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Abstrakt 
 Diplomová práce se zabývá postoji učitelů k zavedení multikulturní výchovy 

do vzdělávání v rámci kurikulární reformy regionálního školství v České republice. 

Práce se také věnuje průběhu realizace multikulturní výchovy v praxi a postoji 

učitelů k dalšímu vzdělávání v této oblasti. Autorka v diplomové práci vychází 

z toho, že jsou učitelé klíčovými aktéry ve fázi implementace vzdělávací politiky a 

jejich postoje jsou zásadní pro úspěšnou implementaci multikulturní výchovy.  

 Základem metodologie je analýza kvalitativních dat získaných z rozhovorů s 

učiteli. Hlavními teoretickými východisky práce jsou systém přesvědčení dle Paula 

A. Sabatiera, teorie implementace street-level bureaucracy M. Lipského a teoretické 

přístupy k multikulturní výchově.  

 Učitelé se staví k multikulturní výchově pozitivně, ovšem někteří mají sami 

předsudky vůči jiným národnostem. Svou autonomii v realizaci multikulturní 

výchovy v praxi vnímají sice pozitivně, na druhou stranu ale vyjadřují i potřebu 

jistých pravidel a podpory při její realizaci. Učiteli pociťovaná nedostatečná podpora 

a nejasná pravidla se pak promítají do problémů, s nimiž se učitelé při realizaci 

multikulturní výchovy setkávají.  

 Na základě poznatků autorka navrhuje zaměřit se na profesní vzdělávání 

učitelů a na materiální podporu při realizaci multikulturní výchovy.  



Diplomová práce   Implementace multikulturní výchovy... 

Abstract 

 This diploma thesis deals with attitudes of teachers towards the introduction 

of the multicultural education within the curriculum reform of the regional system of 

education in the Czech Republic. The thesis then deals also with the course of 

implementation of the multicultural education in practice and with attitudes of 

teachers towards further training in this area. Since teachers are the key persons 

involved in the implementation of education policy, their attitude is crucial for 

successful implementation of the multicultural education.  

 The methodology is based on the qualitative data analysis obtained from 

interviews with teachers. There are three main theoretical resources followed in this 

thesis, belief systems of Paul A. Sabatier, the theory of street-level bureaucracy of 

Michael Lipsky and multicultural education theories. 

 Teachers have positive attitudes to the multicultural education. But some have 

their own prejudices against other ethnic groups. Although teachers understand 

positively their autonomy in the implementation of the multicultural education in 

practice, they express the need for certain rules in the implementation of the 

multicultural education. The absence of clear rules and adequate support in practice 

brings problems with the implementation. 

 Based on these findings, the author proposes to focus on the professional 

development of teachers and providing them with the material support. 
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ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ:   
1. Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného tématu, 
návaznost na jiné práce 
 Ve své diplomové práci se budu zabývat postoji učitelů k realizaci 
multikulturní výchovy, které v evropské odborné terminologii odpovídá termín 
„interkulturní vzdělávání“, v základních školách v České republice.  
 Vzhledem k tomu, že se česká společnost stává čím dál více multikulturní, 
protože v České republice žije, pracuje a studuje čím dál více cizinců (Cizinci, 2011), 
a vzhledem k tomu, že se vstupem České republiky do Evropské unie se více 
otevřely Čechům možnosti pracovat v zahraničí, jeví se výuka multikulturní výchovy 
na školách velice potřebná. Nehledě na to, že podle posledních průzkumů z března 
2011 je míra xenofobie v české společnosti v porovnání s předešlými lety stále 
poměrně vysoká (Červenka, 2011), k imigrantům se Češi staví spíše negativně a 
považují je za ty, kteří podle nich mají podíl na zvýšené kriminalitě, nezaměstnanosti 
a na šíření nemocí v populaci (Tabery, 2011). Výuka multikulturní výchovy na 
školách by měla děti připravit na život v multikulturní společnosti – měla by v nich 
pěstovat smysl pro spravedlnost a solidaritu, toleranci, chápání a respektování 
sociokulturních rozmanitostí a porozumění odlišným kulturám (Jeřábek, 2005). 
 Ve své práci se zaměřím na učitele a jejich postoje k výuce multikulturní 
výchovy, protože právě oni jsou klíčovými aktéry při její realizaci, především na 
nich záleží, jak bude multikulturní výchova uváděna do praxe. V práci budu pomocí 
kvalitativní metody analyzovat data získaná z rozhovorů s učiteli základních škol 
v Královéhradeckém kraji. 
 
2. Cíle diplomové práce 
1) Zjistit, jaké jsou postoje učitelů k výuce multikulturní výchovy. 
 a) Jak se učitelé staví k zařazení multikulturní výchovy do výuky obecně. 
 b) Zda učitelé vnímají její výuku jako potřebnou a přínosnou.  
 c) Jaké jsou podle učitelů přínosy a rizika multikulturní výchovy.  
2) Zjistit, jakou formu výuky multikulturní výchovy učitelé používají. 
3) Zjistit, s jakými problémy se učitelé potýkají při realizaci multikulturní výchovy. 

a) Zda mají učitelé dostatek materiálů k výuce multikulturní výchovy. 
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b) Zda se učitelé v oblasti multikulturní výchovy dále vzdělávají. V případě, 
že ano, kde a jak, v případě, že ne, jaké jsou toho důvody. 
c) Zda se jeví učitelům výuka multikulturní výchovy ve třídě, kterou 
navštěvují žáci-cizinci z odlišného socio-kulturního prostředí, jednodušší. 
Proč ano a proč ne. 
d) Zda učitelé narážejí při výuce multikulturní výchovy na problémy a 
nepochopení ze strany žáků či jejich rodičů. 
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PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE: 

1. Výzkumné otázky 
1) Jaký je postoj učitelů k výuce multikulturní výchovy? 
 a) Pokládají učitelé výuku multikulturní výchovy za potřebnou a přínosnou?  
 b) Jaké vidí učitelé přínosy a rizika multikulturní výchovy? 
2) Jakou formu výuky multikulturní výchovy používají učitelé na základních 
školách? 
3) S jakými problémy se setkávají učitelé při realizaci multikulturní výchovy? 

a) Mají učitelé dostatek vhodných materiálů k výuce multikulturní výchovy? 
b) Vzdělávají se učitelé v oblasti multikulturní výchovy? Pokud ano, kde a 
jak? Pokud ne, proč? 
c) Považují učitelé výuku multikulturní výchovy ve třídě, kterou navštěvují 
žáci-cizinci z odlišného socio-kulturního prostředí, jednodušší? Pokud ano, 
proč? Pokud ne, proč? 
d) Narážejí učitelé při výuce multikulturní výchovy na problémy či 
nepochopení ze strany žáků či jejich rodičů? 
 

2. Teoretická a hodnotová východiska 
 V práci budu vycházet z teorie implementace „zdola-nahoru“ neboli „bottom-
up“ implementace a Lipského teorie „street-level bureaucracy“ (Hill, Hupe 2002; 
Winkler 2002), teorie role učitele ve vzdělávací politice a jeho vlivu na úspěšnost 
implementace vzdělávacích politik (Kalous 2006; Urbánek 2005; Vašutová, 2004; 
Walterová, 2004, Hattie 2003), teorie přesvědčení, postojů a hodnot učitele a jejich 
dopad na podobu vzdělávání – teorie koalic aktérů (Sabatier 2007), teorie vlivu 
učitelova „pedagogického myšlení“ na postoj ke vzdělávací politice (Průcha 2009), 
kulturně-standardního a transkulturního přístupu k multikulturní výchově (Janská 
2008) a koncepce multikulturní výchovy jako formování percepčních, hodnotových, 
postojových a komunikačních dispozic u žáků (Průcha 2001). 
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3. Metody a zdroje dat 
a) zdroje dat a metody jejich sběru 
 Primární data pro analytickou část získám z vlastních hloubkových rozhovorů 
s učiteli základních škol v Královéhradeckém kraji. 
b) metody analýzy dat  
 V práci využiji kvalitativní metodu zakotvené teorie (grounded theory) pro 
kvalitativní analýzu dat získaných z rozhovorů s učiteli. 
 
4. Předpokládaná struktura diplomové práce 
1. Úvod 
2. Cíle práce a výzkumné otázky 
3. Teoretická a hodnotová východiska 
 3.1 Teorie implementace zdola-nahoru 
 3.2 Role učitele ve vzdělávací politice 
 3.3 Přesvědčení, postoje a hodnoty učitele 
 3.4 Přístupy k multikulturní výchově 
4. Metodologie 
 4.1 Kvalitativní analýza – zakotvená teorie 
5. Analytická část 
 5.1 Kvalitativní část – interpretace výsledků analýzy rozhovorů 
6. Závěr 
 
 
PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE:   
(nemusí být překladem české „předběžné náplně práce“) 
 Thesis will deal with teacher´s attitudes to the implementation of the 
multicultural education (in a European context also called as the intercultural 
education) at elementary schools in the Czech Republic.  
 Thesis will focus on teachers and their attitudes to teaching „multicultural 
education“, because they are key actors in its implementation. Their attitudes have an 
impact on how multicultural education will be put in practice.  
 The metodology will be based on the qualitative analysis of data from 
interviews with teachers of elementary schools in Hradec Králové region. 
 
 

 
Datum: 
 
Podpis studenta: 
 
Podpis vedoucího práce: 
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1. Úvod 
 Zatímco téma migrace a multikulturalismu bylo ve státech západní Evropy 

aktuální již od 60. let 20. století, kdy v souvislosti s ekonomickým boomem začali do 

těchto států za prací přicházet lidé z jižní Evropy a poté i ze zemí tzv. třetího světa.  

