;
dovednost žádat o pomoc; shrnutí názorů skupiny; kritika myšlenek, ne jejich zastánců;
oslovování jmény; přispívání vlastními myšlenkami; chvála; povzbuzování druhých;
slušnost (prosím, děkuji); parafrázování; respektování druhých lidí a jejich majetku."
Hraní rolí a dramatická hra: ,jsou velmi efektivními nástroji umožňujícími jak
hlubší porozumění učivu, tak rozvoj sociálních dovedností. Při těchto činnostech žáci
předstírají, že jsou jinou osobou, a přitom řeší nějaký problém nebo přehrávají určitou
situaci." (Pasch a kol. 1998, s. 243) Prostřednictvím hraní rolí, se žáci vžívají do postavy,
mohou se dostat do situací, které by jinak nikdy neřešili, nebo si naopak vyzkoušejí
jednání v situaci, které budou muset v reálném životě čelit. Takovéto činnosti
přispívají mimo jiné k rozvoji klíčových kompetencí komunikativních, sociálních a
personálních a kompetencí řešení problému. Žáci se nacházejí v prostředí, které je pro ně
bezpečné a procvičují komunikační dovednosti a učí se řešit vzniklý problém či konflikt.
Témata mohou být různá. S dětmi, které ještě nemají s hraním rolí zkušenost začínáme
jednoduchými úkoly, tak aby si na tuto činnost pomalu zvykly a zbavily se počátečního
ostychu. Například od nákupu v obchodě můžeme přejít k hádce s kamarádem, odmítnutí
cigarety, pomoci postiženému kamarádovi či řešení problému šikany ve třídě. Hraní rolí
má v multikulturní výchově široké uplatnění, děti se mohou např. ocitnout v roli dítěte
jiného etnika, které se přistěhuje do cizí země, setkává se s cizím jazykem a je nuceno
překonávat rozličné problémy; v roli, kdy jsou svědky rasistického chování; projevů
intolerance;v roli postavy s předsudky či jiné, která se ji snaží přesvědčit o nesmyslnosti
těchto předsudků atd.
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Na závěr by mělo následovat krátké zhodnocení a diskuse, kde děti budou moci
vyjádřit, jak se v roli cítily, co jim bylo nepříjemné nebo který okamžik byl pro ně
nej obtížnější. Děti se tak více zamyslí nad konkrétním jednáním a vlastními pocity a
prožitky.
Simulace se v mnohém podobá hraní rolí, ale podle Pasche a kol. (1998, s. 245):
,jde obvykle o komplexnější učební činnost, jíž se účastní velký počet žáků, kteří
v mnoha rozmanitých rolích poznávají zjednodušený model reality." Tato činnost může
být dlouhodobější, to záleží na zvoleném tématu. Simulace zjednodušuje realitu, a tudíž
umožňuje aby si žáci vyzkoušeli i činnosti, ke kterým by se v reálném světě vůbec
nedostali. To zdůrazňuje také Petty (2002, s. 195): „simulační hry mohou do vyučování
vnášet prvek reality, případně poskytovat žákům zkušenosti, které by ve skutečném světě
neměli příležitost získat, a umožňují jim rozvinout určité dovednosti, aniž by zažívali
skutečné důsledky svých chyb." Právě zmiňované chyby a jejich důsledky představují
jednu z předností simulace. Pokud se žáci dopustí omylu, pravděpodobně se to nějak
objeví v průběhu simulace, ale zatímco ve skutečnosti by to mohlo mít velmi nepříjemné
následky, v simulační hře vedou chyby a omyly spíše k poučení a uvědomění si možných
důsledků. Chceme-li pro žáky připravit simulační činnost měli bychom si zodpovědět
následující čtyři otázky: „Jaký problém

budeme řešit? Kdo je

na problému

zainteresován? Čeho chtějí nebo musejí účastníci dosáhnout? Co mají k dispozici?"
(Jones In Pasch a kol. 1998) Ty nám při plánování mohou pomoci. Pro potřeby
multikulturní výchovy může učitel připravit např. situaci cizince, který pobývá v cizí
zemi, co vše pro něj může být překážkou, co je třeba vyřešit, jak se domluvit atd. Další
možností může být simulace účasti na protirasistické kampani.
Hra, ve svých nej různějších formách, se často podílí na vytváření příznivého a
přátelského klimatu třídy. Vnáší do vyučování zábavný prvek, umožňuje rozptýlení a
podporuje sociální vztahy. Existuje celá řada her, které mohou ozvláštnit výuku, je však
třeba je zařazovat efektivně, tak aby plnily svůj účel a zároveň neomrzely. Petty (2002, s.
196) připomíná, že: „hry v lidech vyvolávají obrovskou touhu komunikovat, a jsou tudíž
vynikající vyučovací metodou." Právě hry jsou důležitou součástí multikulturní výchovy,
důraz je zde kladen na prožitek, který dítěti zprostředkovává. Hry se používají hlavně
k podporování komunikace, sociálních vztahů, překonávání překážek, zjišťování úrovně
tolerance a jejímu dalšímu rozvoji.
Projektová metoda, je taková, „v níž jsou žáci vedeni k samostatnému
zpracování

určitých

projektů

a

získávání
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zkušenosti

praktickou

činností

a

experimentováním. ...jedna z nej významnějších metod podporujících motivaci žáků a
kooperativní učení. Projekty mohou mít formu integrovaných témat, praktických
problémů ze životní reality nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření nějakého
výrobku, výtvarného či slovesného produktu." (Průcha 1998, s. 184) Při realizaci
projektu využívají žáci rozdílné dovednosti a znalosti. Projektové vyučování probíhá
zpravidla v blocích, za aktivní účasti učitele i žáků. Kratochvílová (2002, s. 4) uvádí
obecné body, kterými charakterizuje projektovou metodu: „Představuje organizovanou
učební činnost, která směřuje k určitému cíli; Praktická a teoretická část se soustřeďují
kolem určitého jádra - tématu; Smysl projektu a veškerá činnost v jeho rámci odpovídá
potřebám žáků i pedagogů; Rozvíjí osobnost žáka a vede ho k odpovědnosti za výsledek;
Prostřednictvím praktické činnosti, zkušenosti a využití teorie motivuje žáka k učení a
přispívá k rozvoji jeho sebepojetí." Příprava projektuje časově velmi náročná a vyžaduje
pečlivou organizaci a plánování, avšak je přínosem k aktivnímu učení. Právě projekt
nabízí široké využití v multikulturní výchově, ať už se jedná o projekt krátkodobý či
dlouhodobý. Projekt může být zaměřen na rasismus, předsudky či na konkrétní kulturu,
jak je tomu také v praktické části této práce.

Jak

nejlépe

vést

děti

k toleranci

a jak

naplňovat

multikulturní

cíle?

Pravděpodobně nej efektivnější cesta je vlastní zkušenost. Pokud mají děti možnost
seznámit se s dětmi jiného etnika a lépe se poznat, jejich zkušenosti budou jiné, než
pokud budou vědět o jiných etnikách a kulturách pouze z vyprávění. Počátky takového
seznámení mohou být poměrně obtížné, zvláště pro imigranty přicházející do naší země
bez znalosti českého jazyka. Většinová společnost se k nim občas staví odmítavě a ne
zrovna přátelsky, a své postavení si musí takříkajíc vydobýt. To je bohužel projevem
stále ještě převládajícího přístupu, že cizinec je spíše pokládán za podezřelého, dokud
neprokáže opak. V tomto duchu pak vznikají sdělení typu: Vedle nás bydlí ukrajinská
rodina, ale jsou to moc slušní lidi. Časem se ale většina těchto dětí zařadí do třídního
kolektivu a stane se jeho součástí. Přítomnost žáka jiného etnika umožňuje každodenně
reflektovat odlišnosti i společné znaky obou kultur a to i v běžných denních činnostech.
Ivo Markvart (2005) sestavil knihu Cizinci tu nejsou cizí!(?), která vychází
z ankety na Lounských základních školách. Dvě anketní otázky byly položeny žákům
pátých až devátých tříd. První se týkala jejich vztahu k lidem, kteří se přistěhovali do
České republiky a druhá toho, zda si dokáží představit, že by odešli na trvalo do
zahraničí. Výsledkem je knížka plná nejrůznějších názorů a zkušeností. Autor s nadšením
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shrnuje, že pozitivních reakcí byly přibližně tři čtvrtiny a silně odmítavých výrazná
menšina. Šokujícím naopak byl vztah k romské menšině, kde ve velké většině děti
uvedly, že v souvislosti s ní mají „pocity odporu, obav, strachu či otevřené nenávisti."
(Markvart 2004, s. 44) Součástí knihy jsou také zkušenosti dětí - cizinců, které často
pojednávají o obtížných začátcích, odlišných zvycích, potížích s českým jazykem i o
postupném překonávání nedorozumění, nedůvěry a nesnází, a o vzniku nových přátelství.
Slovo zde dostali i učitelé, kteří mají zkušenosti s výukou těchto dětí, a z nichž téměř
všichni chválily děti jako snaživé a měli s nimi dobré zkušenosti.
Z odpovědí dětí, které navštěvují třídu s dětmi jiných národů a etnik, je patrné, že
tato situace pro ně byla určitým způsobem obohacující. Uvědomují si odlišnosti, často se
zajímají o rodný jazyk a zemi odkud tyto děti pocházejí, ale většinou poukazují na to, že
kromě jazyka a některých dalších věcí jsou úplně stejní. Vznikají nová přátelství, pro
která je důležité hlavně to, zda ten druhý umí držet tajemství, je kamarádský a pomůže
kdy je potřeba a ne jeho národnost či etnicita.

Věnovali jsme se hlavně metodám aktivizujícím, ale to neznamená, že např.
výklad nepatří do multikulturní výchovy. Je-li vhodně zařazen, může být velmi účinný.
Důraz je v prvé řadě vždy kladen na aplikaci metod a jejich vhodnou kombinaci dle
aktuální potřeby. Pokud šije učitel vědom výhod a nevýhod jednotlivých metod, snáze se
rozhodne, kterou metodu pro danou aktivitu v praxi využít, tak aby co nejlépe sloužila
k učení žáků.
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7. Materiály a pomoc při multikulturní výchove
Pro efektivní multikulturní výchovu jsou určující také materiály, které ve výuce
používáme, a proto pokládáme za nezbytné o nich v této práci také pojednat. Nejdříve si
uvedeme obecná kritéria,

která bychom měli mít na paměti při výběru toho, co

využíváme pro výuku a v další časti se zmíníme o některých pramenech a pomůckách,
které můžeme pro multikulturní výchovu využít.
Dostatek kvalitních materiálů může při správné aplikaci výrazně přispět k výuce
jako takové. Musíme však mít na paměti, že ne všechny prameny, se kterými se můžeme
setkat jsou kvalitní a „nezávadné", proto je třeba zaměřit se na kritt/ia, kterým by měl
učitel věnovat pozornost při jejich výběru a užití ve třídě. Nej významnější skupinou jsou
knihy, jejichž hodnocením se zabývají někteří autoři, ale i u jiných médií či programů je
nutná odpovídající kontrola. Kritéria hodnocení jsou obdobná, proto ty, jež uvádíme
v souvislosti s knihami můžeme uplatnit i u jiných médií.
Pro multikulturní výchovu by měly být k dispozici knihy, které se věnují i jiným
etnikům a skupinám, než většinové společnosti, znázorňují různá prostředí, podporují
toleranci, respekt, kooperaci a komunikaci mezi kulturami. Boutte (1999, s. 64) navrhuje,
že by učitel měl mít k dispozici kolekci, která obsahuje tyto typy knih:
1. Knihy představující různé etnické skupiny, náboženské skupiny, obě pohlaví,
odlišné socioekonomické postavení, jedince se speciálními potřebami, rozdílné věkové
skupiny a životní styly (např. svobodný rodič)
2. Knihy, které prezentují historické pohledy (např. pověsti) i současné
znázornění lidí z různých etnických skupin
3. Svátky a oslavy různých kultur (např. Pascha, velikonoce, den tří králů,
Chanuka)
4. Pohádky z odlišných kultur
5. Knihy zobrazující muže a ženy v netradičních rolích
6. Knihy ukazující lidi odlišných kultur pracující dohromady, podobnosti a
odlišnosti mezi lidmi.
7. Multikulturní knihy z nejrůznějších oblastí a disciplín (např. umění, muzika,
vědy, matematika)
8. Knihy napsané v různých jazycích a dialektech, (přeložila V. V.)
Tyto typy vycházejí hlavně z potřeb heterogenních tříd, kdy je velmi důležité, aby
děti z různých etnik a prostředí našly materiály a pomůcky, které budou blízké jejich
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kultuře, a s kterými se mohou ztotožnit. Aby hrdiny příběhů byly děti, které jim budou
blízké, aby byly z nejrůznějších prostředí a reflektovaly tak rozmanitost třídy a
společnosti, a aby znázorňovaly přátelské a otevřené vztahy mezi jednotlivými kulturami.
V neposlední řadě, knihy, které splňují tyto požadavky, mohou zvyšovat motivaci žáků
etnických menšin k výuce čtení a dalšímu zdokonalování čtecích dovedností.
Stejně tak mají velký význam v homogenních třídách, protože děti zde
nepřicházejí do kontaktu s dětmi jiného etnika a nemají s nimi vlastní zkušenost. Proto
jim rozmanitost společnosti mohou alespoň částečně zprostředkovat tyto materiály.
Američtí odborníci (např. Boutte 1999; Gollnick & Chinn 1998) doporučují
podrobit jednotlivé materiály kritickému posouzení. Samozřejmě situace v USA či jiných
zemích, kde se multikulturní tématice věnují již delší dobu, je jiná. Učitelé mohou
vybírat z literatury a materiálů, které se věnují či jsou určeny konkrétním etnickým
skupinám, jsou vydávány v různých jazykových verzích atd. Jsou nakladatelství, která se
zaměřují na literaturu určité skupiny, např. afroamerická literatura. Je reflektována
rozmanitost společnosti, která se objevuje samozřejmě také v médiích, kde figurují
příslušníci nejrůznějších skupin. V Příloze č. 5 najdeme ukázku z portugalské učebnice
Caminhos pro první ročník ZŠ a také dva obrázky z francouzské ilustrované knihy Six
milliards de visages věnované rozmanitosti naší planety.
Prostředí České republiky v tomto směru ještě zaostává, ale pomalu se již
objevují i publikace s multikulturní tematikou. Na druhou stranu tradice dětské literatury
je u nás velmi bohatá a často se zaměřuje na vztahy mezi dětmi (přátelství, vyloučení ze
společnosti kvůli nějaké odlišnosti atd.). Je třeba, aby veškerý používaný materiál byl
kriticky posouzen, řadíme sem tedy učebnice, dětské knihy, časopisy a další pomůcky.
Dovolím si zde oponovat autorům, kteří doporučují literaturu, kde se nějakým způsobem
objevují předsudky a stereotypy, vyřadit a nepoužívat. Domnívám se, že důležitým
předpokladem je, aby se učitel předem seznámil se všemi materiály, se kterými ve škole
s dětmi pracuje, nebo které jim doporučuje k prostudování a práci doma. Je-li si učitel
vědom toho, že konkrétní kniha obsahuje nějaký typ předsudku, ale například
z literárního hlediska je jinak hodnotná, může ji při vhodném a zodpovědném přístupu ve
výuce použít. Na negativní aspekty ovšem musí upozornit. Může např. vyzvat děti, aby
konkrétní předsudek v textu samy našly, aby po přečtení uvedly to, s čím nesouhlasí atd.
Umí-li učitel i tyto nedostatky vhodně využít, může být i takový materiál vhodnou
didaktickou pomůckou.

81

Gollnick & Chinn (1998) a Sadker, Sadker & Long (In Boutte 1999) vymezují
šest druhů předsudků, které se mohou objevovat v materiálech používaných ve výuce.
1. Invisibility (neviditelnost, přehlížení) - Členové etnických menšin a některých
kultur, se velmi zřídka objevují v knihách, přestože žijí mezi námi. Toto
přehlížení může vytvářet dojem, že tyto skupiny jsou v naší společnosti méně
důležité, a proto jim není přikládán důraz. Podle Gollnick & Chinn (1998, s. 322)
se to týká zobrazování převážně: „žen, minoritních skupin, lidí s handicapem, a
starších lidí." Vzhledem k potřebě pozitivních příkladů pro dítě k rozvoji jeho
sebeúcty a hrdosti, poukazují na to, že: „opomenutí členů jejich vlastních skupin
je závažné, protože to často učí členy těchto skupen, že jsou méně důležití než
členové většinové společnosti."(přeložila V.V.)
2. Stereotyping (schematizování) - Literatura zobrazující stereotypy by neměla být
podle Boutte (1999) užívána. Sledovány by měly být jak ilustrace, tak i dějová
linie příběhu, protože předsudky popírají odlišnost a složitost jednotlivců.
Nejčastěji se vyskytují: „v oblasti zaměstnání a profesní kariéry, hlavně pro
muže, ženy, minority a lidi s handicapem." Gollnick & Chinn (1998, s. 322,
přeložila V.V.) Pokud příběh pojednává o příslušnících jiných etnik, měli by být
znázorňováni a ilustrováni s odlišnostmi a ne stereotypně všichni stejní (například
různá délka vlasů, výška, různé odstíny kůže, atd.). Velmi často jsou stereotypně
znázorňovány ženské a mužské role a pro ně typické záliby a zaměstnání.
3. Selectivity and Imbalance (výběrovost a nevy váženost) - Učebnice i beletrie
často zobrazují skutečnost pouze z jednoho úhlu pohledu a to skoro vždy
z perspektivy většinové společnosti (např. vztah vláda USA - původní obyvatelé
Ameriky). Je poukazováno na to, že v publikacích zabývajících se historií je
kladen důraz převážně na politiku a vojenské události, a proto jsou hlavními
aktéry muži, zatímco ženy se objevují velmi zřídka. Věnujeme-li se historickým
tématům, měly bychom zmínit také pohledy různých stran (např. Kolumbovo
objevení Ameriky a naproti tomu napadení původních indiánských obyvatel).
4. Unreality (nereálnost) - Často není reflektována realita. Přestože společnost je
velmi rozmanitá, nejčastěji bývají znázorňováni příslušníci střední třídy, bílé
pleti. „Kontroverzní témata jsou ignorována a debatě o chudobě, sociálním hnutí,
nesouhlasu, homosexualitě, sexuální výchově, rozvodu či smrti se autoři často
vyhýbají." (Gollnick & Chinn 1998, s. 323, přeložila V.V.) Materiály se
nezabývají problematickými tématy jako je rasismus, sexismus, xenofobie,
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sexuální obtěžování, předsudky, diskriminace, meziskupinové konflikty, drogy,
šikana, násilí, chudoba, atd. Ale právě to jsou problémy, se kterými se děti
v budoucnu pravděpodobně setkají a budou jim muset čelit.
5. Fragmentation and Isolation (rozdělení a izolace) - Některé materiály se věnují
etnickým skupinám ve zvláštních izolovaných kapitolách, místo toho, aby je
začlenily do hlavního textu. Pokud je to jediné místo, kde jsou zmiňovány,
vzbuzují dojem, že nejsou tak důležité pro společnost a její vývoj, a jsou spíše jen
jakýmsi ozvláštněním. „Společnost je multikulturní a je důležité, aby vzdělávací
materiály a učebnice reflektovaly tuto diverzitu jako součást hlavních textů a
nezabývaly se mikrokulturami pouze v oddělených částech." (Gollnick & Chinn
1998, s. 324, přeložila V.V.)
6. Linguistic Bias (lingvistické předpojatosti) - Je třeba zaměřit se také na jazyk,
který může být nevhodně používán hlavně ve starších publikacích. Vyloučena by
měla být sexistická terminologie, např. uvádění povolání jen v mužských rodech,
uvádění pouze typických jmen a používání stereotypních frází a rčení (např. černá
ovce, židovský obchodník, kluci nepláčou atd.).
Toto dělení uzavírá Boutte (1999, s. 72) tak, že: „všechny knihy o lidech jsou
vlastně multikulturní v tom smyslu, že vyjadřují sdělení o konkrétním životním stylu."
Učitel má hodnotit všechny materiály a snažit se vytvořit vyrovnanou kolekci knih.
Pokud si není jistý, zda kniha, prezentující určitou menšinu, nevyjadřuje stereotypy, měl
by poradit s osobou daného etnika a požádat ji, zda by si knihu mohla přečíst a uvést
případné nesprávnosti a nesrovnalosti. Boutte (1999) uvádí příklad, kdy byla požádána
čínská dívka, aby posoudila knížku čínských příběhů. Dívka shledala příběhy zajímavé a
nestereotypní, ale u ilustrací uvedla, že postavy spíše než Číňany připomínají Japonce.
Tento postřeh byl zajímavý, protože Američané mají často problém rozlišit různé
příslušníky asijského původu, a poukázal na to, jaký přínos může mít recenze osoby,
která sdílí stejnou kulturu s hrdiny příběhu.

7.1. Konkrétní materiály a zdroje multikulturní výchovy
Následující část je pojata jako stručný přehled materiálů, publikací, středisek a
projektů, které mohou být zdrojem nových informací, a které může učitel využít
k zefektivnění multikulturního vyučování. Stručné charakteristiky publikací či jiných
zdrojů jsou převážně čerpané z anotací Městské knihovny, záložek konkrétních knih či
vlastních informačních materiálů daných zdrojů či organizací. Snahou zde není
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vyjmenovat co největší množství publikací a zdrojů, ale spíše jen upozornit na několik
pro učitele dostupných materiálů, uvést některé zajímavé tituly a odkazy, a inspirovat
zájemce k dalšímu hledání.

7.1.1.

Literatura
Literaturu, kterou můžeme podpořit multikulturní výchovu při práci s dětmi,

můžeme zhruba rozdělit do tří skupin: literatura příběhová, literatura naučná a literatura
metodická.
Literatura příběhová je určená primárně pro dětského čtenáře. Zahrnujeme sem
příběhy vyprávějící o dětech jiných etnických skupin, ^říběhy z j iného prostředí a
kultury, historická vyprávění, příběhy o dětech s hadicapem či nějakou odlišností atd.
Odnepaměti

se většina

z typických

lidských

vlastností

odrážela

a

objevovala

v nej různějších formách v příbězích. Z příběhů lidé poznávají všechny spletitosti a
problémy lidského života.
Z dostupných knih uvádíme několik publikací, dále můžeme pracovat s bajkami,
pohádkami z různých zemí světa, zajímavými dětskými příběhy, atd.
AS ARE, M.: Ptačí skála - Příběh ze starého Zimbabwe; Statečný zachránce.
Praha: BB art, 2003. Dva příběhy autora, který se pochází z Ghany. Hlavními hrdiny jsou
africké děti. Žijí v typických vesnicích a zažívají všední i neobyčejné okamžiky. Druhý
příběh získal v roce 1999 první cenu v soutěži UNESCO „Literatura pro děti ve službách
tolerance". Jeho hrdinou je tělesně postižený chlapec, který je často přehlížen až do
chvíle, kdy pomůže k záchraně několika životů.
BEN JELLOUN, T.: Tatí, co je to rasismus? Praha-Polesí: Dauphin, 2004.
Marocký autor vytvořil knihu, která se zabývá příčinami, důsledky a kořeny rasismu.
Kniha je vytvořena jako rozhovor či spíše povídání autora s dcerou, které odpovídá na
otázky spojené s rasismem a vysvětluje problémy formou, která je určena dětem. Kniha
měla velký ohlas o čemž svědčí i fakt, že byla přeložena do pětadvaceti jazyků.
Cože? Já, a rasista? Praha: Evropské společenství, 1998. Český překlad a
potřebné úpravy provedlo Multikulturní centrum v Praze. Tato humorně psaná

a

informativní brožúrka vznikla jako pomůcka pro diskusi na téma rasismu a diskriminace
mezi mladými lidmi a učiteli.
DOSKOČILOVÁ, H.: Golem Josef a ti druzí. Praha: Albatros, 1994. Španělská,
německá, polská a čtyři pražské pověsti o pokusech mistrů tajné magie stvořit umělého
člověka.
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DOSKOČILOVÁ, H.: O Mamě Rome a romském pámbíčkovi. Praha: Amulet,
2001. Romské pohádky o dvanácti romských přikázáních, ve kterých se odrážejí příběhy
ze starých bájí, z bible i z pohádek. Pojednávají o stvoření světa, o putování a vyvedení
z otroctví, o romských přikázáních, svatbách a o kapce toulavé krve.
DOSKOČILOVÁ,

H.: Posledního

kousne pes

-

a dalších

24

přísloví

v pohádkách. Praha: Albatros, 1986. Příběhy ze života, které ilustrují moudrost přísloví
různých národů.
DRIJVEROVÁ, M.: Domov pro Marťany. Praha: Albatros, 1998. Vypráví o
desetileté dívce, která se s rodiči nastěhuje do nového domu s velkou zahradou, kde je
dostatek místa na hraní pro jejího mladšího brášku s Downovým syndromem. Na motivy
této knížky byl natočen film Archa pro Vojtu.
DRIJVEROVÁ, M.: Letem pohádkovým

světem. Praha: Audiostory, 1995.

Převyprávěné pohádky z nejrůznějších zemí.
DRIJVEROVÁ, M.: Pohádky z celého světa. Praha: Brio, 2001.

Soubor

moudrých pohádek z Evropy, Asie a Afriky. V knize najdeme exotická témata, ale i
známou českou pohádku o hloupém Honzovi. Hlavními hrdiny poutavého vyprávění jsou
zvířata, princezny i prostí lidé.
DRIJVEROVÁ, M.: Vánoční pohádky z celého světa. Praha: Magnet-Press, 1995.
Dvanáct pohádek rozmanitého původu se společným motivem zimy a Vánoc.
HUBSCHMANNOVÁ, M.: Romské pohádky. Praha: Fortuna, 2003. Sbírka
lidových hádanek a humorných příběhů, které byly sesbírány v tradičních komunitách
Romů žijících na Slovensku, v Čechách i na Moravě. Příběhy psané v romštině jsou
opatřeny souběžným českým textem.
MULLEROVÁ, P. (překl.): Vietnamské pohádky. Praha-Podlesí: Dauphin, 2001.
Vietnamské pohádky, mýty a legendy, které odrážejí vliv buddhismu, konfuciánství a
taoismu. Vystupují zde postavy nebeských a vodních bohů, zvířata s lidskými
vlastnostmi, víly, ale i obyčejní lidé.
PROCHÁZKOVÁ, I.: Jožin jede do Afriky. Praha: Amulet, 2000. Osmiletý Jožin
je nemocný únavou a doktoři si s ním nevědí rady. Po radě obchodníka Yaloké se vydává
sám do Afriky, aby spolu s šamanem našel kouzelnou horu, kde tančí hvězdy.
ZINNEROVÁ, M.: Indiáni z Větrova. Praha: Albatros,

1998. Věnuje se

problematice dětských domovů a jejich malých obyvatel a objevují se různé osudy dětí,
které se ocitli v dětském domově. Příběh byl zfilmován.
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ZINNEROVÁ, M.: Kde padají hvězdy. Praha: Albatros, 1997. Příběh odehrávající
se v prostředí dětské zotavovny, kde se setkávají děti s různými osudy, spojuje je ztráta
iluzí o jejich budoucnosti. Děti se musí naučit přijímat prohry, ale také objevují nová
přátelství. Příběh byl zfilmován
ZINNEROVÁ, M.: Tajemství proutěného košíku. Praha: Panorama, 1982. Příběh
se odehrává na vesnici, dětští hrdinové pocházející z rozdílných rodin, poznávají
komplikované

problémy

mezilidských

vztahů.