(Kepka, 2008), v České republice (ČR) začalo být aktuální až po roce 1989, kdy 

s otevřením hranic mohli občané opět začít svobodně cestovat do zahraničí a v zemi 

se začalo usazovat více cizinců. Jejich počet podle dat Českého statistického úřadu 

(ČSÚ) od začátku 90. let 20. století narůstal každoročně o desítky tisíc (Trvale a 

dlouhodobě usazení cizinci, 2010), až v květnu 2009 dosáhl historicky nejvyššího 

počtu 444 410 cizinců (s trvalým a dlouhodobým pobytem). V posledních dvou 

letech sice celkový počet cizinců na našem území mírně klesl, ovšem stále výrazně 

přibývá těch, kteří mají v ČR hlášený trvalý pobyt – od roku 2000 se jejich počet 

téměř ztrojnásobil, podle posledních údajů z konce listopadu 2011 jich bylo 197 884 

(Cizinci v ČR, 2011).1 

 V souvislosti s přibýváním cizinců roste i počet jejich dětí narozených v ČR, 

v roce 2001 se narodilo cizincům 888 dětí, v roce 2010 již 3 034 dětí (Narození 

cizinci, 2010), a také počet žáků jiných národností na českých základních školách, 

kdy ve školním roce 2002/2003 tvořili 1 % všech žáků základních škol, v loňském 

školním roce už necelá 2 % (Statistická ročenka, 2011, Výkonové ukazatele, 2002).  
 I když počet trvale žijících lidí jiných národností na našem území roste, přesto 

se česká společnost potýká se silně zakotvenými předsudky vůči nim. Podle 

posledních průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) si polovina 

dotazovaných lidí myslí, že v ČR žije příliš mnoho cizinců, více jak polovina se 

vyslovila proti jejich trvalému usazování na našem území. Podle většiny lidí by ČR 

neměla přijímat žádné uprchlíky a nebo jen některé (Červenka, 2011 : 2–3). 

Důvodem negativních postojů vůči cizincům jsou podle dalšího průzkumu CVVM 

obavy z růstu kriminality, prohlubování nezaměstnanosti a šíření nemocí (Tabery, 

2011 : 3). V posledních třech letech se také, jak ukázal jiný výzkum CVVM, zvýšil 

                                                
1 Důležité je také připomenout, že mezi českými občany jsou lidé různých etnik, přičemž 
nejpočetnější jsou Romové, k jejichž národnosti se roce 2011 hlásilo přes 13 tisíc osob (Předběžné 
výsledky, 2011), odborníci ale již v předchozích letech odhadovali jejich reálný počet na 150 až 300 
tisíc (Romská národnostní menšina, 2006). 
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ze čtvrtiny na necelou třetinu počet těch, kteří nechtějí mít za sousedy lidi jiné barvy 

pleti. Necelá čtvrtina lidí by nechtěla sousedit s cizincem (Buchtík, 2012 : 3).  

 Češi jsou poměrně dost xenofobní ve srovnání s obyvateli jiných evropských 

zemí, což ukázaly výsledky Evropského sociálního výzkumu z roku 2002, který se 

zabýval postoji občanů k migraci a migrační politice ve dvaceti evropských státech. 

Češi vnímají imigranty na území ČR spíše negativně, obsadili předposlední příčku 

pomyslného žebříčku týkajícího se vnímání přínosů imigrace a imigrantů ve své zemi 

(Chaloupková, Šalamounová, 2006 : 68–69). 

  

 V souvislosti s prohlubující se ekonomickou integrací Evropy, globalizací 

světového hospodářství a také se vzrůstajícím podílem imigrantů na počtu obyvatel 

zemí Evropské unie (EU) (např. Marcu, 2011) začaly od konce 80. let nadnárodní 

organizace Rada Evropy, EU a okrajově i Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj (OECD) hovořit o potřebě realizace multikulturní výchovy ve školách, kterou 

v průběhu let zanesly do svých deklarací, doporučení, koncepcí a dalších dokumentů 

(např. Multicultural Education, 1987, Integration of Adult Migrants and Education, 

1989, Green paper, 1993, Draft declaration and programme, 1999, Intercultural 

education, 2003, Recommendation, 2008, Recommendation, 2009). Podle nich by 

učitelé měli pomocí multikulturní výchovy připravit žáky na život v multikulturní 

společnosti. Měli by žáky vést k respektu odlišností druhých lidí, rozvíjet jejich cit 

pro vzájemné porozumění mezi lidmi a měli by také zabránit tomu, aby byli někteří 

jedinci či skupiny vyčleňováni ze společnosti. 

 ČR jako člen Rady Evropy, EU a OECD na základě těchto dokumentů a 

závazků plynoucích ze členství zařadila multikulturní výchovu nejprve v roce 2001 

do Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. Bílé knihy 

(Kotásek a kol., 2001). Následně ji začlenila do jednotlivých rámcových 

vzdělávacích programů mateřských, základních a středních škol v rámci kurikulární 

reformy. Pro základní školy se jedná o Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání (RVP ZV), v němž je multikulturní výchova zanesena jako průřezové 

téma (Jeřábek, Tupý a kol., 2005 : 89–90). V praxi se pak na základních školách 

realizuje od školního roku 2007/2008.   

  

 Protože jsou učitelé klíčovými aktéry ve fázi implementace vzdělávací 

politiky (např. Kalous In Kalous, Veselý, 2006; Veselý In Potůček a kol., 2010), jsou 
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jejich postoje a přesvědčení důležité pro úspěšnou implementaci multikulturní 

výchovy jako součásti kurikulární reformy.  

 Průběhem realizace multikulturní výchovy na základních školách se již 

v minulých letech zabývali někteří autoři (např. Badalová, 2011, Hajská, 

Bořkovcová, 2008, Kalejová, 2008), kteří zjistili problémy s uváděním multikulturní 

výchovy do praxe a negativní postoje učitelů k její realizaci. Zajímalo mě proto, jestli 

tytéž problémy a tytéž postoje mají i učitelé základních škol v regionu, který je, co se 

týče počtu cizinců, ve srovnání s ostatními kraji podprůměrný (viz níže). 

V předešlých pracích autoři nahlíželi na realizaci multikulturní výchovy většinou 

z pedagogického pohledu, přínos této práce oproti nim je tedy ve veřejně-politickém 

pohledu, v zaměření na konkrétní region a také v nastínění implikací pro vzdělávací 

politiku v daném regionu. 

 

 V práci se zabývám průběhem implementace multikulturní výchovy do výuky 

na základních školách, postoji učitelů k multikulturní výchově a dalšímu vzdělávání 

v této oblasti a problémy, s nimiž se učitelé v souvislosti s multikulturní výchovou 

setkávají. Pro svůj výzkum jsem si vybrala učitele základních škol z okresů Hradec 

Králové a Jičín v Královéhradeckém kraji, v němž žiji a pracuji a který je v počtu 

cizinců ve srovnání s ostatními kraji ČR, jak jsem již výše zmínila, podprůměrný 

(Cizinci v ČR podle oblasti, 2010). Cizinci zde tvoří zhruba 2,7 % všech obyvatel 

kraje (Obyvatelstvo, 2012). V okresu Hradec Králové bylo v roce 2010 evidováno 

5 234 cizinců (3,2 %), v okresu Jičín pak 2 727 cizinců (3,4 %) (Cizinci v ČR podle 

oblasti, 2010). Mezi nejčastější národnosti patřili v roce 2010 v okresech Hradec 

Králové a Jičín Ukrajinci (celkem 3 639), Slováci (1 131), Vietnamci (913), Poláci 

(312) a Rusové (163) (5 nejčastějších státních občanství, 2010). 
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2. Cíle práce a výzkumné otázky 
 Cílem diplomové práce je zjistit, jak učitelé základních škol popisují průběh 

realizace multikulturní výchovy ve výuce, jaké mají  postoje k multikulturní výchově 

a vzdělávání v této oblasti, a také identifikovat problémy, s nimiž se učitelé při 

realizaci multikulturní výchovy setkávají. Dalším z cílů je také popsat odlišnosti 

v postojích respondentů tohoto výzkumu a postojích respondentů třech vybraných 

výzkumů, které proběhly v posledních pěti letech (Badalová, 2011, Hajská, 

Bořkovcová, 2008, Kalejová, 2008). Posledním cílem je pak nastínit doporučení pro 

vzdělávací politiku v daném regionu.  

 

2.1 Cíle výzkumu 

1) Zjistit, jak učitelé popisují realizaci multikulturní výchovy v praxi. 

2) Zjistit postoje učitelů k zařazení multikulturní výchovy do výuky. 

3) Zjistit postoje učitelů k dalšímu vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy. 

4) Identifikovat problémy, se kterými se učitelé při realizaci multikulturní 

výchovy setkávají. 

5) Popsat, v čem se postoje dotazovaných učitelů liší od postojů zjištěných při 

výzkumech realizovaných v letech 2008–2012. 

6) Nastínit doporučení pro vzdělávací politiku. 

 

 Na základě stanovených výzkumných cílů jsem pak definovala výzkumné 

otázky a jejich dílčí otázky. 

 

2.2 Výzkumné otázky  

1) Jak probíhá implementace multikulturní výchovy? 

a) Jakým způsobem učitelé realizují multikulturní výchovu? Jaké formy 

výuky volí? Jakým tématům se věnují? 

b) Jak probíhá realizace multikulturní výchovy v multikulturní třídě? Je 

snazší? Proč ano? Proč ne? 

c) Z čeho učitelé při výuce čerpají? 
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2) Jaký je postoj učitelů k výuce multikulturní výchovy?  

a) Pokládají učitelé výuku multikulturní výchovy za potřebnou a 

přínosnou?  

b) Jaké vidí přínosy a rizika multikulturní výchovy? 

c) Považují koncepci výuky multikulturní výchovy za srozumitelnou?  

 

3) Jaký je postoj učitelů k dalšímu vzdělávání v oblasti MKV? 

a) Považují vzdělávání pedagogů v oblasti multikulturní výchovy za 

potřebné? Proč ano? Proč ne? 

b) Kolik dotazovaných učitelů se v oblasti multikulturní výchovy dále 

vzdělává? Kde a jak se dále vzdělávají? 

c) Jaké jsou důvody učitelů, kteří se dále nevzdělávají? Co by je 

motivovalo se vzdělávat? 

 

4) S jakými problémy se setkávají učitelé při realizaci multikulturní 

výchovy? 

 

5) V čem se liší postoje dotazovaných učitelů od postojů učitelů zjištěných 

při výzkumech v letech 2008–2012? 

 

6) Co lze vzhledem ke zjištěným poznatkům doporučit pro vzdělávací 

politiku? 
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3. Uvedení do problematiky 
 Než se budu věnovat teoretickým a konceptuálním východiskům práce, 

považuji za vhodné popsat změny role učitelů v současném vzdělávacím systému 

v souvislosti s tzv. kurikulární reformou a vysvětlit, co je multikulturní výchova a 

jakým způsobem byla zařazena do RVP ZV, a dále také stručně shrnout poznatky 

prací, se kterými následně v textu pracuji. 

 

3.1 Role učitele v současném systému vzdělávání 

 Ve školním roce 2007/2008 byla uvedena do praxe základních škol 

tzv. kurikulární reforma, na základě níž byla do výuky zařazena jako průřezové téma 

multikulturní výchova. Pro vymezení role učitele v systému současného vzdělávání 

je důležité se zmínit o samotné kurikulární reformě, která přinesla v roli školy i 

učitele výraznou změnu.  

 Podstatou kurikulární reformy je pojetí vzdělávání člověka ve společnosti 

vědění jako celoživotního procesu, pro nějž je potřeba, aby škola předala žákům 

klíčové sociální, interpersonální, komunikační a občanské kompetence, které 

představují soubor znalostí, dovedností, postojů a hodnot. Tyto kompetence by pak 

měly žákům pomoci nalézt v učení smysl a motivovat je k dalšímu vzdělávání a 

osobnostnímu rozvoji. „V kontextu vývoje českého školství v posledních desetiletích 

jde o zásadní obrat v pojetí vzdělání, v pojetí funkcí a klíčových cílů školy, v pojetí 

kvalitní výuky a strategií učení, v pojetí rolí a profesních kompetencí učitele.“ 

(Spilková in Krykorková, Váňová a kol., 2010 : 34–36) 

 Kurikulární reforma přinesla zásadní změnu v roli učitele v tom, že již není 

jen realizátorem kurikula, zprostředkovatelem vzdělávacího obsahu, ale také jeho 

spolutvůrcem, když se zapojuje do přípravy školních vzdělávacích programů. 

Učitelská autonomie je tedy reformou výrazně posílena, ale na druhou stranu klade 

nároky na profesní kompetence učitele a jeho odpovědnost za výsledky žáků ve 

škole. Učitel musí umět převést obsah kurikulárních dokumentů do samotné výuky a 

také ho přizpůsobit konkrétní situaci ve třídě a podmínkám, v nichž má výuku 

realizovat. „Klíčovými faktory v této strategii se stávají: analýza a interpretace 

kurikula, identifikace vhodných zdrojů a příležitostí pro učení v učebních 

materiálech, diagnóza vzdělávacích potřeb žáků, priority a předpokládané obtíže ve 
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specifických výukových situacích, volba vhodné výukové strategie.“ (Vašutová, 

2004 : 74) 

 Se započatou reformou se objevily otázky a pochybnosti o tom, jak učitelé 

svou novou roli tvůrce kurikula ve vzdělávání přijmou a jakým způsobem ji 

zvládnou, ať už z důvodu nízkého profesního sebevědomí a značného konzervatismu 

v tom, jak vnímají svou profesi (Vašutová, 2004), či zjištěných nedostatků v kvalitě 

jejich výuky, což je některými autory považováno za znak neprofesionality a 

nekompetentnosti učitelů k nárokům jejich nové role (Matějů, Straková a kol., 2005).  

 Sami učitelé se ke kurikulární reformě staví podle výzkumu Tůmové (2011) 

buď pozitivně, nebo negativně. Jak zjistila, někteří učitelé s reformou nesouhlasí 

ideově, a to konkrétně s jejími cíli a svou novou rolí spolutvůrce kurikula ve 

vzdělávací politice, část učitelů se pak k ní staví negativně z důvodu problémů, 

s nimiž se učitelé při zavádění kurikulární reformy do praxe setkávají. Výzkum také 

ukázal, že někteří učitelé příliš nechápou smysl reformy, přičemž jedním z důvodů je 

to, že jim její cíle nebyly dostatečně vysvětleny. „Negativní roli sehrál také fakt, že 

někteří učitelé mají averzi vůči zavádění „změn shora“ a že řada učitelů a škol 

chápe vztah s centrálními orgány velmi negativně.“ (Tůmová, 2011 : 103) 

 

3.2 Multikulturní výchova v kurikulární reformě 

 Multikulturní výchova byla zanesena do základního vzdělávání v rámci 

kurikulární reformy jako průřezové téma v RVP ZV (Jeřábek, Tupý a kol., 2005 : 

89–90). V praxi ji učitelé základních škol realizují od školního roku 2007/2008. 

 Význam průřezových témat ve školním kurikulu je podle Walterové a kol. 

(2004) v tom, že učitelé díky nim mohou propojit obsahy různých předmětů. 

Průřezová témata tak „[...] přispívají k utváření komplexnějšího a integrovaného 

pohledu na podstatné problémy, s nimiž se žáci setkávají v životě a v mimoškolním 

prostředí.“ (Walterová a kol., 2004 : 259) Tato témata mají také vést k utváření a 

rozvoji klíčových kompetencí u žáků. Jejich realizace pak může podle autorů 

probíhat různými formami interaktivních a kooperativních metod, formami 

projektové výuky, seminářů, ale také formou mimoškolních aktivit (Walterová a kol., 

2004 : 259).  

 Podstatou multikulturní výchovy jako průřezového tématu je podle Jeřábka, 

Tupého a kol. (2005) to, aby se žáci seznámili s odlišnými kulturami, jejich 
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hodnotami, tradicemi a porozuměli těmto lidem, respektovali jejich odlišné názory, 

zájmy a schopnosti a přijali je jako rovnocenné jedince se stejnými právy. Na druhou 

stranu by si žáci také měli uvědomit i svou vlastní kulturní identitu a s tím spojené 

tradice a hodnoty, učit se být sami sebou a měli by si být vědomi možných dopadů 

svých verbálních i neverbálních projevů a připraveni nést za takové jednání 

odpovědnost. Multikulturní výchova mimo jiné také rozvíjí u menšinového etnika 

„[...] 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.“ (Jeřábek, Tupý a kol., 2005 : 89) 

Autoři také popisují obsahy jednotlivých tematických okruhů multikulturní 

výchovy s názvy „Kulturní diference“, „Lidské vztahy“, „Etnický původ“, 

„Multikulturalita“ a „Princip sociálního smíru a solidarity“, které podle nich odrážejí 

aktuální dění ve škole a současnou společenskou situaci. Která témata budou učitelé 

ve výuce realizovat, záleží na vzájemné dohodě učitelů nebo dohodě učitelů s žáky či 

rodiči (podrobněji o obsahu tematických okruhů a jejich přínosech viz Jeřábek, Tupý 

a kol., 2005 : 89–90). 

 

3.3 Shrnutí dosavadních poznatků 

 Protože v práci dále pracuji s poznatky výzkumů, které se týkají postojů 

učitelů k multikulturní výchově a které ukázaly problémy s její realizací a negativní 

postoje učitelů k ní, považuji za dobré shrnout jejich nejdůležitější poznatky.  

 Jsem si vědoma toho, že byly napsány i další práce, které se postojům učitelů 

k multikulturní výchově či realizaci multikulturní výchovy v praxi věnují, ovšem 

nelze je zde všechny jmenovat. Vybrala jsem proto pouze tři práce z těch, které byly 

realizovány v posledních pěti letech. 

 

 Bakalářská práce Lucie Kalejové (2008) 

 Výzkum, který autorka realizovala v rámci své bakalářské práce na 

Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, se zabýval aktuálním stavem 

implementace multikulturní výchovy do školních vzdělávacích programů a samotné 

výuky na základních školách. Autorka provedla výzkumné šetření na dvou 



Diplomová práce   Implementace multikulturní výchovy... 

11 

základních školách ve městech Ústí nad Orlicí a Letohrad formou hloubkových 

rozhovorů s učiteli a také diskuzí s nimi v ohniskových skupinách (Kalejová, 2008). 

 Multikulturní výchova se na základních školách, jak autorka zjistila, zaměřuje 

především na soužití s romským etnikem a migranty a na jejich začleňování do 

základních škol. Odborné literatury k multikulturní výchově je podle učitelů 

nedostatek a nemají k ní přístup (Kalejová, 2008 : 42–44).  

 Učitelé se, jak ukázal výzkum, většinou dále v oblasti multikulturní výchovy 

nevzdělávají, k dalšímu vzdělávání nejsou motivovaní a nemají o něj zájem. Někteří 

se s tématy multikulturní výchovy seznámili pouze na jednorázovém, 

několikadenním školení o implementaci průřezových témat do výuky, které ovšem 

obsahovalo jen teoretická stanoviska, ne odborné informace. Učitelé hodnotí tato 

školení jako nedostatečná pro výuku multikulturní výchovy. Někteří učitelé, kteří 

multikulturní výchovu ve výuce realizují, mají předsudky vůči lidem jiných 

národnostní či etnik (Kalejová, 2008 : 42, 48–49). 