Ukazuje také problematiku

dětí

z rozvedených manželství a jejich adaptaci na novou situaci. Příběh byl zfilmován.

Do literatury naučné řadíme například dětské encyklopedie, knížky přibližující
historii, zeměpisné publikace a ilustrované atlasy zobrazující cizí země a jejich
obyvatele. Těchto knih, určených právě dětem, vychází v poslední době velké množství,
proto zde nebudeme uvádět konkrétní publikace, neboť učitel je může poměrně snadno
dohledat. Při jejich výběru by měl mít učitel na paměti, že zvláště publikace zeměpisné
mohou časem ztrácet na aktuálnosti. Například politické uspořádání států, rozpad
některých zemí a naopak spojování EU, počty obyvatel a procenta, která představují
etnické menšiny, to vše a mnoho dalších informací a skutečností se vyvíjí a mění.
KINDERSLEY, B. & A. : Děti jako já - Jedinečná oslava dětí z celého světa.
Bratislava: Perfekt, 1996. Bohatě ilustrovaná knížka o všedním životě dětí z různých
koutů světa. Děti, které zachytili na fotografiích i v textu, žijí ve velice odlišných
poměrech nejen co do zeměpisné polohy, ale i společensky.
Patří sem samozřejmě také učebnice a jazykové materiály. Učitelské noviny
(20/2005 s. 24) uvádějí přehled vydaných jazykových učebnic, slovníků a dalších
publikací věnovaných hlavně etnickým menšinám. Nakladatelství Fortuna a SPN pedagogické nakladatelství se zaměřily na tvorbu potřebných učebnic, které vydávají
v různých jazykových mutacích. Z jazykových učebnic a materiálů jsou to hlavně
učebnice a slovníčky romštiny, soubory hádanek a písní, učebnice vietnamštiny vydané
Fortunou a překladové slovníčky pojmů z různých oblastí (český jazyk a literatura,
humanitní předměty, matematika, fyzika, chemie, přírodověda a přírodopis), které vyšly
v jazykových verzích ukrajinská, ruská, vietnamská a anglická z SPN- pedagogické
nakladatelství. Fortuna vydala v oblasti reálií publikace:
DANIELOVSKÁ: Poznávej zemi, v níž žiješ -

mutace slovenská a olašská

romština, ruština, ukrajinština a vietnamština.
OLÁHOVÁ: Nejen romská kuchařka - slovenská a olašská romština.
86

RUFERTOVÁ a kol.: Co už umím - povídání pro přípravné třídy v mutacích
slovenské a olašské romštiny, ruské, ukrajinské a vietnamské.
RUFERTOVÁ: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ - mutace slovenská a
olašská romština, ruština, ukrajinština a vietnamština.
STEPÁN: Romská početnice.
V oblasti historie vydala Fortuna publikace:
DAVIDOVÁ: Romové ve fotografii Evy Davidové.
LACKOVÁ, BALVÍN: O holocaustu Romů v povídkách Eleny Lackové.
MANN: Romský dějepis.
SPN- pedagogické nakladatelství vydalo také publikaci:
DANIELOVSKÁ: Ochrana člověka za mimořádných událostí I - verze ruská,
ukrajinská, vietnamská.
Jazyky jednotlivých mutací jsou voleny podle statistických údajů o počtech
cizinců na území ČR.
Literatura metodická je pro učitele zdrojem nových poznatků, rad a aktivit,
které může dále uplatňovat ve vyučování. Zde uvádíme několik publikací, které obsahují
aktivity, vhodné pro multikulturní výchovu, osobnostní a sociální rozvoj, podporu
spolupráce, komunikace a tolerance atd.
ČERMÁKOVÁ, J.H. a kol.: Ty + já = kamarádi - hry, básničky, pohádky a
teorie podporující multikulturní výchovu. Praha: ISV, 2000. Jak již zmiňuje podtitul,
autorky nabízejí různé aktivity, které jsou součástí programu multikulturní výchovy.
Texty básniček a příběhů pocházejí z různých kultur, hlavně z těch, které se u nás
v poslední době objevují.
FOUNTAIN, S.: Místo na slunci - Globální výchova pro děti 5-10 let. Praha:
TEREZA a Arcadia, 1994. Obsahuje řadu ověřených her a aktivit, které pomohou
učitelům do vyučování zahrnout i rozvoj základních sociálních dovedností. Hry jsou
tvořeny tak, aby byly přímo využitelné v různých předmětech. Aktivity mohou dětem
pomoci poznat dobře sebe sama, naučit se komunikovat s ostatními, spolupracovat,
uvažovat v souvislostech a zodpovědně se rozhodnout.
HORKÁ, H.; HRDLIČKOVÁ, A .: Výchova pro 21. století - Koncepce globální
výchovy v podmínkách

české školy. Brno: Paido, 1998. První část tvoří teoretická

východiska koncepce globální výchovy. Druhá část je praktická a obsahuje náměty a
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podněty pro pedagogickou praxi (např. aktivity k rozvoji sebepoznání, empatie,
tolerance, komunikace a kooperace).
NĚMEČKOVÁ, I. (ed.): My a ti druzí. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2003.
Příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole. Metodické a pracovní
sešity chtějí přispět v hledání vhodné cesty k vzájemnému poznání tím, že nabízí
bezprostřední interakci a zážitek osobního setkání. Obsahuje kapitoly: Číňané, Romové,
Monoteistická náboženství, Národy a národnosti na území Ruské federace.
PIKE, G.; SELBY, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 1. Praha: Portál, 2000.
PIKE, G.; SELBY, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Praha: Portál, 2000.
Oba dva díly jsou součástí pedagogického projektu Globální výchova, který usiluje o
přizpůsobení cílů a metod vzdělávání potřebám současného a budoucího světa. Jsou to
sbírky konkrétních činností vhodné pro různý věk. Druhý díl klade důraz na porozumění
sociálním a politickým problémům a na utváření postojů a dovedností potřebných pro
zodpovědné občanství v demokratické společnosti.
ŠIMANOVSKÝ, ŠIMANOVSKÁ: Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Praha:
Portál, 2005. Kniha je bohatou zásobárnou informací, her a metod, které mohou účinně
pomáhat při vytváření zdravé osobnosti dětí. Zlepšují komunikaci, vztahy ve skupině a
zvyšují vzájemné pochopení a schopnost obrany proti manipulaci.
ŠIŠKOVÁ, T. (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998.
Publikace zabývá zdroji a formami rasismu a netolerance, poskytuje informace o
cizincích a národnostních menšinách u nás a v závěrečné části nabízí hry a cvičení pro
žáky a studenty.
World Playground - Multicultural Activity Kit. New York: Putumayo, 2001.
Multikulturní program, který přináší rozmanitou hudbu z šesti kontinentů (world music),
která je doplněna kulturními informacemi, praktickými aktivitami a zábavným učením základní informace o zemi, z které je daná hudba. Součástí programu je CD s muzikou,
cestovní pas, texty písní, průvodce aktivitami a kopírovatelné stránky.

7.1.2.

Kulturní centra a akce
V Praze sídlí několik kulturních a vzdělávacích center, která zprostředkovávají

kontakt s kulturou jiných zemí. Některé z nich spadají pod konkrétní zemi, jiné spíše
reprezentují společný jazyk či kulturu. Tato střediska pořádají nejrůznější kulturní akce,
koncerty, výstavy, besedy, součástí některých z nich je knihovna. Mohou sloužit jako
inspirace a zdroj informací pro učitele, který se zde dozví mnoho zajímavého z různých
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kulturních oblastí. Některá centra pořádají přímo pořady nebo dílny určené dětem, jiné
jsou schopné připravit v případě zájmu program na určité téma. Uvádíme zde kontakty na
jednotlivá

střediska a instituce, podrobný program můžeme nalézt v některých

přehledech kulturních pořadů, na internetových stránkách nebo přímo, při osobním
kontaktu.
Kromě těchto kulturních středisek jsou čas od času pořádány různé kulturní akce,
projekty a festivaly, které se zabývají multikulturní tematikou a představují kulturu
nejrůznějších etnik, např. world music, etnické divadlo, výstavy typických předmětů a
oblečení, ochutnávka typického jídla atd. (konkrétně např. dny věnované Africe;
divadelní a koncertní představení zahraničních a etnických umělců; romské festivaly;
Národní divadlo - Otevřená náruč - festival věnující se menšinám; festivaly world music
- Colours of Ostrava, Respect; Dialog kultur - festival věnovaný střetávání a prolínání
rozličných kultur, jazyků a náboženství ve střední Evropě)
Pro potřeby multikulturní výchovy je nejdůležitější Multikulturní centům Praha.
Je to nezisková organizace působící v České republice od roku 1999. Posláním MKC je
ukazovat, že multikulturní soužití v ČR je možné a všestranně obohacující. Svých cílů
dosahuje MKC Praha především prostřednictvím debat, různorodé vzdělávací a
informační činnosti, výzkumu, publikování, vzájemného propojení osob i organizací
s obdobnými cíli v ČR i v zahraničí. Součástí centra je knihovna zaměřená na
multikulturní literaturu, informace o menšinách, historický vývoj atd. Na webových
stránkách najdeme informace o nových i probíhajících projektech, o chystaných akcích, o
multikulturních zdrojích, vydaných publikacích i on-line katalog knihovny.

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA
Praha 1, Vodičkova 36 (Palác Lucerna), tel. 296 325 345
http://www.mkc.cz email: mkc@mkc.cz
BRITISH COUNCIL
Praha 1, Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, tel. 221 991 111
http://www. bri t i shcounc il.cz
CENTRUM PORTUGALSKÉHO JAZYKA - INSTITUTO CAMÓES
Praha 1, Celetná 20, budova FF UK, sál č. 118
http://www.clp.cuni.cz
ČESKO ČÍNSKÁ SPOLEČNOST
Orientální ústav, Praha 8 - Libeň, Pod vodárenskou věží 4, tel. 266 052 412
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FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE
Praha 1, Štěpánská 35, tel. 221 401 011
http://www.ifp.cz
GOETHE-INSTITUT PRAG
Praha 1, Masarykovo nábřeží 32, tel. 221 962 111
http://www.goethe.de/prag
INSTITUTO CERVANTES - ŠPANĚLSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Praha 2, Na Rybníčku 6/536, tel. 221 595 211
http://www.cervantes.es
ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Praha 1, tel. 257 090 681
http://www.iic-praga.cz
KULTURNÍ

A

INFORMAČNÍ

STŘEDISKO

ČESKO-JAPONSKÉ

SPOLEČNOSTI
Praha 1, Na Můstku 8/380, tel. 224 216 032
http://www.japan.cz
MAĎARSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Praha 1, Rytířská 25-27, tel. 224 222 424-5
http://www.magyarintezet.hu/praga
POLSKÝ INSTITUT
Praha 1, Malé náměstí 1, tel. Informace 224 214 708, sekretariát 224 212 274
http://www.polskyinstitut.cz
RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE
Praha 1, Jungmannovo nám. 18, tel. 221 181 777
http://www.aussenministerium.at/pragkf
SKANDINÁVSKÝ DŮM - THE SCANDINAVIAN HOUSE
Praha 1, Zlatnická 10, tel. 224 816 680, 605 436 135
http://scandinavianhouse.cz
SLOVENSKÝ INSTITUT V PRAZE
Praha 1, Jilská 450/16, tel. 224 948 135
http://www.slovakemb.cz
ZÁMEK

ZBRASLAV

-

EXPOZICE

ASIJSKÉHO

UMĚNÍ,

ORIENTÁLNÍHO UMĚNÍ NG
Národní galerie v Praze, zámek Zbraslav, Praha 5-Zbraslav, Bartoňova 2
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SBÍRKA

http://www.ngprague.cz
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
Praha 1, U Staré školy 1, 3, tel. 221 711511
http://www.jewishmuseum.cz
VZDELÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
Praha 1, Maiselova 15, tel. 222 325 172, 224 819 352
e-mail:education@jewishmuseum.cz
7.1.3.