  

 Analýza kurzů multikulturní výchovy Člověka v tísni (2008) 

 Analýza obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni se týkala nabídky kurzů 

multikulturní výchovy pro budoucí učitele na vysokých školách. Výzkum probíhal 

formou rozhovorů s patnácti vysokoškolskými pedagogy, kteří mimo jiné vyjadřovali 

svůj názor na stav výuky multikulturní výchovy na základních a středních školách 

v ČR. Sami ovšem neměli osobní zkušenost s výukou na školách tohoto stupně 

vzdělávání, a tak ve svých názorech čerpali pouze z informací zprostředkovaných od 

studentů, kteří měli na těchto školách praxi, ze školení a kurzů pro učitele, v rámci 

nichž působili jako lektoři, nebo z četby odborných publikací a dalších výzkumů 

(Hajská, Bořkovcová, 2008). 

 Podle názoru respondentů nejsou učitelé základních škol k výuce 

multikulturní výchovy kompetentní, nebyli na tuto výuku připravováni, často nevědí, 

jak s průřezovým tématem pracovat, jak ho začlenit do výuky, jakou metodiku zvolit 

a jak se vypořádat s cíli. Ve školách se pojímají témata i samotná výuka 

multikulturní výchovy různě, protože není ukotvená, není přesně vymezen její obsah. 

V některých školách se údajně realizuje jen na papíře v rámci školního vzdělávacího 

programu, ale jinak se neučí. Problémem je také přetíženost učitele a přetíženost 

osnov, tedy nedostatek prostoru pro výuku multikulturní výchovy (Hajská, 

Bořkovcová, 2008 : 56–58).  
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 Diplomová práce Kateřiny Badalové (2011) 

 Výzkum, který autorka realizovala v rámci diplomové práce na Pedagogické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně, se týkal postojů žáků i učitelů k realizaci 

multikulturní výchovy na základních školách a také současných trendů v její výuce. 

Autorka realizovala na devíti brněnských základních školách kvantitativní výzkum 

postojů žáků, který byl v práci stěžejní, a kvalitativní výzkum postojů učitelů. 

V rámci kvalitativního výzkumu provedla polostrukturované rozhovory se 

třemi učiteli, kteří měli s multikulturní výchovou zkušenosti (Badalová, 2011). 

 Jak výzkum ukázal, učitelé na jedné straně vidí smysl a podstatu 

multikulturní výchovy v poznávání odlišností kultur, na straně druhé si uvědomují, 

že její hlavní cíl může být v něčem jiném. Uznávají ale, že působit na postoje žáků je 

obtížné (Badalová, 2011 : 59–60). 

 Podle respondentů je problémem přístup některých škol k výuce multikulturní 

výchovy, která často nepatří mezi priority ve vzdělávání. Problematický může také 

být přístup učitelů, kteří považují multikulturní výchovu za součást obsahu předmětu, 

který vyučují, ale dostatečně se jí nevěnují. Nejčastěji se učitelé v multikulturní 

výchově věnují toleranci k lidem jiných národností (konkrétně romským, 

vietnamským a ukrajinským spolužákům), toleranci ve společnosti, informacím o 

odlišných kulturách či tvorbě předsudků (Badalová, 2011 : 60). 
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4. Konceptuální a teoretická východiska 
 V této kapitole nejprve definuji, co je implementace a ze kterých konceptů 

v práci vycházím. Dále se budu zabývat rolí učitele jako klíčového aktéra 

implementace vzdělávací politiky a vlivem jeho postojů a přesvědčení na 

implementaci. Nakonec představím přístupy k multikulturní výchově v ČR.  

 

4.1 Implementace vzdělávací politiky 

 Realizace veřejné politiky je dynamický proces, jehož se účastní mnoho 

aktérů, kteří mezi sebou a prostředím, v němž politika vzniká a dochází k její 

realizaci, různě působí. Jeden z přístupů, který se tento proces snaží postihnout, 

popisuje veřejnou politiku jako několikafázový politický cyklus. Nejobecnější model 

rozlišuje čtyři fáze politického cyklu: identifikace a uznání problému, rozhodnutí ve 

veřejné politice, implementace veřejné politiky a hodnocení veřejné politiky 

(Potůček, Vass, Kotlas In Potůček a kol., 2010 : 33, 37). 

 Implementací se rozumí uskutečňování politického programu s cílem 

dosáhnout určitých výstupů a výsledků (Lane, 1987 In Winkler, 2002 : 19). Někteří 

autoři v souvislosti s tím hovoří o úspěšnosti dosažení vytyčených cílů politických 

programů a problému částečné či neúspěšné implementace původních plánů 

(Winkler, 2002 : 19). Tento problém pak označují jako tzv. „implementační deficit“, 

který popisují jako rozdíl mezi energií skutečně vydanou na realizaci konkrétní 

politiky a tou, kterou bylo třeba investovat k dosažení cílů (Potůček, Vass, Kotlas In 

Potůček a kol., 2010 : 44). 

 Realizaci politického programu, která probíhá v určitém čase, tvoří série 

rozhodnutí a vzájemných působení mezi jednotlivými aktéry, kteří se do programu 

zapojují (Winkler, 2002 : 19). Studovat implementaci znamená podle 

Jenkinse (1978) studovat to, jak se odehrává jistá změna, jak může být způsobena. 

„Je tedy studiem mikrostruktur politického života; jaké organizace vně i uvnitř 

politického systému vytvářejí vliv a vstupují do interakcí s jinými; jaké motivy 

vstupují do jejich jednání a jak se jednotlivé motivace těchto aktivit od sebe liší.“ 

(Jenkins, 1978 : 203 In Winkler, 2002 : 20) 
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 4.1.1 Implementace „bottom-up“ 

 V teorii implementace existují dva základní přístupy: implementace shora-

dolů („top-down“) a zdola-nahoru („bottom-up“). „Top-down“ perspektivy 

„[...] vycházejí z politického rozhodnutí a zaměřují se na rozsah, v němž jsou cíle 

programu v průběhu doby dosaženy a proč [...]“ (Winkler, 2002 : 72).  

 Protože se ale v této diplomové práci věnuji implementaci, na níž se podílejí 

učitelé jako přímí účastníci školního vzdělávání, vycházím z druhého typu přístupu, 

tzv. „bottom-up“, který umožňuje především identifikovat sítě aktérů 

(tzv. implementační strukturu) a jejich cíle, strategie, činnosti a kontakty, zjistit 

nezamýšlené důsledky politických programů nebo se věnovat konkrétní politické 

oblasti, kterou se zabývají veřejné a sociální programy (Winkler, 2002 : 72).  

 Podle Sabatiera má ovšem tato perspektiva i své slabé stránky, a to například 

možnost přecenění schopností aktérů zmařit implementaci politiky, kterou 

naplánovalo poltické centrum, podcenění nepřímého vlivu tohoto centra na cíle a 

strategie při realizaci politického programu nebo neschopnost analýzy faktorů, které 

mají nepřímý vliv na jednání aktérů  (Sabatier, 1986 In Winkler 2002 72–73). 

 

 4.1.2 Lipského teorie street-level bureaucracy 

 Protože jsou učitelé v rámci hierarchického uspořádání aktéry nejnižší 

organizační úrovně vzdělávací politiky, vycházím v práci z Lipského teorie 

implementace, která spadá do přístupu „bottom-up“ a zabývá se analýzou chování a 

rolí právě těchto aktérů politik, tedy pracovníků na nejnižší organizační úrovni přímo 

vykonávajících ve své profesi dané veřejné či sociální služby (mimo učitele sem patří 

i například lékaři, policisti, právníci, zdravotní pracovníci aj.). Pro tyto aktéry, kteří 

rozhodují o konkrétních úkonech a provádějí danou politiku v praxi, má Lipsky 

označení „street-level bureaucrats“ (Winkler, 2002 : 124).  

 Lipsky ve své teorii tvrdí, že rozhodnutí, která činí „street-level“ byrokraté, 

postupy, které při práci zavádějí, a nástroje, které vymýšlejí, aby se vypořádali 

s nejistotami a tlaky v rámci své každodenní práce, to vše tvoří a ovlivňuje směr 

veřejné politiky, kterou „street-level“ byrokraté realizují v praxi (Lipsky, 1980 In 

Hill, Hupe, 2002 : 52). 

  Tito aktéři tedy mohou ovlivnit to, zda bude docházet k naplňování 

stanovených cílů. Pokud jejich individuální zájmy nejsou v souladu se strategií 
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organizace, v níž pracují, či s programovými cíli a požadavky, mohou implementaci 

upravit nebo dokonce zcela zastavit. Podle Winklera je problematická autonomie 

těchto aktérů, a to především pokud je proces implementace uspořádán byrokraticky. 

„Zdroj jejich moci spočívá jednak v tom, že zprostředkovávají kontakt s klienty 

programů, a jednak ve funkční specializaci, která brání administrátorům vyšší 

úrovně monitorovat a kontrolovat jejich práci.“ (Winkler, 2002 : 124) 

 Podle Lipského si „street-level“ byrokraté, aby se vypořádali se stresem a 

tlakem, pod nímž pracují, vytvářejí pracovní rutiny a stereotypy a stanovují si nižší 

očekávání od sebe samých, své profese i od svých klientů (Lipsky, 1980 In Hill, 

Hupe, 2002 : 52). V rámci své práce mění cíle tak, aby pro ně bylo jednodušší a 

snazší je provést. „Vzniká často vědomá diskrepance mezi tím, co je očekáváno, a 

tím, co je aktuálně činěno. Pro pracovníka v této roli je typické spíše akceptovat 

limity své práce než se pokoušet o problematické inovace.“ (Winkler, 2002 : 125) 

 O roli „street-level“ byrokratů hovoří Lipsky jako o „odcizené“. Aktéři se 

sami často vidí jako utiskované součásti systému byrokracie, na druhou stranu se 

zdá, že mají k dispozici hodně svobody a samostatnosti. Rysy odcizení vidí Lipsky 

ve zdůrazňování jejich práce jako pouhé součásti výsledného produktu, přičemž ale 

neexistuje žádná kontrola nad výsledky jejich práce či pracovním tempem, finanční 

stránka je navíc nejistá a nepředvídatelná a aktéři mají často vzhledem k 

neomezeným potřebám málo času (Lipsky, 1980 In Hill, Hupe, 2002 : 52–53). 

 

4.2 Učitel jako aktér vzdělávací politiky 

 Přípravu nebo samotnou realizaci veřejné politiky mohou ovlivnit její aktéři. 

Jsou to jedinci, skupiny či organizace, kterých se daná politika nějakým způsobem 

dotýká a kteří mají na veřejně-politickém problému nějaký zájem, jsou jím postiženi 

nebo sami ovlivňují jeho řešení či rozhodování o něm (Veselý In Veselý, Nekola, 

2007 : 225–226).  

 Vzdělávací politiky se účastní mnoho aktérů, kteří se od sebe odlišují mírou 

institucionalizace své pozice v rámci systému vzdělávání. Ta pak určuje, jak velký 

zájem mají skupiny ovlivňovat politiku, podílet se na její formulaci a realizaci 

(Kalous In Kalous, Veselý, 2006 : 33). Jejich působení na vzdělávací politiku podle 

Veselého ovlivňují i další faktory. „Aktéři mají různé zájmy, odlišné hodnoty, různé 
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druhy a rozsahy zdrojů, z nichž mohou čerpat (finance, informace, vliv), i různé 

způsoby ovlivňování vzdělávací politiky.“ (Veselý In Potůček a kol., 2010 : 295).  

 Učitel je vnímán jako klíčový aktér implementace politiky. Má schválenou 

politiku realizovat v praxi, ale na druhou stranu může její realizaci naopak překazit. 

Záleží na tom, zda dané požadavky na změnu svého chování a své role bude, nebo 

nebude akceptovat, zda se jim přizpůsobí (Kalous In Kalous, Veselý, 2006 : 38). Jak 

uvádí Veselý (In Potůček a kol., 2010 : 295), učitelé jsou společně se studenty 

jedinými aktéry, kteří se přímo účastní školního vzdělávání a mají vliv na volbu 

nástrojů vzdělávací politiky a podobu jejích výstupů. Tito aktéři mají a dlouhodobě si 

v rámci vzdělávacího procesu utvářejí své potřeby, zájmy, znalosti a zkušenosti. 

Veselý také zdůrazňuje důležitost správného nastavení systému základního 

vzdělávání pro další vzdělávání. „Pokud počáteční stupeň vzdělání neposkytne dobré 

základy pro celoživotní učení a motivaci k němu, mohou být sebelepší nástroje 

k podpoře dalšího vzdělávání přinejmenším velmi neúčinné.“ (Veselý In Potůček a 

kol., 2010 : 295) 

  Vliv učitelů na konečnou podobu vzdělávání potvrzují i zahraniční výzkumy. 

Hattie (2003) hovoří o tom, že se učitelé podílejí na rozdílech ve studijní úspěšnosti 

studentů až 30 % tím, co vědí, dělají a o co se zajímají. Jak uvádí, v rukou učitelů 

jsou přitom hlavní „zdroje“ tohoto vlivu, jako je například zpětná vazba, kvalita 

předávaných instrukcí, přímá výuka, klima třídy, rovný přístup k žákům či dokonalé 

ovládání svých znalostí (Hattie, 2003).  

 Studijní úspěšnosti a vlivu učitelů na ni se věnuje i další výzkum autorské 

dvojice Barber a Mourshed (2007). Ve svém celosvětovém výzkumu se věnovali  

faktorům, které ovlivňují výsledky studentů. Zjistili, že kvalita vyučování ve školách 

závisí na kvalitě jejich učitelů. Pokud školy chtějí zlepšit studijní výsledky svých 

žáků, musí mimo jiné získat do svého pedagogického sboru vhodné, kvalitní lidi, 

kteří budou efektivně pracujícími učiteli (Barber, Mourshed, 2007).  
 

4.3 Přesvědčení a postoje učitelů 

 Protože jsou učitelé klíčovými aktéry vzdělávací politiky a uvádějí politiku 

do praxe (Kalous In Kalous, Veselý, 2006 : 38), je důležité se zabývat jejich postoji a 

přesvědčeními, která mohou realizaci politiky ovlivnit.  
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 Učitelův postoj ke vzdělávací politice podle Průchy (2002) ovlivňuje 

tzv. „učitelovo pedagogické myšlení“. Pod tímto označením Průcha míní postoje, 

očekávání, přání a předsudky, na základě nichž poté učitel jedná, vzdělávání vnímá a 

také v praxi realizuje. „Učitelovo myšlení má řadu rysů: je zčásti společné všem 

příslušníkům profesní skupiny, zčásti je individuálně variabilní; je zčásti 

uvědomované, zčásti neuvědomované; má zčásti kognitivní (vědomostní) základ, 

zčásti má emotivní charakter.“ (Průcha, 2002 : 195)  

 Jak Průcha dodává, učitelovo pedagogické myšlení se zaměřuje hlavně na 

vzdělávací proces a jeho cíle, dále na obsah učiva a také na metody a organizaci 

samotné výuky. Soustředí se tedy především na to, jak samotnou výuku předmětů 

pojímá, jak ji plánuje, co v dané vyučovací hodině dělá, jak výuku vnímá. Průcha, 

Mareš a Walterová v tomto případě hovoří o tzv. „učitelově pojetí výuky“ (Průcha, 

Mareš, Walterová, 2003 : 261–262). „Navíc se ale učitelovo pedagogické myšlení 

váže na širší, mimovýukové objekty: tedy na to, jak učitel vnímá svou vlastní 

pedagogickou profesi a svou roli v ní, jak vnímá své žáky, kolegy a nadřízené, jaké 

postoje zaujímá k rodičům, ke vzdělávací politice státu aj.“ (Průcha, 2002 : 195) 

 

 4.3.1 Sabatierův systém přesvědčení a hodnot aktérů 

 Jedním z hlavních teoretických východisek této práce je systém přesvědčení 

aktérů politiky vytvořený v rámci teorie koalic aktérů (Sabatier, Weible In Sabatier, 

2007). Teorie se zabývá vlivem těchto přesvědčení na přístup aktérů k veřejné 

politice.2 

 Sabatierův a Weiblův hierarchický systém přesvědčení se skládá ze tří úrovní. 

Nejobecnější rovinu přesvědčení dle autorů tvoří tzv. hlubinná přesvědčení („deep 

core beliefs“), která v sobě zahrnují nejobecnější hodnotové a ontologické představy 

o lidském charakteru, o důležitosti základních hodnot jako je svoboda a rovnost, 

blahobytu různých společenských skupin nebo také představy o tom, kdo by se měl 

podílet na vládních rozhodnutích. Tato přesvědčení jsou stejná pro většinu politik a 

                                                
2 Podle teorie koalic aktérů lze dohromady seskupovat aktéry politiky na základě toho, že sdílejí 
společná hodnotová a kauzální přesvědčení, díky kterým pak mohou odolávat změnám. Aby ovšem 
aktéři mohli sami prosadit změnu v politice, musí se zorganizovat do tzv. advokačních koalic, pomocí 
nichž pak mohou prosazovat své zájmy (Sabatier, Weible In Sabatier, 2007 : 196). V práci 
nepoužívám celou teorii, ale pouze systém přesvědčení aktérů politik. 
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vzhledem k tomu, že jsou dlouhodobě v aktérech zakořeněná, většinou již od dětství, 

je velmi obtížné je měnit (Sabatier, Weible In Sabatier, 2007 : 194).  

 Další rovinu pak tvoří tzv. přesvědčení na úrovni jednotlivých politik („policy 

core beliefs“), tedy představy o podobě konkrétních politik a politických opatřeních 

v daných oblastech, o rolích a kompetencích různých aktérů politiky. Aktéři jsou 

velice dobře informovaní o vztazích v dané politické oblasti a snaží se zde prakticky 

uplatnit svá hlubinná přesvědčení. I tato politická přesvědčení je obtížné změnit, 

protože jsou svým rozsahem poměrně široká a zabývají se zásadními politickými 

rozhodnutími (Sabatier, Weible In Sabatier, 2007 : 194–195).  

 Na třetí úroveň pak autoři řadí tzv. sekundární přesvědčení („secondary 

beliefs“), která jsou nejkonkrétnější, týkají se konkrétních nástrojů provedení, 

implementace jednotlivých politik a politických opatření. Na rozdíl od předchozích 

dvou by podle autorů měla být změna těchto přesvědčení méně obtížná (Sabatier, 

Weible In Sabatier, 2007 : 196). 