Filmy
Dokumentární filmy, mají ve výuce široké využití, ne^oť se snaží o zachycení

skutečnosti, která je prostřednictvím filmu předávána divákům. Významným počinem
v oblasti dokumentárních filmů je mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských
právech - Jeden svět. Festival pořádá Člověk v tísni - společnost při České televizi,
o.p.s.. Jednotlivé soutěžní i nesoutěžní filmy se zabývají lidskými právy v nejrůznějších
koutech světa. Kromě dalších doprovodných akcí, jako jsou výstavy fotografií, besedy
s filmaři, semináře a hudební produkce, je součástí také kategorie Jeden svět dětem,
v rámci, které jsou promítány dokumentární filmy určené dětem.
Přímo

školám

je

určen

projekt

nazvaný

Jeden

svět

do

škol

(http://www.iedensvet.cz/skoly/), který navazuje na projekt Vzdělávání o lidských
právech s použitím dokumentárních filmů, v rámci kterého byly pořádány projekce
a následné besedy přímo na školách. Cílem bylo vytvořit dokumentárnímu filmu ve
výuce pevné místo, a proto bylo rozhodnuto přenést kompetence na samotné pedagogy.
Od roku 2003 se tedy organizátoři zaměřují především na podporu a školení pedagogů,
tak aby byli schopni projekce a následné diskuse pořádat sami. Základním školám je
určena kolekce dokumentárních filmů a didaktických materiálů, jakou mají již delší dobu
k dispozici školy střední.
Dále je možné použít celou řadu naučných filmů, pojednávajících o historických
událostech, osobnostech, různých zemích a národech a také o jejich kultuře. Například
cestovatelské pořady, které představují jednu konkrétní zemi či oblast, mohou sloužit
jako velmi názorný materiál, neboť nabízejí vizuální kontakt doplněný mnoha
informacemi.
Také hrané filmy v kterých vystupují příslušníci jiných etnik a národností a filmy
s multikulturní tematikou, mají v multikulturní výchově své místo. Uveďme např.:
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SMRADÍ - Český film o lidech, kteří o lásce nemluví, kteří ji žijí. Manželé
vychovávají dva romské chlapce adoptované z dětského domova a jednoho vlastního. Po
přestěhování na vesnici musí překonávat předsudky místních lidí (2002). Scénář:
T. Boučková. Režie: Z. Tyc
JOSEF A LY - Sedmidílný seriál ze současnosti o přátelství desetiletého Josefa a
jeho stejně staré spolužačky, vietnamské holčičky Ly, vypráví s jemným humorem o
krizi, kterou prochází Josefova rodina. Ly se stává Josefovou spolubojovnicí nejen proti
tetě Martě, která se "nebezpečně" sblížila s jeho otcem, aleje mu oporou také ve chvíli,
kdy ztrácí své nejlepší kamarády a život mu ztrpčuje uražená spolužačka - Helena B,
jejíž nenávist se nakonec soustředí na Ly. Lyino charisma nakonec pomůže ukončit
dětské podrazy a sváry, stará přátelství jsou obnovena, našel se i ženich pro tetu Martu
(2004). Scénář: Anna Vovsová. Režie: Zuzana Hojdová-Zemanová

7.1.4.

Projekty
Potřebami multikulturní výchovy se zabývají některé projekty, ať už české či

mezinárodní, organizované pod záštitou Evropské unie.
VARIANTY - jsou vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, který
všestranně

podporuje

zavádění

interkulturního

vzdělávání

(IKV)

a

globálního

rozvojového vzdělávání (GRV) do českého školství. Projekt Varianty nabízí didaktické
materiály použitelné při zařazování průřezových témat do školních vzdělávacích
programů; kurzy, semináře a dílny, ve kterých sc pedagogové s tématy i s učebními
metodami blíže seznámí; asistenci při sestavování školních vzdělávacích programů,
zahrnující přísun metodických materiálů, podporu vzdělávání i informovanosti v oblasti
tvorby ŠVP, zprostředkování kontaktů na další vzdělavatele, instituce či realizátory
tvorby ŠVP. (http://www.varianty.cz/)
ROZMANITOST DO KNIHOVEN - realizuje občanské sdružení Multikulturní
centrum Praha. Cílem projektu Rozmanitost do knihoven je zpřístupnit návštěvníkům
českých veřejných knihoven knížky, které informují čtenáře o historii, současnosti,
zvycích a tradicích rozličných kultur, etnických skupin a národnostních menšin nebo se
věnují aktuálním tématům multikulturní společnosti. Ve spolupráci s knihovnami pořádá
MKC Praha doprovodné kulturní pořady o etnických skupinách a národnostních
menšinách žijících v České republice. Dále organizuje školení zabývající se např
nabídkou služeb českých veřejných knihoven pro menšiny a cizince, multikulturní
výchovou v praxi knihoven, akvizicí multikulturní literatury či praktickými tipy na
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pořádání kulturních akcí o menšinách, (http://www.rozmanitost.cz/) V rámci projektu
byla vydána také publikace: Knihovny pro všechny - Role veřejných

knihoven

v multikulturní společnosti. Praha : MKC Praha, 2005.
ALL DIFFERENT - ALL

EQUAL - je evropská kampaň proti rasismu,

xenofóbii, anti-semitismu a intoleranci. Kampaň, pod záštitou Rady Evropy, se snaží
zmobilizovat všechny sektory společnosti k pozitivním cílům tolerance, rovnosti,
důstojnosti, lidských práv a demokracie a poskytnout podnět do dalších let. Byl vytvořen
Educational Pack,

teoreticko-praktický materiál zaměřený na interkulturní vzdělání,

určený pro učitele, studenty i pedagogy pracující s dětmi ve volném čase. Teoretická část
se věnuje východiskům interkulturní výchovy a praktická část nabízí kolekci aktivit.
Další publikací je Domino - manuál zaměřený také na boj proti rasismu, xenofóbii, antisemitismu a intoleranci prostřednictvím vrstevnického učení.

7.1.5.

Internetové odkazy
Internet je zdrojem obrovského množství informací, které může učitel využívat.

Vybrali jsme jen několik odkazů, jak na stránky české, tak na stránky v anglickém
jazyce, které poskytují informace podstatné pro multikulturní výchovu.
http://www.mkc.cz/ Multikulturní centrum Praha
http://www.iedensvet.cz/skoly/ projekt dokumentárních filmů do škol
http://www.varianty.cz/

projekt interkulturního vzdělávání

http://www.clovekvtisni.cz/ obecně prospěšná společnost Člověk v tísni
http://www.migraceonline.cz/ mezinárodní migrace
http://fss.muni.cz/spsp/cpsims/ centrum pro studium integrace menšinových skupin
http://www.romea.cz/ stránky romské menšiny a její kultury
http://romove.radio.cz/ stránky věnované romské kultuře
http://www.dzeno.cz/ romské sdružení
http://skola.romea.cz/ vzdělávací cyklus o Romech
http://www.drom.cz/ romské středisko
http://www.unicef.cz/ dětský fond OSN - UNICEF české stránky
http://www.unicef.org/ dětský fond OSN - UNICEF
http://europa.eu.int/ portál Evropské unie
llíÍEl//www.coe.inťT/E/Cultural Co-operation/education/ Evropská rada - vzdělávání
a výchova
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http : //www. unesco. or g/ United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
http://www.eurvdice.org/ informační systém vzdělávání v Evropě
http://www.tolerance.org/ témata a materiály související s tolerancí, informace pro
rodiče, učitele i děti.
http://www.edchange.org/multicultural/ multikulturní pavilion - velké množství
materiálů a odkazů na multikulturní tematiku
http://www.nea.org/ national éducation association
http://www.naeyc.org/ The National Association for the Education of Young
Children, časopis Young children
http://cyberschoolbus.un.org/ programy UNICEF
http://www.loc.gov/exhibits/african/intro.html The Afričan American Mosaic stránka zabývající se kulturou a historií Afroameričanů.
http://www.kn.pacbell.com/wired/BHM/AfroAm.htm/ aktivity a informace o historii
některých etnických skupin USA
http://www.mundolatino.org/rinconcito/ Latinský svět - vyučovací materiály pro
latinskoamerická témata
http://news.bbc.co.Uk/l/hi/education/default.stm BBC
http://www.iecc.org/ stránka pro dopisování s učiteli ve světě
http://www.nameorg.org/ National association for multicultural éducation USA
http://www.edchange.org/multicultural/ odkazy na multikultikulturní plány atd.
http://www.aft.org/ americká federace učitelů
http://www.adl.org/ anti-defamation league of B nai Bírth-world of différence
http://www.nbcdi.org/ national black child development institute
http://www.un.org/english/ Spojené národy - Deklarace lidských práv
http://www.hrw.org/children/ lidská práva, zprávy týkající se dětí a dodržování jejich
práv
http://www.edchange.org/multicultural/ multikulturní pavilon - velké množství
materiálů a odkazů na multikulturní tematiku
http://www.eastern.edu/publications/emme/1999fall/reviews.html elektronický
časopis zaměřený na multikulturní výchovu
http://www.ilovelanguages.com/ stránky zabývající se světovými jazyky, odkazy na
další jazykové stránky
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http://www.educationindex.com/culture/ odkazy na stránky etnických a kulturních
studií
http://www.casel.org/home/index.php zabývá se sociálním a emočním učením
http://www.infed.org/biblio/b-dem.htm výchova k demokracii
http://www.nomorebullies.com/ stránka o šikaně určená dětem
Toto byl přehled některých dostupných materiálů, které mohou být využity jako
podpora multikulturní výchovy. Učitel může samozřejmě podle potřeb a cílů výuky
vyhledávat a užívat celou řadu dalších materiálů a pomůcek, které reflektují aktuální
situaci a problémy společnosti. Zejména zahraniční odborná literatura, ale také literatura
dětská, přímo zaměřená na multikulturní výchovu, podporu tolerance a boj proti rasismu,
nabízí zdroj nových inspirací.
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II. Praktická část
8. Projekt: Portugalsko
8.1. Obecný rámec projektu
8.1.1.

Zvolené metody
Autorka nazývá vytvořenou přípravu na výuku projektem, přestože si je vědoma

jeho odlišné didaktické definice. Tato práce je založena na mezipředmětovém přístupu a
vychází spíše z obecného vymezení pojmu projekt, které je

hápáno jako plán nebo

návrh, a nesplňuje tedy všechny náležitosti didaktického vnímání projektu. Chybí zde
konkrétní problém, který žáci řeší, ale většina dalších charakteristických rysů projektuje
zahrnuta. Důvodem zvolení této metody bylo podpoření kooperace žáků, integrace
vyučovacích předmětů do společného tématu, podněcování zájmů dítěte aj. Konkrétní
aktivity jsou vytvořeny tak, aby vycházely z jednoho společného tématu, rozvíjely
jednotlivé vědomosti, schopnosti a dovednosti a navzájem je propojovaly. Důraz je
kladen také na osvojování a rozvoj klíčových kompetencí.
Návrh je příkladem toho, jak mohou být žákům představeny jiné země a kultury.
V stejném duchu tedy mohou být vytvořeny obdobné projekty zaměřené např. na Afriku,
Asii, konkrétní zemi, z které pochází jejich kamarád atd.

8.1.2.

Cíle projektu
Cíle projektu vycházejí z požadavků RVP ZV. Mimo jiné: „vést žáky k toleranci

a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít
společně s ostatními lidmi; podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování
a k řešení problémů; rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a
úspěchy vlastní i druhých" (RVP ZV, 2004, s. 4)
U jednotlivých stanovišť budou uvedeny dílčí cíle, které jsou zaměřeny převážně
na kognitivní oblast. Komplexní cíle uvádíme zde. Většina z nich patří mezi cíle
dlouhodobé, které nemohou být naplněny pouze tímto krátkodobým projektem, ale pojetí
projektu by mělo k jejich naplňování přispívat.
Žáci spolupracují ve skupině, aktivně se podílejí, komunikují a respektují názor
druhých.
Žáci si uvědomují hodnotu spolupráce, ale i nutnost kompromisu.
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Žáci získají a rozšíří si své vědomosti o zemi a kultuře, které jsou základem
k respektu a toleranci.
Žáci dokáží uvést podobnosti a odlišnosti mezi oběma kulturami.
Žáci zaujímají pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti.
Časové rozvržení projektu:
1 hodina předcházející projektovému dnu
1 projektový den
1 hodina v den následujícím po projektovém dni - prezentace prací
1 hodina po několika dnech - zjištění získaných znalostí
Adresát:
Žáci 4. ročníku základní školy

8.2. Popis projektu
Projekt je zaměřen na Portugalsko. Jeho cílem je přiblížit žákům zemi, o které
toho příliš nevědí. Portugalsko je stejně jako Česká republika členem Evropské Unie a je
považováno za nejchudší zemi ze starých členů EU. Je také zemí, kterou jsme podle
ekonomického ukazatele HDP per capita v roce 2005 předstihli. (Statistický úřad)
Snahou projektu není žákům něco o Portugalsku říci a posléze je z toho
vyzkoušet, ale přiblížit jim zemi tak, aby sami zjišťovali nové informace a jednotlivé věci
si zažili a vyzkoušeli.
Projekt je koncipován tak, aby propojoval jednotlivé předměty, podporoval
samostatnou práci žáků a kooperaci ve skupinách. Žáci pracují s informacemi,
vyhledávají odpovědi na otázky, zpracovávají a také prezentují příslušná témata.
Získávání

a práce

s informacemi vztahujícími

se k odlišné

kultuře

mají vést

k uvědomování si rozmanitosti společnosti a sloužit tak jako jeden z prvních kroků
k rozvoji tolerance a respektu k odlišnostem.

8.2.1.