 

4.4 Přístupy k multikulturní výchově 

 V praktické realizaci multikulturní výchovy na českých školách rozlišují 

někteří autoři několik možných přístupů. Podle Průchy (2001) v sobě česká 

multikulturní výchova zahrnuje dvě koncepce. V té první (A) se jedná o formování 

postojů a hodnot žáků ve směru k jiným kulturám, tj. rozvoj znalostí o různých 

kulturách či etnikách, pomocí nichž si žáci mají utvářet „[...] 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“ (Průcha, 2001 : 43). Cílem tohoto vzdělávání pak je, aby si žáci osvojili 

tzv. interkulturní kompetence3 (Průcha, 2004). 

 Druhá koncepce (B) podle Průchy směřuje ke vzdělávání žáků z etnických, 

rasových, náboženských a jiných menšin, a to s ohledem na tyto skutečnosti. Škola 

by měla těmto žákům zajistit „[...] takové učební prostředí a takové vzdělávací 

obsahy, jež jsou přizpůsobeny specifickým jazykovým, psychickým a kulturní 

potřebám těchto žáků“ (Průcha, 2001 : 43). Velice zjednodušeně lze říci, že 

praktická multikulturní výchova má podle Průchy dvě složky – jednak nauku o 

                                                
3 Interkulturními kompetencemi Průcha míní znalosti a postoje, díky kterým by žáci chápali kulturní 
specifika různých rasových, etnických či náboženských menšin a dokázali je tolerovat (Průcha, 2004). 
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příslušnících jiných kultur a jednak vzdělávání těchto příslušníků s ohledem na jejich 

odlišnosti.  

 Trochu jiné dělení nabízí Janská (2008), která rozlišuje v oblasti multikulturní 

výchovy tzv. kulturně-standardní a transkulturní přístup. Podle kulturně-standardního 

přístupu, který v ČR zatím převažuje, je ke zlepšení vztahů mezi jednotlivými 

sociokulturními skupinami potřeba pochopit rozdíly mezi různými kulturami a začít 

je respektovat. Cílem multikulturní výchovy z hlediska kulturně-standardního 

přístupu je seznámit žáky s historií, jazykem, zvyky a hodnotami jednotlivých 

sociokulturních skupin a dále také s jejich specifickými projevy (Janská, 2008 : 23–

26). Jak je z popisu patrné, tento přístup je podobný první Průchově koncepci (A).  

 Druhý, transkulturní přístup se dosud v českém školství příliš nevyužívá. 

Toto pojetí se zabývá příčinami a hranicemi mezi odlišností každého člověka a jeho 

zkušenostmi, „[...] které spoluutvářejí jeho kulturu a které se pak při vzájemném 

dialogu s ostatními projevují právě jako kulturní rozdíly“ (Janská, 2008 : 27). Podle 

transkulturního přístupu žijí lidé v propojeném a otevřeném světě v různých 

kulturních vztazích, stále více se tedy setkávají s odlišnými kulturami, které na ně 

mají jistý vliv. Sociokulturní skupiny, které mají svá specifika, z hlediska tohoto 

pojetí sice existují, ovšem jejich odlišnosti nejsou vlastní skupinám, ale konkrétním 

osobám, jednotlivcům, kteří si budují svou vlastní osobnost, identitu (hodnoty, 

postoje) na základě působení různých kulturních vlivů. Cílem multikulturní výchovy 

v transkulturním pojetí je především naučit žáky reflektovat svou kulturní identitu a 

také to, jak se tato identita mění. Dále by žáci měli začít vnímat kulturní rozdíly 

v konkrétních situacích a měli by se učit tyto situace řešit. Učitelé by také měli u 

žáků podporovat pluralistické myšlení a individuální přístup (Janská, 2008 : 26–29). 
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5. Metodologie a zdroje dat 
 V diplomové práci analyzuji primární data získaná z polostrukturovaných 

rozhovorů realizovaných mezi 10 učiteli v 6 základních školách v okresech Hradec 

Králové a Jičín v Královéhradeckém kraji, konkrétně se jedná o základní školy 

v Kopidlně, Libáni, královéhradecké městské části Kukleny, Černilově a Hořicích.   

 

5.1 Kvalitativní výzkum 

 V praktické části diplomové práce jsem realizovala kvalitativní výzkum, 

jehož podstata bývá v odborné literatuře často formulována pomocí srovnání 

s kvantitativním výzkumem. Výzkumník na rozdíl od kvantitativního výzkumu 

nevytváří na začátku hypotézy, ale pouze sbírá co nejvíce informací a dat, a to o 

velice úzké skupině jedinců nebo subjektů. Kvalitativní výzkum využívá principu 

indukce: poté, co výzkumník sebere informace o daném jedinci či subjektu, snaží se 

zjistit, jestli jsou v nich shodné znaky, pravidelnosti nebo zda mají nějaké významy, 

a nakonec se pokusí vyvodit závěry (Disman, 2002 : 286–287). Metody sběru dat se 

u kvalitativního výzkumu také liší. „Používají se relativně málo standardizované 

metody získávání dat. Hlavním instrumentem je výzkumník sám.“ (Hendl, 2005 : 52).  

 Výhodou kvalitativního výzkumu je, že získává podrobný popis a vhled při 

zkoumání skupiny či subjektu, studuje procesy a hledá příčinné souvislosti (Hendl, 

2005 : 52). Vhodné je tedy kvalitativní metody použít například v případě výzkumu, 

který se zabývá zkušenostmi respondentů s určitým jevem, jako je tomu v případě 

této práce. „Mohou být také použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o 

nichž už něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat o 

jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují.“ 

(Strauss, Corbinová, 1999 : 11).  

 Naopak nevýhodou kvalitativního výzkumu je pak obtížná generalizace 

zjištěných poznatků na celek a to, že na výsledky má vliv konkrétní prostředí, 

v němž jedinci či subjekty existují, a také osoba výzkumníka a jeho osobní 

preference (Hendl, 2005 : 52).  
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 5.1.1 Výběr výzkumného vzorku 

 Pro svůj výzkum jsem oslovila celkem dvanáct učitelů druhého stupně z šesti 

základních škol, s nimiž spolupracuji v rámci své profese lektorky primární 

prevence. Jedná se o školy v Kopidlně, Libáni, Hořicích, Černilově a 

královéhradecké městské části Kukleny. Počty obyvatel ve výše zmíněných obcích 

jsou relativně srovnatelné. Ke konci prosince 2010 Český statistický úřad evidoval 

v Kopidlně 2 258 obyvatel, Libáni 1 679 obyvatel, Černilově 2 438 obyvatel 

(Databáze demografických údajů, 2010) a v královéhradecké městské části Kukleny 

2 568 obyvatel (Demografický vývoj, 2011). Výjimku tvořily pouze Hořice, které 

měly na konci roku 2010 9 030 obyvatel (Databáze demografických údajů, 2010) a 

kde je i více základních škol – v tomto městě jsem proto oslovila respondenty ze 

dvou základních škol. 

 S rozhovorem souhlasilo celkem deset z dvanácti učitelů, dva učitelé odmítli, 

jeden z nich z důvodu nedostatku času a následné dlouhodobé nepřítomnosti, druhý 

oslovený učitel žádné důvody neuvedl. S osmi z deseti respondentů, s nimiž jsem 

následně rozhovory realizovala, jsem se znala osobně, dvakrát až pětkrát jsem se 

s nimi v průběhu školních roků 2010/2011 a 2011/2012 setkala ve školních třídách 

při blocích programu primární prevence. Mezi těmito osmi učiteli a mnou tedy již 

dopředu existovala jistá míra důvěry. Další dva respondenti mě znali pouze od 

vidění, potkávala jsem se s nimi na chodbách daných škol ve dnech, kdy jsem tam 

realizovala bloky programu primární prevence. 

  

 Pro rozhovor jsem vybrala respondenty, kteří vyučují na školách humanitní 

předměty a předměty, u nichž jsem předpokládala, že by v nich mohli multikulturní 

výchovu realizovat. Nejčastěji se tedy jedná o učitele českého jazyka, cizích jazyků, 

zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy, rodinné výchovy nebo výchovy ke zdraví. 

Výběr učitelů v daných školách byl poměrně jednoduchý, protože se jedná o 

relativně malé školy s malým učitelským sborem, kde tyto předměty vyučují 

většinou dva či tři lidé.  

 S devíti respondenty jsem si domluvila rozhovor osobně, dopředu jsem jim 

vysvětlila, jaký bude jeho obsah, a následně jsem si s nimi buď přímo na místě, nebo 

formou emailové korespondence domluvila termín a čas rozhovoru. V těchto 

případech jsme se domluvili na rozhovoru formou osobní komunikace. Jednoho 



Diplomová práce   Implementace multikulturní výchovy... 

22 

respondenta jsem oslovila emailem, v němž jsem mu také podala všechny informace. 

S tímto respondentem jsem si domluvila rozhovor pomocí počítačového programu 

Skype. 

 Předtím, než jsem respondenty oslovila, jsem nevěděla, jestli multikulturní 

výchovu realizují. Tento fakt někdy vyplynul hned při oslovení a domlouvání 

termínu rozhovoru, někdy až při samotné realizaci rozhovoru. Tyto okolnosti uvádím 

u přepisů jednotlivých rozhovorů (viz přílohu č. 2). Všem učitelům jsem také při 

domlouvání dopředu zaručila anonymitu, což podle mého názoru zhruba u poloviny 

respondentů ovlivnilo jejich následný souhlas s realizací rozhovoru. 

 

 5.1.2 Sběr primárních dat 

 Pro sběr primárních dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor. Při přípravě 

rozhovoru jsem vycházela z konceptu, který Hendl nazývá rozhovor podle návodu 

(Hendl, 2005 : 174). Pro rozhovor jsem si vytvořila list s tematickými okruhy a 

konkrétními tématy (viz přílohu č. 1), na základě kterých jsem pak při rozhovoru 

formulovala jednotlivé otázky. Ty se pak lišily dle situace, konkrétně dle obsahu 

výpovědí respondentů a také rozsahu jejich zkušeností s realizací multikulturní 

výchovy ve výuce. Seznam tématických oblastí mi umožňoval držet směr a zaměření 

rozhovoru, v případě odbočení od tématu se vrátit zpět k tematickému okruhu.  