Úvodní část
V den předcházející projektovému dni bude jedna hodina věnována motivaci a

přípravě na projekt. Žáci se dozvědí, že následující den bude jiný než obvykle, a proto
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nebudou potřebovat ani učebnice a sešity. K přiblížení tématu projektu slouží úvodní
povídání, přibližně:
Zámořské objevy
V minulosti se lidé domnívali, že Země je plochá a nesou ji na zádech sloni, že za
mořem už nic není, pouze peklo; že Země je střed vesmíru, že bouřkou je bůh trestá, za
jejich hříchy.
Dnes už víme, že skutečnost je jiná. Vždy měli lidé strach z neznáma, z věcí,
které byly jiné, a kterým nerozuměli. Naštěstí se vždy objevil někdo, kdo se rozhodl
tento strach překonat a objevovat nové věci. Často byli tito lidé považováni za podivíny.
Ostatní se jim posmívali, nevěřili jim, vyhýbali se jim neboje dokonce za jejich názory
trestali. Někteří z nich položili za svou víru i život. Díky nim se však lidé dozvěděli
spoustu nových věcí, které se často potvrdily až po smrti jejich objevitelů.
Například moreplavci se vydávali na dlouhé a nebezpečné cesty, při kterých
objevili nové země, nové kontinenty a nové kultury. Z těchto dálek přiváželi koření,
látky, drahé kameny a mnoho nových informací. Ne vždy se však chovali hezky k lidem,
se kterými se tam setkali. Považovali je za divochy a za méněcenné, a to jen proto, že
byli jiní než oni.
Vydejme se teď po stopách mořeplavců, a s otevřenýma očima a srdcem
poznávejme nové země, jejich historii, obyvatele, zvyky. Snažme se dozvědět co nejvíce,
všímejme si odlišností i podobností. Neodsuzujme někoho jen proto, že je jiný než my,
má jinou barvu pleti, mluví jiným jazykem, má jiné náboženství, hraje jiné hry nebo jí
jiné jídlo, ale přemýšlejme a ptejme se, co všechno se od něj můžeme naučit.
Portugalsko je rozlohou blízké naší republice, a přestože leží až na západním
okraji Evropy, můžeme najít i další skutečnosti, které nás pojí.
V průběhu povídání klademe otázky k předcházejícímu textu a necháme žáky, ať
nás během vyprávění doplňují. Nakonec je vyzveme, ať se zamyslí nad tím, co všechno
vědí o Portugalsku, co je napadá, co slyšeli atd. Metodou brainstormingu zaznamenávají
své myšlenky na tabuli.
Poté si přečteme jednu pohádku z knihy Portugalské pohádky a pověsti, které
vybrala a přeložila Marie Havlíková. Zvolila jsem pohádku Karafiát, Růže a Jasmín,
která má mnoho společných rysů s našimi lidovými pohádkami a podobá se pohádce
Princ a Večernice. Pohádka má hlavně motivační funkci, poukazuje na některé společné
rysy české a portugalské pohádky. Současně plní i funkci literárně-výchovnou. Po
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přečtení následuje práce s pohádkou. Děti si mají uvědomit společné rysy a vyjmenovat
je.
Děti vědí, že tématem projektu bude Portugalsko, a pokud chtějí, mohou se
podívat na internetu nebo v knihovně na cokoli, co se Portugalska týká a takto získané
informace jim mohou usnadnit práci při projektu, ale není to povinné, protože materiálů
budou mít dostatek.

8.2.2.

Projektový den
Třída bude rozdělena do skupin, a každá bude pracovat na svém stanovišti.

Skupin bude pět, a také bude pět typů aktivit. Po hodině se budou aktivity střídat tak, aby
všechny skupiny postupně pracovaly na všech aktivitách.
Rozdělení do skupin bude náhodné, abychom podpořili spolupráci všech dětí a ne
pouze kamarádů. Losováním otázek (viz. Příloha č. 13) na barevných papírcích se děti
rovnou rozdělí k příslušným stanovištím, na kterých bude stejně barevný papírek jako
jejich. Všechny otázky se váží k Portugalsku a děti na ně v průběhu projektu budou
hledat odpovědi.
Na dvou volných lavicích jsou dětem k dispozici materiály, které mohou během
práce používat. Najdou tu nejrůznější knihy, turistické průvodce, atlasy, články a obrázky
z časopisů, vytištěné materiály z internetu a fotografie (seznam knih viz. Příloha č. 14).
Ke každému tématu a práci zde naleznou vhodné prameny. V ideálním případě by byl
možný i přístup na internet, kde by si samy mohly vyhledávat relevantní zdroje. Musíme
však počítat s tím, že taková možnost je ve většině tříd stále ještě považována za
nedostupný nadstandard.
Každé stanoviště má svůj název, a protože úvodní povídání se zmiňuje o
mořeplavcích, je každé stanoviště pokládáno za přístav.
Následuje podrobný popis jednotlivých stanovišť(zadání pro děti viz. Příloha č. 610)

Přístav zeměpisný
Cíle:

Děti se dokáží orientovat v mapě.
Vědí, kde leží Portugalsko a s jakou zemí sousedí.
Znají jeho hlavní město.
Podle předlohy nakreslí náčrtek mapy Portugalska a zakreslí zadané
objekty.
Poznají portugalskou vlajku, vědí, jaké jsou její hlavní barvy.
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Vybaví si významné portugalské rostliny.
Zde jde hlavně o práci s mapou, orientaci a základní zeměpisné znalosti. Obsah
aktivit tohoto stanoviště spadá z velké časti do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět,
předmětu Vlastivěda a okrajově také do Přírodovědy. Děti dostanou osmisměrku (viz.
Příloha č. 11), ve které mají najít třináct uvedených měst. Společně namalují mapu
Portugalska, tak aby odpovídala skutečnosti, a poté do ní zakreslí všechna města, která
předtím nalezly v osmisměrce. Zjišťují a vyhledávají základní údaje, jako např. rozloha,
počet obyvatel, velké řeky. Zaměří se také na rostliny a zvířata, která tam žijí, a která pro
nás mohou být zajímavá či neobvyklá.
Hlavní a velmi důležitou rostlinou je korkový dub, z jehož kůry se vyrábí korek.
Portugalsko je v tomto odvětví jedním z nej významnějších producentů.
Přístav mozaikový
Cíle:

Děti vytvoří návrh vzoru použitelného na chodník.
Uplatní plošnou představivost, využijí opakování ornamentů či vlastní
vzor.
Děti dokáží zjistit, kolik kostek potřebují, umí si zjednodušit práci.
Získají zkušenost práce s plochou.

Portugalsko je známé svými mozaikovými chodníky složenými z černých a bílých
dlažebních kostek. S mozaikami se můžeme setkat leckde i u nás, avšak v Portugalsku
jsou nepřehlédnutelné. Téměř nenajdeme asfaltový chodník, a tak se můžeme kochat
neuvěřitelnou paletou ornamentů. Nejčastěji jsou to nejrůznější geometrické variace či
jednoduché obrázky.
Děti mají k dispozici fotografie chodníků s ukázkami, kterými se mohou
inspirovat. Jejich úkolem je navrhnout a zakreslit nějaký vlastní vzor či ornament. Každá
skupina dostane dohromady dva dvoulisty čtverečkováného papíru (lxl cm). Kombinace
či uspořádání záleží pouze na nich. Úkol slouží například jako propedeutika k osové
souměrnosti a obsahu obrazců. Děti se učí pracovat se vzory a geometrickými tvary,
kombinují je, pracují s plochou, rozvržením, opakováním. Nakonec mají zjistit, kolik
potřebovaly ve svém návrhu bílých a kolik černých kostek. Mají se pokusit vymyslet
nějaký jiný způsob než postupné počítání všech kostek. Snahou je, aby samy přišly na to,
že počítání si mohou zjednodušit, pokud využijí základní principy počítání obsahů.
Obsah aktivity vychází z oblasti Matematika a její aplikace, ale vzhledem k tomu, že

100

pracuje také s estetickým cítěním, spadá část do oblasti Umění a kultura. Konkrétní
předměty vycházející z těchto oblastí jsou Matematika a Výtvarná výchova.
Přístav azuleios
Cíle:
Děti znají význam slova azulejos.
Umějí vysvětlit k čemu slouží a kde se s nimi mohou setkat.
Děti si vyzkoušejí malbu na netradiční materiál.
Samy si vyrobí vlastní azulejos.
Pro portugalské umění jsou typické azulejos - dekorativní kachle zdobící stěny
kostelů, domů, volná prostranství atd. Nejjednodušší variantou jsou ornamentové
s jednoduchými či složitějšími vzory. Nejproslulejší jsou ovšem modrobílé azulejos, z
kterých jsou vytvářeny velké obrazy (viz. Příloha č. 15). Často bývají i součástí interiérů
kostelů, kde zpodobňují nejrůznější výjevy z biblického života, stejně tak jako naše
nástěnné malby. Nebo zdobí vlaková nádraží historickými pohledy na některá známá
místa.
Děti mají zjistit, co jsou azulejos, jak a kdy azulejos vznikly a na obrázcích se
podívají jak vypadají.
Poté každý dostane jednu bílou dlaždičku (15xl5cm), kterou si může podle svého
pomalovat. K malbě jsme vybrali tempery, které sice nejsou nevhodnější, ale jsou běžně
dostupné a děti je mají své vlastní ve výtvarných potřebách. Po dokonalém zaschnutí
budou ještě dlaždičky přestříkány bezbarvým lakem, aby byla barva zafixována. Tento
úkol spadá hlavně do oblasti Umění a kultura a Člověk a jeho svět, do předmětů
Výtvarná výchova a Vlastivěda.
Přístav příběhový
Cíle:

Děti vnímají příběh z knihy i bez znalosti jazyka.
Uvědomují si, že nejen jazyk nám usnadňuje porozumění.
Děti vytvoří vlastní příběh na základě ilustrací.
Děti formulují věty a pracují se strukturou příběhu.
Děti uplatňují fantazii a rozvíjejí tvořivost.

José Saramago je nejznámější portugalský spisovatel. Tento romanopisec a básník
je jako jediný portugalský autor laureátem Nobelovy ceny (z roku 1998). Celý život se
věnuje literatuře pro dospělé, napsal však jednu knihu určenou dětem. T a j e doprovázena
velmi zajímavými ilustracemi, které spojují malbu, kresbu a koláž.
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Skupina dostane tuto knihu - José Saramago: A maior flor do mundo, a přestože
děti neznají jazyk, kterým je napsána, mají se snažit přijít na to, o čem vypráví. Tím, že
děti nemohou zjistit děj příběhu z textu, více se soustředí na knihu jako celek. V tomto
případě jde hlavně o estetickou stránku. Děti jsou vedeny ilustrací a jejich úkolem je
společně vymyslet a zapsat pravděpodobný příběh, který by se mohl v knížce odehrávat.
Musí se soustředit na gramatickou a hlavně na stylistickou stránku jazyka. Formulují
věty, hledají vhodná slova a užívají fantazii. Tento úkol by měl podporovat jak tvořivost,
tak i práci s jazykem a tím splňovat literárně-výchovné hledisko. Dále uvedou také autora
knihy a poukáží na to, čím se proslavil. Aktivity se vztahují k vzdělávací oblasti Jazyk a
jazyková komunikace a realizují se v předmětu Český jazyk a literatura, ve všech jeho
složkách, konkrétně v Komunikační a slohové výchově, Jazykové výchově a Literární
výchově.
Přístav zámořských objevů
Cíle:

Děti vyjmenují některá území objevená Portugalci.
Děti namalují mapu zámořských objevů.
Dokáží vysvětlit, proč k zámořským objevům docházelo.
Vyjmenují několik věcí, které byly z nových území přiváženy.

Doba zámořských objevů byla pro Portugalsko nej významnějším obdobím. Od
15. století bylo důležitou velmocí, která objevovala nové námořní cesty, neznámé země a
přivážela z nich nové zboží a poznatky. Do této malé evropské země plynulo obrovské
bohatství z nově získaných území a Portugalsko zažívalo svůj největší rozkvět.
Skupina má namalovat mapu zámořských objevů, mohou využít fantazie,
inspirovat se dobovými mapami z knížek nebo zaznamenat objevné cesty do mapy světa,
tak jak ji známe dnes. Pracují s literaturou zaměřenou na zámořské objevy, kde jsou
uvedeni důležití objevitelé, znázorněny mapy objevů i objevených území. Mají
odpovědět na následující otázky: Proč docházelo k zámořským plavbám? Kdo je
podnikal? Kdy to bylo? Kam se plavili portugalští moreplavci? Co odtud vozili? Získají
vhled do doby a problematiky objevů. Téma náleží k vzdělávací oblasti Člověk a jeho
svět a Umění a kultura, do předmětů Vlastivěda a Výtvarná výchova.
Ráno si děti poslechnou dětskou portugalskou písničku: O Baläo do Joäo (text
viz. Příloha č. 12), kterou si pak během dne zkusí také zazpívat. Je to jednoduchá
písnička s častým opakováním a děti se tak seznámí s pro ně neznámou portugalštinu a
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kousek zazpívají. Každý dostane text a nejdříve po učiteli opakují každý verš, poté se
pokusí zazpívat s nahrávkou. Uvědomují si, že ne všechna slova se čtou a vyslovují
stejně jako v češtině. Tato část spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura realizované
v předmětu Hudební výchova a částečně také do oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Všechny výrobky a materiály, které děti vytvoří si nechávají u sebe. Budou je
potřebovat u závěrečné prezentace.

8.2.3.

Prezentace
Prezentaci bude věnována první hodina následujícího dne. Pokud bychom měli

dost času můžeme začít už v den projektu, ale vzhledem 1 předběžným časovým
odhadům, to bude spíše až druhý den.
Dbáme na to, aby se děti pokusily dodržovat určitá pravidla prezentace. Mluví
jasně a zřetelně, směrem k ostatním, ukazují obrázky tak, aby je viděli všichni, neskáčou
si do řeči, naslouchají druhým, všichni se nějakým dílem podílejí. Jsou tedy rozvíjeny
klíčové komunikativní kompetence.
Každá skupina stručně představí svou práci. Ukáží vše, co ve skupině děti
společně vytvořily - mapy plaveb, mapu Portugalska, mozaiku. Přečtou příběh, který
napsaly a odpovědí na otázky. Vysvětlí, jak skupina pracovala, co se dozvěděly, které
části pro ně byly snadné, a které naopak obtížné. Ostatní skupiny poslouchají a reagují
pokud s něčím nesouhlasí, případně doplňují. Hlavně u otázek, které sloužily k rozřazení
do skupin, kontrolují ostatní odpovědi, protože na mnohé z nich už umí po absolvování
projektu odpovědět.
Po prezentaci všech skupin ještě každá skupina zhodnotí, jak spolupracovala,
charakterizuje rozdělení práce, zapojení všech členů, jak jim tento způsob práce
vyhovoval. Co považují za výhody a nevýhody této práce.
Poté zhodnotí práci skupin učitel. Poukáže na spolupráci, dělení práce, schopnost
domluvit se či udělat kompromis atd.