 K jednotlivým rozhovorům jsem si vytvářela také polní poznámky, které se 

týkají reakcí respondentů při domlouvání rozhovorů, okolností, za kterých byl 

rozhovor realizován, či chování respondentů před začátkem a případně i v průběhu 

rozhovoru (viz přílohu č. 2). 

 

 Kvůli tomu, že jsem respondentům zaručila naprostou anonymitu, neuvádím 

v diplomové práci a v jejích přílohách jména respondentů ani to, ve které škole a 

kterém městě pracují. Pro označení rozhovorů jsem si zvolila kódování dle čísel v 

pořadí, v jakém byly rozhovory realizovány.  

 V devíti případech jsem realizovala rozhovor osobně (jedná se o rozhovory 

uvedené pod číslem 1 – 7, 9, 10) a v jednom případě pomocí počítačového programu 

Skype vzhledem k tomu, že dotyčná respondentka měla čas pouze večer po pracovní 

době (jedná se o rozhovor uvedený pod číslem 8).  
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 Osobní rozhovory byly v osmi případech nahrávány na diktafon (1 – 7, 9). 

Rozhovor realizovaný pomocí počítačového programu Skype (8) jsem nahrála 

pomocí speciálního programu na nahrávání těchto rozhovorů. Všech těchto devět 

respondentů přitom souhlasilo s nahráváním a následným zveřejněním přepisu celého 

rozhovoru v příloze diplomové práce.  

 V jednom případě (rozhovor 10) byl osobní rozhovor podmíněn tím, že 

nebude nahráván, proto jsem odpovědi respondentky zapisovala pomocí 

poznámkového aparátu. Jsem si přitom vědoma, že došlo k jistému ovlivnění 

respondentčiny výpovědi, kdy své odpovědi přizpůsobovala formě zaznamenávání 

(například čekala, až si poznámky k dané otázce dopíšu, její odpovědi byly stručné, 

jasné, málokdy k nim ještě něco dodávala apod.). 

 

 Omezení při sběru dat 

 Při realizaci rozhovorů jsem se setkala s mnohými omezeními a problémy, 

které jsou detailně popsané v přepisech jednotlivých rozhovorů. Jedním z nich bylo 

například to, že některé rozhovory byly realizovány ve sborovnách, kde se v té době 

pohybovalo několik učitelů, což mohlo ovlivnit odpovědi respondentů. Dalším 

faktorem, který mohl mít vliv na obsah rozhovoru, bylo jeho nahrávání na diktafon. 

Někteří respondenti totiž před realizací samotného rozhovoru přiznali jistou 

nervozitu z nahrávání. 

 S omezením jsem se setkala i při realizaci rozhovoru pomocí počítačového 

programu Skype, při němž jsem byla ochuzena o vizuální kontakt s respondentkou 

číslo 8. Tento fakt mi znemožňoval reagovat na neverbální vyjadřování 

respondentky, na druhou stranu jsem se vzhledem k absenci vizuálního kontaktu 

snažila hodně soustředit na obsah výpovědi a jeho porozumění a více se doptávala 

tam, kde by mi běžně vizuální kontakt při osobní komunikaci napomohl porozumět. 

 Při sběru dat jsem se také setkala s případem, kdy respondentka číslo 9 

souhlasila s anonymním rozhovorem, jeho nahráváním a přepisem do diplomové 

práce, ale vyžádala si jeho autorizaci z důvodu zachování si úplné anonymity. 

V příloze zveřejněný rozhovor je tedy autorizovaný, zkrácený, jsou v něm ponechány 

upravené odpovědi přímo se týkající tématu, naopak v něm chybí například 

informace o vstupu přítomného učitele do rozhovoru, na jehož slova učitelka 

v rozhovoru reagovala, a jakékoli osobní údaje respondentky, které by ji mohly 

pomoci identifikovat. 



Diplomová práce   Implementace multikulturní výchovy... 

24 

 

 Přepis rozhovorů 

  Nahrávané rozhovory jsem přepsala v doslovném znění, většinou jsem 

ponechala hovorovou češtinu, některé věty a slovní spojení jsem ale stylisticky 

upravila pro následné srozumitelnější čtení textu, protože mi v práci jde především o 

obsahově-tematickou rovinu rozhovoru. V přepsaném textu jsem také eliminovala 

nadbytečná a často se opakující výplňková slova a slovní spojení, která respondenti 

užívali a která by mě mohla při následné analýze rušit. Konkrétní vynechaná 

výplňková slova a slovní spojení jsem pak zaznamenala do poznámek na začátku 

přepisu jednotlivých rozhovorů.  

 Všechny přepisy rozhovorů jsou vzhledem ke svému rozsahu k dispozici 

v elektronické podobě v souboru Příloha č. 2 uloženém ve Studijním informačním 

systému Univerzity Karlovy v Praze.4 V tištěné příloze diplomové práce zveřejňuji 

pouze seznam rozhovorů s krátkými profesními informacemi o respondentech a 

k tomu jako ukázku přepis rozhovoru č. 1. 

 

 5.1.3 Postup při analýze dat 

 Pro analýzu dat z přepisů realizovaných rozhovorů jsem si vybrala rámcovou 

analýzu, protože jsem potřebovala data utřídit takovým způsobem, abych mezi nimi 

mohla snadno hledat podobnosti a odlišnosti. Rámcová analýza totiž umožňuje 

systematické prozkoumávání dat, jejich organizaci do textových tabulek a následnou 

interpretaci zakončenou zprávou, v níž výzkumník popisuje nebo vysvětluje 

zkoumanou oblast (Hendl, 2005 : 217).  

 Podle Srivastavy a Thomsona (2009) je vhodné rámcovou analýzu použít 

v případě, pokud je cílem výzkumu vytvořit nějaké doporučení v omezeném 

časovém úseku s ohledem na konkrétní politiku nebo problémy, pokud jsou ve 

výzkumu dopředu dané specifické otázky, témata výzkumu a pokud je předem 

určený vzorek respondentů (Srivastava a Thomson, 2009 : 77). Tato kritéria podle 

mě diplomová práce splňuje. 

 Jak uvádí Hendl (2005), rámcová analýza autorů Ritchieho a Spencera (1994) 

má umožňovat: „zachycení vznikajících konceptů a nápadů tak, aby byly zdůvodněné 

především samotnými daty, a ne pouze předem danými kategoriemi odvozenými z 
                                                
4 https://is.cuni.cz/studium/index.php 
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nějaké známé teorie; přizpůsobování analýzy novým pohledům; zaznamenání a 

zobrazování syntetizovaných a redukovaných dat způsobem, jenž dovoluje tuto 

redukci vztáhnout zpět k původní formě dat; vyhledávání a porovnávání mezi 

jednotlivými analyzovanými případy; systematické prohledávání a vyhodnocení celé 

množiny dat; průhlednost postupu pro ostatní spolupracovníky nebo hodnotitele 

projektu“ (Hendl, 2005 : 217–218). 

 Rámcová analýza má několik fází: seznamování s daty, identifikace 

tematického rámce, tvorba a vylepšování tematického rámce, označení dat, vytváření 

tabulek a interpretace dat. V první, seznamovací fázi se výzkumník seznamuje 

s přepisem dat a vytváří si o nich přehled (Ritchie, Spencer, 1994 In Srivastava a 

Thomson, 2009 : 75). V této fázi jsem několikrát za sebou pročítala vytištěné přepisy 

rozhovorů a zapisovala jsem si okraj klíčové myšlenky a motivy, které se v nich 

opakovaly. Na základě těchto poznámek jsem pak plynule přešla do druhé fáze, fáze 

identifikace tematického rámce, tedy rozpoznávání konkrétních témat a podtémat.  

 Vzhledem k tomu, že byly rozhovory realizované na základě předem 

stanovených výzkumných otázek a tematických oblastí (viz předchozí kapitolu), 

identifikovaná témata a podtémata většinou vycházejí z nich. Na velkou 

pravděpodobnost vzniku této situace upozorňují i Ritchie a Spencer (Ritchie, 

Spencer, 1994 In Srivastava a Thomson, 2009 : 76). Na základě jejich doporučení 

jsem se ovšem nesnažila data z rozhovorů napasovat do předem stanovených 

tematických oblastí, naopak jsem hledala další nová témata a podtémata, která 

z rozhovorů vyplývala.  

 V další fázi rámcové analýzy, tvorby samotného tematického rámce, jsem 

opět procházela přepisy rozhovorů a vznikající tematický rámec jsem vylepšovala, 

doplňovala o další podtémata, která mi přišla důležitá. Následovala fáze indexace 

dat, v rámci níž se označují všechna data z přepisů rozhovorů, která odpovídají 

určitému tématu a podtématu (Ritchie, Spencer, 1994 In Srivastava a Thomson, 

2009 : 76).   

 Jednotlivá témata a podtémata jsem pak zanesla do samostatných tabulek a 

přiřadila k nim označené části textů, které jsem převedla z přímé řeči do nepřímé a 

zestručnila je, ovšem ponechala jsem, jak doporučují autoři, dostatek kontextu, aby je 

bylo možné snadněji identifikovat (Ritchie, Spencer, 1994 In Srivastava a Thomson, 

2009 : 76). V případě, že respondentova výpověď odpovídala určitému podtématu, 

ale byla velice rozsáhlá, pojmenovala jsem to, co z výpovědi vyplývá, a zanesla to 
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následně do tabulky.5 Pořadí odpovědí respondentů jsem z důvodu lepší přehlednosti 

uvedla ve všech tabulkách stejné, a to tak, jak jsem rozhovory realizovala.  