8.2.4.

Zpětná vazba a hodnocení
Po dvou až třech dnech zjišťujeme, co si děti z projektu zapamatovaly a jaké mají

z této práce pocity a dojmy.
Nejdříve mají napsat alespoň tři věci pojící se k Portugalsku, které se během
projektu dozvěděly. Poté odpovědět na následující otázky, které se snaží zjistit zážitky a
zkušenosti z tohoto typu práce.
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Jak se vám pracovalo ve skupině? Jaké měla práce výhody a nevýhody? Co se ti
líbilo a co nelíbilo?
Co tě překvapilo?
Co bys příště změnil nebo udělal jinak?
Čím tě zaujalo téma projektu?
Jak hodnotíš svou práci ve skupině?
O odpovědích si později ještě s dětmi promluvíme. Zjistíme, co si pamatují a co si
o projektu myslí.

8.3. Realizace a průběh projektu
Projekt byl uskutečněn v Praze 6 na základní škole s rozšířenou výukou jazyků
Pod Marjánkou 2/1900, ve třídě 4.C u paní učitelky Silvy Žekové. Následující část
popisuje průběh projektu. V textu jsou kurzívou označeny výpovědi dětí, v kterých je
také ponechána obecná čeština.

8.3.1.

Úvodní část: pátek 25. 11.
Projekt byl zahájen v pátek poslední vyučovací hodinu - čtení. Tato hodina měla

sloužit jako příprava s cílem děti motivovat a připravit na pondělní projekt, ale na druhou
stranu neprozradit příliš. Děti si mohou přes víkend o Portugalsku něco zjistit. To jim
může usnadnit práci, aleje to pouze dobrovolné.
Začínáme úvodním vyprávěním (viz. zámořské objevy), během něhož pokládáme
otázky a vyzýváme děti k odpovědi. Např. ...kteří lidé překonávali dobu? Třeba ten jak
řekl přece se točí.

To byl Galileo Galilei. Co to znamená objevitelé? Kolumbus. Co

vozili objevitelé žňových území? Koření, látky... Poznávali tak nové země, potkávali
lidi, kteří mluvili jiným jazykem a kterým nerozuměli, lidi, kteří měli jiné zvyky. Jak se
tam chovali? Pouze dobře?

Ne, zabíjeli tam. Někdy z nich dělali otroky.. Proč? Kvůli

náboženství. Ale také kvůli tomu, že byli jiní. Měli jinou barvu pleti, mluvili jinak. Je to
správné? Ne, je to rasismus...
Děti se živě a zaujatě zapojují, občas se nechávají strhnout tématem a vyprávějí
své zážitky.
Poté dětem sdělíme téma projektu a vysvětlíme, proč bylo vybráno Portugalsko.
Je to jedna ze zemí, ze které se lidé vydávali na daleké plavby, je to země rozlohou
srovnatelná s naší republikou a je také členem Evropské Unie.
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Ptáme se dětí, co vědí o Portugalsku - brainstorming na tabuli (viz. příloha). Děti
se hlásí, kdo něco ví, jde napsat na tabuli. Není jich moc. Hlavně Tonda, který byl
s rodiči v létě na Madeiře a Martin, kterého baví zeměpis. Ostatní se přidávají a celkem
logicky připisují i věci celkem jednoduché: je v Evropě, EU, má prezidenta, Martin
přidává gramotnost 97%. Ptám se jak to ví. Mě to zajímá... (aleje to 87%).
Jako motivace a navození atmosféry slouží čtení portugalské pohádky Karafiát,
Růže a Jasmín. Děti se střídají ve čtení. Po přečtení se dětí ptám, zda se pohádka něčím
podobá našim pohádkám a čím. Děti vnímají podobnost a jmenují např.: Tři dcery, tři
ženiši, tři věci, stařec, zakletí.

8.3.2.

Projektový den: pondělí 28.11.
Děti přicházejí ráno do třídy a lavice jsou již uspořádané pro práci ve skupině.

Vždy jsou spojené dvě lavice a kolem pět židlí. Některé děti hned při vstupu překvapeně
pokřikují: Kam si máme sednout? Na každé lavici leží jeden barevný papírek. Hned po
vstupu do třídy si každé dítě z čepice vytáhne otázku na barevném papírku. Podle barvy
si pak sedá ke stolečku, na kterém je stejná barva. Otázky si nechávají. Ještě je budou
potřebovat. Každému nově příchozímu už děti samy říkají, že si musí vytáhnout papírek
a radí jakou barvu si musí vytáhnout, aby byly ve stejné skupině. Třída má 25 žáků, proto
by při plném počtu žáků mělo být pět skupin po pěti dětech. Většina dětí sleduje, jakou
barvu si nově příchozí vytáhne, radují se nebo se rozčilují, když si kamarád vytáhne jinak
barevný papírek.
Nakonec dostáváme čtyři pětičlenné skupinky a jednu čtyřčlennou ve složení:
Červená skupinka: Honza, Michal, Luki, Iva, Zuzka
Žlutá skupinka: Tonda, Marek, Maka, Zuzka, Majda
Modrá skupinka: Josi, Martin L., Míša, Katka, Amálka
Růžová skupinka: Tomáš, Martin, Martin, Pája, Anička
Zelená skupinka: Kryštof, Terezka, Mariánka, Klárka + později Terka
Náhodným losováním nám vznikají celkem rovnoměrně složené skupinky, pouze
v zelené skupince máme jen jednoho chlapce. V žádné skupince nejsou pohromadě děti,
které spolu sedí v lavici.
Po zvonění se děti utiší a bez jakéhokoli komentáře je puštěna dětská portugalská
písnička O Baläo do Joäo, která má sloužit k navození atmosféry a poslechu neznámého
jazyka. Děti jsou překvapené a poslouchají.
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Posadí se a stručně si vysvětlíme, co nás dnes čeká: Pracovat budete ve
skupinách. Každá aktivita bude trvat přibližně jednu hodinu, poté si aktivity vyměníte.
Organizace času je na vás, já vám oznámím, jak jsme na tom s časem. Pokud zazvoní,
můžete mít přestávku nebo pokračovat v práci, podle toho, jak potřebujete. Svačit nebo
jít na záchod můžete, kdy budete chtít, ale snažte se, abyste nerušili ostatní. I hlasitost
vaší práce se pokuste udržet tak, aby mohli pracovat i ostatní.
Každá skupina dostane zadání, kde bude mít napsáno, co má dělat. Nejdříve si vše
pečlivě přečtěte, a pokud něčemu nerozumíte přijďte se poradit. Na třech krajních
lavicích máte materiály, které vám ulehčí vaší práci. Jsou tam knížky, články, obrázky,
atd. Až zjistíte, čeho se váš úkol týká, můžete si dojít půjčit co potřebujete, ale vše pak
zase vraťte, ať to mohou používat ostatní.
První úkol děti dostávají podle barvy své skupiny. Všechny skupiny dostávají vše,
co k práci potřebují a také čisté papíry. Po první hodině se vystřídají aktivity. Zadání
úkolů se posouvá k další skupině (ve směru hodinových ručiček).
Dále uvádíme stručně a heslovitě práci skupinek při jednotlivých aktivitách,
zapojení konkrétních dětí, dominance, spolupráce, komunikace atd.
v

Červení
1. aktivita-mozaika
Skupina velmi dobře spolupracuje, rozdělují si role. Kdo bude co dělat? Zuzka
zapisuje odpovědi na otázky a postup práce. Iva maluje vzor na chodník. Chlapci
počítají, (mozaika Portugal)
2. aktivita-zámořské objevy
Rozdělení úkolů. Jak? Holky dělaj úpravu a my spíš hledáme informace. Dívky
malují mapu. Chlapci hledají knížky, které jim mohou pomoci. Ty si rozdělují tak, aby
každý pracoval s nějakou a hledal odpověď na některou z otázek, (cesty Kryštofa
Kolumba...proč ? nebyl Portugalec)
3. aktivita-zeměpis
Osmisměrku

dělá každý zvlášť, pak zjišťují, jestli všichni mají všechno,

porovnávají. Poté už pracují společně.
4. aktivita-příběh
My nerozumíme... Je to blbě udělaný... To je stejně určitě českej příběh jenom
přeloženej...

Nechtějí pracovat, najednou nevědí, co mají dělat. Chvíli se hádají,

nakonec ale začnou pracovat a příběh vymýšlejí společně.
5. aktivita-azuleios
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Jako poslední skupina malují kachle. Viděli to už u ostatních skupin a nečtou
zadání. Jeden chlapec maluje německou vlajku a druhý českou. Jak to souvisí s tématem?
Asi si povídali o fotbale.
Pěkná spolupráce, občas hlučnější, pěkná práce s materiály, co občas střídat role?
Žlutí
1. aktivita-azulejos
Dlouho hledají v knížkách, vybrali si jich několik, další už nehledají, ale v těch co
mají to nemohou najít. Pomoc s výběrem. Hledají odpovědi na své otázky, ne společná
práce. Co máte teď dělat? My ještě nemáme svoje odpovědi. Začínrí malovat-šikovní.
2. aktivita-mozaika
Každý dělá svůj kousek, prý to pak spojí. Mají problém se shodnout, ale pak už
odpovídají společně. Majda zapisuje. Na otázku kolik kostek potřebujete, s nadšením
sdělují, že napsali hodně? Neměli jste vypočítat? To je hrozně práce. Nakonec počítají
spolu u jednoho návrhu.
3. aktivita-zámořské objevy
Můžeme si mapu vymyslet? Samozřejmě. No a nebo to radši

obkreslíme...Kreslí

Tonda. Nakonec je to něco mezi fantazií a realitou.(kulatá Země, barevné kontinenty)
4. aktivita-zeměpis
Chlapci spolu kreslí mapu a zakreslují města. Dívky vyhledávají odpovědi.
Později vyhledávají společně. Maka hledá odpověď na svou otázku: Kdo byl
A.O.Salazar. Když najde, přijde mi nadšeně vysvětlit, jak se jí to povedlo. Hledání
v rejstříku. Podle abecedy a podle všech písmen A, O, S.
5. aktivita-příběh
Konflikt. Chlapci vymýšlejí příběh společně. Dívkám se to nelíbí. Snažíme se
společně konflikt vyřešit. Co se stalo? Holky nám vůbec nepomáhají, tak to děláme sami.
X Kluci nechtějí abychom jim pomáhaly a nechtějí nás nechat nic dělat. Povídáme si o
tom, jak by to šlo udělat jinak. Každý vymyslí kousek; někdo něco vymyslí a ostatní to
schválí; někdo bude zapisovat a ostatní vymýšlet atd. Nehádáme se, ale zkusíme si říct,
co nám vadí, a jak bychom to mohly změnit. Nakonec pěkná práce.
Skupina má občas problém rozdělit si práci, moc nespolupracují. Ale záleží také
na druhu aktivit. U některých jim to jde poměrně dobře. Schopni vyřešit konflikt.
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Zelení
1. aktivita-zemepis
Nejdříve všichni pracují společně, o všem se radí - vzájemná shoda, ale jsou
velmi pomalí a není to příliš efektivní. Později si už více rozdělují úkoly a pracují velmi
dobře. Kryštof vybírá knížky a vyhledává informace nebo říká dívkám, co mají hledat.
Ty vše zapisují, zakreslují, vymýšlejí, jak nejlépe to zaznamenat.
2.

aktivita-příběh
Přemýšlejí společně. Nejdříve nevědí jak to bez slovníků udělat, pak vymyslíme,

že podle obrázků. Terezka píše, Klára diktuje, Kryštof prý vymyslel základ. Střídají se
v psaní. Dokončují a už se chystají na další práci.
3.

aktivita-azulejos
Pěkně pracují, hledají informace a odpovědi na otázky

4.

aktivita-mozaika
Malují pohromadě, každý část, společný motiv. Už jsou unavení. Vymyslí, jak si

ulehčit počítání. To je objem, teda obsah. Počítají jen část a pak vynásobí. Nakonec
vymyslí, že obrazec vystřihnou a nalepí na jiný papír.(motýl)
5. aktivita-zámořské objevy
Dvě dívky malují a ostatní vyhledávají informace
První tři hodiny je skupina pouze čtyřčlenná a pracuje nejlépe ze všech, rozdělují
si práci, pracují v klidu. Ve skupině je pouze jeden chlapec, ale vůbec to nevadí. Velmi
dobrá práce. Když přišla Terka, spolupráce se výrazně zhoršila. Není tak zabraná do
práce, dělá něco jiného než by měla a svádí k tomu i ostatní. Role, které si předtím nějak
rozdělili najednou tak dobře nefungují.

Modří
1. aktivita-zámořské objevy
Rozdělují si práci. Amálka kreslí mapu. Chlapci hledají odpovědi. Dobrá
spolupráce.
2.

aktivita-zeměpis
Míša a Katka kreslí mapu, Josi s Amálkou pracují s knížkami a hledají informace.

Martin je mimo, vůbec se nezapojuje. Pracují jen čtyři, pěkně diskutují.
3.

aktivita-příběh
Dívky píší. Vymýšlí asi hlavně Míša. Josi moc neví co by měl dělat, už je

unavený. Martin dělá úplně něco jiného, vůbec se nezapojuje.
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Kluci běžte hledat v knížkách...
4.

Tak jo. Ale nejdou.

aktivita-azulejos
Všichni m a l u j í . Martinovi to n e j d e s m í c h á různé barvy až m á kachli

celou

h n e d o u , jde jí u m ý t , n a k o n e c m u ji n a m a l u j í d í v k y . Ty p ř e j í m a j í aktivitu.
5.

aktivita-mozaika

Už pracují jen dívky, chlapci už se vůbec nezapojují. Proč? Josi: Já něco vymyslel
a holky udělaly něco ji nýho, takže už nic nedělám. Dívky: Ale my jsme hlasovaly a byly
jsme tři proti jednomu. Tak vymyslete, jak Josiho zapojit. Pomáhá počítat kostky.(zebra)
Skupina pracovala zpočátku velmi pěkně. Pouze Martin se na práci nepodílel.
Později už byl Josi trochu unavený a dívky začaly být dominantní. Martin začal svádět
Josiho, aby dělal něco jiného(hraje si s dominem, kouká z okna)

Růžoví
1. aktivita-příběh
Martin zapisuje a Tomáš mu radí. Příběh si prý předtím řekli a shodli se na něm.
Jen Anička se nezapojuje.
2. aktivita-azulejos
Každý si maluje sám. Odpovědi na otázky také nehledají úplně spolu.
3.

aktivita-mozaika
Nejdřív papír roztrhají, jeden jim chybí. Každý něco vymyslí a pak to prý dají

dohromady, vymýšlejí jak spojí. Nakonec volí jednoduchý vzor, který dělají všichni a
části slepí. Nečtou pozorně zadání. Nevědí, že jsou tam nějaké otázky.
4. aktivita-zámořské objevy
Nejdříve hledají odpovědi na otázky až potom kreslí mapu. Zapisují všechny
odpovědi na velký papír. Kontrolují si pravopis.(nalepená zeměkoule.)
5. aktivita-zeměpis
Často se kvůli něčemu přou, ale přesto celkem dobře pracují.
V této skupině nebyla úplně dobrá spolupráce. Anička se do práce nezapojovala a
kluci byli tedy dominantní, ale mezi sebou si velmi hlasitě obhajovali své názory. Nebyly
to vždy hádky, ale svým hlasitým projevem často rušili.U některých aktivit si ale práci
také dobře rozdělili.
Na začátku třetí hodiny si zazpíváme dětskou písničku, kterou jsme poslouchali
na začátku dne. Děti nejprve opakují každý verš, potom s nahrávkou zkoušejí zpívat.
Každý dostává text písně. Mohou porovnat, jak se výslovnost portugalštiny liší od psané
formy.
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Na začátku čtvrté hodiny následuje protažení s další portugalskou dětskou
písničkou. Dětem se moc líbí a aktivně vymýšlejí nové cviky.

8.3.3.

Prezentace: úterý 29. 11.
Prezentace prací jednotlivých skupin. Ukazují co vytvořili, čtou

příběhy,

odpovídají na své otázky. Vysvětlují, co zjistili a co jim dělalo problémy.
Hodnocení práce ve skupině. Každá skupina řekne jak se jim pracovalo, jak
skupina fungovala.
Červení - pracovalo

se nám moc dobře, spolupracovali jsme, holky

většinou

dělaly úpravu a kluci hledali, co bylo potřeba. Každý měl nějaký úkol a když nevěděl, tak
jsme to pak dělali dohromady. A když měl někdo nějaký nápad, tak jsme se domluvili,
jestli to použijeme nebo ne. Co ten příběh? No, tak to nám nešlo moc dobře, nejdřív jsme
vůbec nevěděli jak to udělat a nechtělo se ncím to dělat, ale pak jsme to nakonec zvládli.
Práce skupiny byla hlučnější, ale jinak velmi dobrá. Později došlo ke konfliktu při
tvorbě příběhu. Najednou nevěděli, jak si práci rozdělit, co mají dělat a rozčilovali se.
Nakonec se ale pustili do práce a příběh vymysleli.
Modří - Holky většinou psaly a kluci hledali Hlavně ze začátku. Martin nejdřív
taky, ale pak nám moc nepomáhal. Vlastně pak nedělal nic. Ale Josi jo, až potom ke konci
už s náma nechtěl nic dělat, protože jsme nechtěly dělat to, co navrhl.
V této skupině byly velmi dominantní dívky, hlavně Míša, která je mezi dětmi
přirozenou autoritou. Martin skupině nijak nepomáhal, a tak se zapojoval jen Josi, toho
ale dívky, pokud měly jiný názor, snadno přehlasovaly, a to bylo také příčinou toho, že
ke konci už příliš nespolupracoval. Sám také říkal, že už je unavený. Hlavně zpočátku
však spolupráce fungovala dobře a efektivně.
Zelení - Bylo dobrý, když jsme byli jen čtyři Rozdělili jsme si práci a každý dělal
něco. Byl jsem sám kluk, ale nevadilo to. Motýlka jsme dělali tak, že každý udělal kousek
a potom jsme to nalepili společně. Když potom přišla Terka, tak už to bylo horší, předtím
jsme mohli dělat dvojice.
lato čtyřčlenná skupina pracovala první tři hodiny nejlépe ze všech. Práci si
rozdělovali,

všechny výsledky společně konzultovali a volili konečnou

podobu

odpovědi. Zapojovali se všichni členové a velmi dobře spolu komunikovali. Když na
čtvrtou hodinu přišla Terka, práce se výrazně zhoršila. Nebyla zabrána do práce tak jako
ostatní, a tak dělala většinou něco jiného než měla, odcházela od skupiny a odváděla
ostatní od práce. Brzy potom byla znát únava ostatních a menší zájem o práci.
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Žlutí - Docela jsme spolupracovali, ale někdy jsme se hádali, ale nakonec jsme se
domluvili. Něco jsme dělali jen my kluci a holky ne. Ale jinak jsme si tu práci nějak
rozdělili.
Ne vždy se tu jednalo o spolupráci, objevovaly se tu drobné konflikty. Chlapci
byli většinou aktivnější a začali dělat daný úkol. Dívky měly občas jinou představu,
kterou chlapci nechtěli uznat, a proto pak nespolupracovali. To vyústilo v jednu větší
hádku, o které jsme si hned popovídali a snažili s e j i vyřešit. Nakonec se sami domluvili
na dalším rozdělení práce.
Růžoví - Většinou jsme si práci rozdělili a dělali to dohromady.
nevěděl

Když někdo

tak mu někdo pomohl. Anička, ale dělala všechno sama a nechtěla to dělat

s náma a pomáhat. Pak měla třeba jen přepsat příběh a ona si ho napsala tak jak chtěla
ona, i když my jsme se předtím domluvili jinak.
Tato skupina byla nesporně nejhlučnejší, i když jejich práce byla jinak celkem
dobrá. Chlapci si velmi emotivně prosazovali své názory. Byly tu velmi časté debaty, u
kterých chlapci občas ztráceli kontrolu a často na sebe v zápalu práce křičeli. Anička se
téměř nezapojovala, ale ostatní si efektivně rozdělovali práci.
Skupinky se hodnotily velmi objektivně. Všichni nejdříve tvrdí, že se jim
pracovalo celkem dobře, ale pak uvedou i problémy nebo nevýhody práce. Jsou schopni
kritického hodnocení jak své práce tak i práce ostatních. Zmíní i členy, kteří se
nezapojovali do práce skupiny. Ti se ke své práci příliš nevyjadřují a na přímý dotaz
odpovídají, že to asi šlo...
Někteří přiznali, že ke konci už byli celkem unavení, a tak se jim nepracovalo tak
dobře.

8.3.4.

Zpětná vazba a hodnocení: čtvrtek 1. 12.
Děti mají uvést alespoň tři věci, které si zapamatovaly o Portugalsku a odpovědět

na pět otázek týkajících se práce ve skupině a jejich pocitů z projektu. Mezi informacemi,
které si pamatovaly se nejčastěji objevovalo hlavní město Lisabon, rozloha Portugalska,
počet obyvatel, poloha v Evropě, na Pyrenejském poloostrově, sousedství se Španělskem,
azulejos, barvy vlajky, námořské objevy aj.
Projekt hodnotily děti ve velké většině kladně. V odpovědích se často objevovalo,
že se jim líbilo téma; to, že dokázali spolupracovat; dohodnout se; rozdělit si práci; že se
všichni zapojovali; že se naučili něco nového atd. Některé z nich překvapilo, že tématem
projektu bylo právě Portugalsko. Několik mírně negativních ohlasů se objevilo od dětí,
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které se během práce příliš nezapojovaly a jejichž skupinky si na spolupráci s nimi
stěžovaly.

8.4. Reflexe projektu
Průběh projektu a jeho výsledky mě mile překvapily. Děti byly po většinu času
zabrané do práce a jednotlivá témata je zajímala. Práce ve skupinkách byla až na výjimky
poměrně efektivní. Děti spolupracovaly, komunikovaly, rozdělovaly si práci a zapojovaly
se, tak aby přispěly k úspěchu skupinky. Musím však poukázat na to, že třída, se kterou
jsem pracovala je velmi dobře a vstřícně vedena, paní učitelka se snaží podporovat
přátelské a pozitivní klima třídy, a proto je práce v této třídě opravdu příjemná.
Myslím si, že projekt splnil svůj cíl seznámit děti interaktivní formou s odlišnou
zemí a kulturou. Na počátku toho děti o Portugalsku příliš nevěděly, ale během projektu
se naučily mnoho nového. Několik z nich také do hodnocení napsalo, že je dobře, že
projekt byl právě o Portugalsku, protože o něm skoro nic nevěděly. Už v průběhu práce
mi některé děti sdělovaly, co je překvapilo, nebo co nového zjistily. Pozitivní byl fakt, že
náhodným losováním byly vytvořeny takové skupinky, ve kterých nebyli kamarádi, kteří
spolu sedí v lavici. Tím byl také více podpořen rozvoj sociálních schopností a dovedností
dětí.
Během projektu se objevily i drobné problémy, které bychom měli vzít v úvahu
při případném dalším zařazení takového projektu do výuky. Protože se jedná o
skupinovou práci, je třeba se připravit na to, že práce bude poněkud hlučnější. Vzhledem
ke zkušenostem se ukázalo jako efektivnější, pracovali-li žáci ve skupinkách se čtyřmi
členy, spíše než ve skupinkách pětičlenných. Pokud bych stejný projekt aplikovala ve
třídě, kterou osobně neznám, myslím si, že by byl obtížností určen spíše pro pátou třídu.
Domnívám se, že aktivity byly svou obtížností úměrné znalostem a schopnostem
dětí a jejich náročnost je spíše motivovala k další práci. Žáci vyhledávali a
shromažďovali informace a údaje, se kterými dále pracovali. Práce s informacemi je také
jedním z požadavků oblasti RVP ZV Informační a komunikační technologie.
Dílčí cíle byly ve velké většině splněny a práce dětí vedla i k naplňování cílů
komplexních. Žáci získali mnoho nových znalostí a vědomosti, byli schopni uvést
některé rozdíly a podobnosti mezi kulturami, práce ve skupině vedla k rozvoji klíčových
kompetencí, a to především kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence
komunikativní a kompetence sociální a personální.
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Závěrem ještě jednou děkuji dětem i paní učitelce Silvě, která mi vyšla
maximálně vstříc a umožnila mi projekt v jejich třídě uskutečnit.
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Zaver
Dnešní moderní doba s sebou přináší mnoho změn. Informace z nej různějších
zemí a míst jsou poměrně snadno dostupné, televize a jiná média nám představují lidi,
kultury a místa, která bychom bez nich pravděpodobně nikdy nepoznali.
Setkávání s lidmi z jiné kultury obohacuje každého z nás o nové zážitky, které
nám umožňují jiný a rozmanitější pohled na svět. Poznáváním jiných kultur si také více
uvědomujeme naši vlastní kulturu, tradice a zvyky, přemýšlíme o své identitě, o sobě
samých a o společnosti ke které patříme.Vidíme, že ne všichni lidé jednají a vnímají
stejně jako my.
Každý jedinec je ovlivňován společností ve které žije, a která ho utváří a stejně
tak vyrůstají jiní lidé na jiných místech. Bezpochyby se objevuje mezi lidmi mnoho
rozdílů, tyto rozdíly však nesmějí být prostředkem k porovnávání jejich lidských kvalit či
omezování

základních

lidských

práv,

neboť základním

předpokladem

moderní

společnosti je rovnost všech lidských bytostí.
Pro člověka je často obtížné reagovat na nové situace, přirozeně se objevuje
nedůvěra k lidem kterým nerozumíme, a kteří mají jiné zvyky než máme my. Svět se
stává otevřenějším a mnoho věcí dostupnějších, ale společnost na to není připravena.
Proto se objevuje potřeba vytvářet dobré předpoklady pro realizaci multikulturní
výchovy ve školách. Cílem je připravit žáky na život v kosmopolitní společnosti. Vést je
k tomu, aby svět kolem sebe vnímali a respektovali, ale také k aktivnímu zapojování do
demokratické společnosti v souladu s požadavky výchovy k demokratickému občanství.
Pluralita společnosti klade vysoké nároky právě na výchovu a vzdělávání. Již
v úvodu jsme zmínili některé demokratické země, které mají s multikulturní výchovou
bohaté zkušenosti, a které nám mohou být v mnohém inspirací. Všichni odborníci
zdůrazňují potřebu kvalitní multikulturní výchovy, je však nutno podotknout, že názory
na pojetí multikulturní výchovy a její uplatnění se u jednotlivých autorů značně liší. Je
tedy prakticky nemožné jednoduše shrnout, co je multikulturní výchova, a jak ji
uplatňovat.
Teoretická část práce se věnuje konkrétním východiskům, aspektům a koncepcím
multikulturní výchovy a snaží se tak poskytnout co nejširší vhled do této problematiky.
Součástí je také kapitola, ve které byly uvedeny některé dostupné materiály a publikace.
Relevantních materiálů pro potřeby multikulturní výchovy je v České republice stále
ještě velmi málo, proto uvádíme alespoň některé, které mohou učiteli při výuce pomoci.
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Multikulturní výchova je komplexní a dlouhodobý proces, který se zaměřuje
především na formování postojů a hodnot, boj s předsudky a podporu respektu a
tolerance.
Domnívám se, že uskutečněný projekt a jemu podobné mají v multikulturní
výchově své místo a vedou k naplňování jejích cílů. Děti mají přirozenou touhu
objevovat nové věci a získávat vlastní zkušenosti, zvláště pokud je to zajímavou a
atraktivní formou. Projekt podněcuje fantazii a usnadňuje poch >pení látky, neboť
k vypracování žáci využijí rozmanité dovednosti, schopnosti a znalosti. Tento typ učení
je aktivizující a jeho cílem je probouzet v dětech zájem o jiné země a kultury, motivovat
k dalšímu poznávání, ale také díky zprostředkování vlastních zkušeností eliminovat
vznik a šíření předsudků.
1. stupeň ZŠ je obdobím, kdy si děti vytvářejí a upevňují hodnoty a postoje, proto
je důležité, aby výuka, ale i celkové klima školy v úzké spolupráci s rodinou směřovalo
k naplňování hodnot tolerance a multikulturalismu, které jsou nutnými předpoklady pro
život v demokratické multikulturní společnosti.
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Príloha č. 1

Ethnic Compositions in the United States (In Boutte 1999, s. 21)
Ethnic Group
African American
(not limited to black)
Native American/
Alaskan Native
Asian/Pacific American

Latino/a American
European American

Inclusive Groups
African-Caribbean
Native African
Over 500 tribes; largest tribes include Cherokee,
Navajo, Sioux, Chippewa/A! ut and Eskimo
Largest groups include Chinese, Japanese, Korean,
Vietnamese, Cambodian, Thai, Filipino, Laotian,
Lao-Hmong, Burmese, Samoan, Guamanian,
Indonesian, East Indian, Pakistani, Saudi Arabian,
Iranian, Iraqi, and other Arabic-speaking peoples
Mexican, Puerto Rican, Cuban, Central and South
American
English, Welsh, Scottish, German, Dutch, Irisch,
French, Polish, Russian, Portuguese, Italian, Swiss,
Danish, and other European groups

Příloha č. 2

Obyvatelstvo ČR podle národnosti k 1. 3. 2001

10 230 060

%

9 249 777

90,42

moravská

380 474

3,72

slovenská

193 190

1,89

Obyvatelstvo celkem
česká

polská

51 968

0,51

německá

39 106

0,38

jiná

26 499

0,26

ukrajinská

22 112

0,22

vietnamská

17 462

0,17

maďarská

14 672

0,14

dvojí národnost celkem

12 978

0,13

ruská

12 369

0,12

romská

11 746

0,11

slezská

10 878

0,11

bulharská

4 363

0,04

řecká

3219

0,03

srbská

1 801

0,02

chorvatská

1 585

0,02

rumunská

1 238

0,01

rusínská

1 106

0,01

albánská

690

0,01

P r í l o h a č. 123

Multikulturní výchova
Charakteristika průřezového tématu
Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům
seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této
rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a
hodnoty.
Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a
porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k
chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika
rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu
seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou
skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a
spolupráci.
Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi
učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou.
Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by
měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní
kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků příslušníků minorit. Tím přispívá k vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci,
k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému".
Multikulturní výchova prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou vazbu má zejména na
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Informační a komunikační
technologie, Umění a kultura, Člověk a zdraví, z oblasti Člověk a příroda se dotýká především
vzdělávacího oboru Zeměpis. Vazba na tyto oblasti j e dána především tématy, která se zabývají
vzájemným vztahem mezi příslušníky různých národů a etnických skupin.

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomosti, dovedností a schopností průřezové téma:
poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v
české a evropské společnosti
rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů
k obohacení sebe i druhých
učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin,
uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory
i schopnosti druhých
učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické
skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné
rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických,
náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních
skupin
rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku
xenofobie
učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních
a připravenosti nést odpovědnost za své jednání,

i neverbálních

projevů

poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie:
etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.

kultura

V oblasti postoju a hodnot průřezové téma:
pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným
sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních skupin
a uznávat je
napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní
sociokulturní zázemí
stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost
jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu
• pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy
života v demokratické společnosti
vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu
učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu
společnosti k minoritním skupinám
Tematické okruhy průřezového tématu
Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují
aktuální dění v místě školy, současnou situaci ve společnosti. Výběr a realizace daného
tematického okruhu, popř. tématu mohou být významně ovlivněny vzájemnou dohodou učitelů,
učitelů a žáků, učitelů a rodičů apod.
Kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk
jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání
vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců
nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v
České republice a v Evropě
Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní
vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální,
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné
obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); předsudky a
vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince
v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování
(základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj
osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita, osobní
přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
Etnický původ - rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich
vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých
etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby
života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti - jejich
rozpoznávání a důvody vzniku
Multikulturalita - multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v
budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy
jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako
nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
Princip sociálního smíru a solidarity - odpovědnost a přispění každého jedince za
odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v
multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření
společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní
dokumenty
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P r í l o h a č. 5

Není svět, kde se nikdo nikomu nepodobá, úžasný?
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Mais inugin« commc cc mondc, W nótrt. seta»
horribk-im-nt triste si tom k mondcressojlůtei tout W
mondc, si chKun pínsait. nungfait. v'habiUait « apmi
de la mémc fagon!

Představte si, jak by byl svět smutný, kdyby všichni byli stejní!

%

iparar-se com os outros
Observa. Discute com os colegas o q u e vCs ñas Imagens.

Todos diferentes, t o d o s iguais

*

Assinala com / , na ilustrado, a crian t a mais parecida

\

contigo.

bgar com os alunos, sensibilizando-os para o respeito pelas diferenci
S individuáis e de grupo.

z portugalské učebnice pro 1. ročník ZŠ: Todos diferentes, todos iguais - všichni odlišní, všichni stejní;

Príloha č. 6

PŘÍSTAV A Z U L E J O S

Milí objevitelé,
V tomto

přístavu z j i s t í t e něco o tom, co jsou

to

Azulejos a naučíte se j e také vyrábět.
Nejdříve najděte informace o tom co znamená slovo
azulejos, jak vznikly a v jaké době. K čemu slouží a kde je
můžeme vidět. U r č i t ě najdete i obrázky, kterými se
můžete, ale nemusíte inspirovat.
A teď když už víte všechny odpovědi, můžete se pustit
do práce. Výběr barev a toho co namalujete je pouze na
vás. K práci jsou nejvhodnější tempery.

Príloha č. 7

PŘISTAV M O Z A I K O V Ý

Milí objevitelé,
Podobně jako u

nás

jsou

v Portugalsku

chodníky

vytvářeny z Černých a bílých kostek. V tomto přístavu se
stanete návrháři chodníků. Můžete se podívat na obrázky,
abyste viděli jaké vzory se dají vytvořit.
Vy si ale zkuste vytvořit nějaký vzor vlastní. Vzory
můžete i kombinovat, to už záleží na vás.
J a k j s t e postupovali?
Co bylo důležité?
J a k z j i s t í t e kolik bílých a kolik černých kostek
potřebujete?

Príloha č. 8

PŘÍSTAV PŘÍBĚHOVÝ

Milí objevitelé,
Před sebou máte knížku, která j e ale v jazyce, který
neznáte. U r č i t ě i bez znalosti jazyka poznáte, o čem
knížka je.
Co vám usnadní
nerozumíte slovům?

porozumění

i

když

neznáte

Kdo j e autorem příběhu a čím se proslavil?
Zkuste teď společně vymyslet a zapsat příběh, který
by se mohl odehrávat v této knížce.

a

Príloha č. 9

PŘÍSTAV Z Á M O Ř S K Ý C H O B J E V Ů

Milí objevitelé,
Už vaši předchůdci se vydávali na daleké plavby, často
čerpali ze zkušeností starších a zkušenějších.
Vaším úkolem bude z j i s t i t něco o těchto zámořských
plavbách.
Namalujte mapu zámořských objevů - záleží jen na vás
jak bude vypadat. Může znázorňovat cesty mořeplavců,
může vypadat podobně jak si kdysi lidé představovali, že
vypadá země...
Pokuste se najít odpovědi na tyto otázky:
Proč docházelo k zámořským plavbám?
Kdo j e podnikal?
Kdy to bylo?
Kam se plavili portugalští moreplavci?
Co odtud vozili?

Príloha č. 10

PŘÍSTAV Z E M Ě P I S N Ý

Milí objevitelé,
Každý správný objevitel by se měl umět orientovat
v mapě. Usnadní mu to spoustu věcí. Pokud j s t e se vydali
na tuto cestu, určitě už nějaké zkušenosti máte, takže už
budete své dovednosti jen zdokonalovat.
Zkuste společnými silami vytvořit - namalovat nebo
nakreslit mapu Portugalska.
V osmisměrce najděte všechna tato města a poté j e
zakreslete do vaší mapy.
Města:

Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Évora,

Faro,

Fátima, 6uarda, 6uimaraes, Leiria, Lisabon, Porto, Viseu.
Najděte základní údaje o Portugalsku, (např. rozloha,
hlavní město, velké řeky)
J a k é zajímavé rostliny a zvířata tam žijí?

Príloha č. 11
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Příloha č. 12

O BalSo d o J o S o
O baläo do Joäo
Sobe, sobe pelo ar.
Está feliz o petiz
A cantarolar.
Mas o vento a soprar
Leva o balao pelo ar.
Fi ca entäo o Joao
A choramingar.

Príloha č. 13

Jaké je portugalské národní jídlo?
Jaký je portugalský národní sport?
Co je to fado?
Kdo byl Antonio Oliveira

Salazar?

Jaké je hlavní město Portugalska?
Kdo byl Luis de Camoes?
Jaká je nevyšší hora Portugalska?
Kdo byl Vasco da Gama?

Co j e symbolem Portugalska?
Jak se portugalsky řekne ahoj?
Čím se proslavilo město Porto?
Co vše tvoří Portugalsko?
Jak se nazývaly lodě mořeplavců?
Co znamená EURO 2004?
Jaký oceán omývá Portugalsko?
Kdo to byl Fernando de Magalhaes?
Z čeho se vyrábějí korkové předměty?
Jaký je úřední jazyk Portugalska?
Jaké barvy najdeme na portugalské vlajce?
Co připomíná zámořské objevy v dnešním Lisabonu?
Mělo Portugalsko v minulosti nějaké kolonie? A jaké?
V které jihoamerické zemi se také mluví portugalsky?
Podle jakého vzoru byla postaven most v Lisabonu?
Kolik obyvatel má Portugalsko?
Na kterém poloostrově leží Portugalsko?

Príloha č. 14
S ARAM AGO, J.: A maiorflor do mundo. Lisboa: Editoral Caminho, S A, 2001
ČERNÝ, J.; URBAN, E.: Obrázky z dějin zeměpisných objevů. Praha: Albatros, 1992.
ISBN 80-00-00349-X
NOVÁK, Z. a kol.: Portugalsko - Madeira, Azory. Praha: Olympia, 1997. ISBN 807033-431-2
PAGE, J.T.: Portugalsko - Berlitz (kapesníprůvodci). Bučovice: RO-TO-M, 1999. ISBN
80-85840-41-3
KLÔCKER, H.: Lisabon - Merian Live. Praha: Jan Vaáut, 2001. ISBN 80-7236-217-8
PLÁCE, F.: Kniha o mořeplavcích - Objevování světa 2. Praha: Albatros, 1995. ISBN
80-00-00420-8
Zeměpis světa - Velká dětská encyklopedie. Praha: Nakladatelství Slovart, 1997. ISBN
80-7209-027-5
Portugalština-praktický

jazykový průvodce. Bučovice: RO-TO-M, 2004. ISBN 80-

86704-09-2
STEELE, P.: Obrazový atlas - Lidé a Země. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003. ISBN
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Informační materiály ICEP (Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal):
Portugal - where the Atlantic meets Europe
Art & Tradition
Portugalsko - poznejte ho do hloubky
Algarve
Porto e Norte de Portugal
Porto
Madeira
Informace z internetových stránek:
http://www-snailtravel.cz/
http://www.portugalsko.info/
http://www.portugalsko.name/
http://cestovani.idnes.cz/zeme info.asp?searohstrinp=^i<ikontinent=i<Cridregion=?^

Príloha č. 15

Vjf=_ fJA

11 Ó« e J k ^ 2 -

' I i

^

H

U

j
.

>

^

X

L

// g ^ u r f ^

Brainstorming - Portugalsko

Ukázka typických azulejos
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PtttSTAV ZEřAÍPlSNV

Zkuste
společnými
silami vytvořit namalovat nebo
nekreslil mopu Portugalsko.
V osmism&rce n a j d ě t e vSechna toto mfcsta a 90té yt
z a k r e s l e t e do va5í mopv
fA&sta- Aveiro. Beja, ftraga. Colmbra, Évora. Faro,Fáťima.
G u a r d a , Guimaraes, Leiria, Lisabon, Porto, Viseu
N a j d ě t e základní ú d a j e o Portugalsku, (nopr. rorioVva.
h\avní m é s t o, velké r e k / )
J o k é z á j m o v é rostliny o zvířata tam b p
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M o d r á s k u p i n k a - práce s literaturou

Modrá skupinka - mapa zámořských objevů

Celkový pohled na uspořádání třídy a jednotlivé skupinky

mu:. ... .

" ^ ' ^ m m m i l ^ W ^ ^ ^

Zelená skupinka - společné vytváření návrhu mozaiky

hufid ufwtlrdv vydílal

Azulejos

Návrhy mozaikových vzorů + mapy

Mapy zámořských objevů a Portugalska
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Mapa zámořských objevů - propojení fantazie a skutečnosti
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