 Po dokončení rámcové analýzy dat z rozhovorů jsem dostala tabulky s daty 

roztříděnými podle témat a podtémat (viz přílohu č. 3). V závěrečné části jsem pak 

ve vzniklých tabulkách sledovala u každého tématu podobnosti a odlišnosti v datech, 

které jsem následně popsala a interpretovala je. 

  

 5.1.4 Limity výzkumu 

 Hlavním limitem kvalitativního výzkumu je, jak jsem již výše zmínila, 

nemožná generalizace na celkovou populaci nebo na populaci v jiném prostředí.  

 Jsem si také vědoma to, že mohlo v jednotlivých fázích výzkumu dojít k 

určitému zkreslení. V prvé řadě se jedná o zkreslení způsobené samotným výběrem 

respondentů, v němž hrály roli jejich ochota zúčastnit se výzkumu, vlastnosti, které 

byly z mého pohledu vhodnější k rozhovoru (např. otevřenost, komunikativnost, 

upřímnost), a jejich aprobace (jak jsem již uváděla výše, vybírala jsem respondenty 

vyučující humanitní předměty nebo předměty, v nichž by se dala multikulturní 

výchova realizovat).  

 S většinou respondentů jsem se navíc znala osobně, jak jsem již uvedla, 

několikrát jsem se s nimi setkala na blocích programů primární prevence, do kterých 

byly jejich školy zapojeny, což mohlo jejich výpovědi ovlivnit. 

 Ke zkreslení mohlo dojít i při analýze a interpretaci získaných dat, na něž 

měla vzhledem k povaze kvalitativního výzkumu vliv moje osoba jako výzkumníka, 

mé vlastní porozumění textům nebo osobní perspektiva.  

 

                                                
5 Například u podtématu, které se týká využití kulturních odlišností žáků při realizaci multikulturní 
výchovy, jedna respondentka (4) rozsáhle hovořila nejprve o žákovi, který byl ochotný o své 
odlišnosti hovořit, a poté o žákyni, která o tom mluvit nechtěla. Pojmenovala jsem to jako „záleží na 
žákovi, jestli je ochoten o tom hovořit“. 
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6. Výsledky analýzy dat a jejich interpretace 
 Výsledky rámcové analýzy v následujících podkapitolách předkládám a 

interpretuji v pořadí, v jakém jsem si stanovila výzkumné otázky.  

 Pro lepší přiblížení připojuji při interpretaci dat i přímé citace z některých 

rozhovorů, přičemž autora citace uvádím v závorce za citací pod jeho přiděleným 

číslem. Připojené citace také upravuji do spisovné češtiny, zkracuji a vynechávám 

v nich nadbytečná slova, doslovné a plné znění lze dohledat v přepisech rozhovorů 

v příloze č. 2. 

 

6.1 Jak se učí multikulturní výchova 

 V prvé řadě jsem se v každém rozhovoru zajímala o to, zda učitel 

multikulturní výchovu ve výuce realizuje, a pokud ano, tak jakým způsobem. Již při 

oslovování a žádosti o poskytnutí rozhovoru se objevovaly různé reakce učitelů, 

které jsem se snažila zaznamenat ve svých polních poznámkách.  

 Dva z oslovených učitelů, jak jsem již zmiňovala, rozhovor odmítli, přičemž 

je možné, že pravým důvodem jejich odmítnutí bylo to, že multikulturní výchovu 

v praxi nerealizují.  

 Dalších deset učitelů s rozhovorem souhlasilo. Pět respondentů na mě při 

domlouvání rozhovorů působilo dojmem, že vědí, co multikulturní výchova je, a že jí 

realizují. Čtyři přiznali nejistotu ve znalosti průřezového tématu Multikulturní 

výchova a jeho realizace v praxi. Další respondentka mi při domlouvání rozhovoru 

řekla, že multikulturní výchovu nerealizuje, ovšem s rozhovorem souhlasila a poté 

v něm sdělovala, že ji realizuje. Všichni respondenti – tedy ti, kteří souhlasili 

s rozhovorem – posléze v rozhovorech uvedli, že multikulturní výchovu realizují.  

 

 6.1.1 Způsob realizace multikulturní výchovy 

 Učitelé realizují multikulturní výchovu třemi způsoby. V prvním zařazují 

multikulturní témata do obsahu vyučovaných předmětů. Dalším způsobem je pak 

realizace celodenních projektových dnů zaměřených na multikulturní témata. Někteří 

také volí formu exkurze do konkrétního místa spojeného s multikulturním tématem.  
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 Co se týče formy práce, lze obecně říci, že se učitelé volí takové metody 

výuky, „[...] aby to nebylo to frontální vyučování [...]“ (1). Kloní se tedy spíše 

k nefrontálním metodám výuky bez ohledu na to, zda multikulturní výchovu realizují 

v předmětu, projektovém dnu či formou exkurze.  

 

 Zařazení do předmětu 

 Multikulturní témata učitelé zařazují do předmětů, jako jsou občanská 

výchova (1, 4, 5, 6, 8, 9, 10), dějepis (1, 5, 7, 9), rodinná výchova či výchova ke 

zdraví (1, 10), zeměpis (3, 4, 5, 9), český jazyk (6, 10), hudební výchova (4), 

anglický jazyk (8) a přírodopis (9). Při oslovování učitelů jsem vybírala ty, kteří 

vyučují předměty, u nichž jsem předpokládala, že v nich lze multikulturní výchovu 

realizovat. Výše zmíněné předměty tvoří tedy většinu těch, které respondenti vyučují. 

Kromě nich pak učí i jiné, v nichž ovšem multikulturní výchovu nerealizují. Jedná se 

o tělesnou výchovu (1, 2, 3), pracovní vyučování či pracovní činnosti (1, 3, 5), fyziku 

(2), chemii (2), přírodopis či přírodověda (2, 3, 9), matematiku (3), rodinnou 

výchovu či výchovu ke zdraví (4, 6), mediální výchovu (9) a vlastivědu (9). 

 To, jak často se multikulturním tématům věnují, závisí především na obsahu 

probíraného učiva v daném předmětu (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), ale také na aktuálních 

událostech zveřejňovaných v médiích (8, 9). „Pro mě průřezové téma znamená, že 

prořezávám operativně, co je potřeba. Když prostě na problém narazím, tak ho 

vyřeším.“ (9)  

 Zazněl také názor, že při zařazování témat do výuky je dobré spolupracovat 

s ostatními kolegy tak, že se pak probírané multikulturní téma prolíná zároveň více 

předměty najednou (4). 

 

 Témata multikulturní výchovy 

 Multikulturní témata, kterým se učitelé v rámci předmětů věnují, vyplývají 

z probírané látky (5, 6, 7, 10). Patří mezi ně téma odlišností jiných kultur (4, 8, 9), 

odlišností národnostních menšin v ČR (5, 6, 8), jejich tolerance (9, 10), mezilidské 

vztahy (3), ukotvení žáků ve vlastní kultuře (8, 9, 10), charakteristika a odlišnosti 

náboženství (4, 5, 7), historické události související s rasismem a xenofobií jako 

podpora nutnosti mezilidské tolerance (4, 6, 7, 9), imigrace, emigrace a multikulturní 

problémy (3) či národnostní složení jiných států (3). 
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 Forma výuky 

 V rámci předmětu učitelé používají takové formy, s nimiž mají dlouhodobě 

dobré zkušenosti (7, 8). Jedná se o řízenou či neřízenou diskuzi (3, 5, 6, 8, 9, 10) a 

řízený rozhovor (7) a dále také o skupinovou práci (4, 9, 10) a prezentace (7). Učitelé 

využívají při skupinové práci počítače a internet (4, 9), méně často i knihy a časopisy 

(4, 9), v nichž nechávají žáky vyhledávat informace, nebo nechávají žáky vyplňovat 

pracovní listy (6, 7, 8) (podrobněji o používaných materiálech viz kapitolu 6.1.3). 

Objevil se i způsob práce nejprve s celou skupinou, kdy učitel pouští třídě tematické 

videodokumenty, a následně samostatná práce žáků s pracovními listy (8). Zaznělo 

také, že je důležité problematiku žákům vysvětlit a ukázat na příkladu, například 

z historie (10). 

 Vzhledem k tomu, že multikulturní témata učitelé zařazují v předmětech, 

v nichž se běžně realizuje frontální výuka, nelze říci, že se ve všech případech jedná 

o ryze čistou formu nefrontální výuky. Je totiž pravděpodobné, že například při 

diskuzích nad nějakým tématem sedí žáci v lavicích tak, jak jsou běžně ve třídách 

uspořádané, tedy za sebou, což odpovídá spíše formě frontálního vyučování (viz 

Průcha, Mareš, Walterová, 2003 : 66).  

  

 Důvody zvolení formy výuky 

 Učitelé, kteří realizují multikulturní výchovu v rámci předmětů, volí formu 

diskuze proto, že žákům podle nich umožňuje vyjádřit názor na dané téma (3, 6, 7, 9, 

10), žáci jsou v diskusi sami za sebe (9), sami musí přemýšlet a vyvozovat z diskuze 

závěry (7), navíc mají okamžitou zpětnou vazbu (3). Objevil se také názor, že 

zvolení formy diskuze vyplývá z probíraného tématu, „[...] které nás jakoby tak 

trošku navede na tu problematiku [...]“ (5). Výhodou skupinové práce je to, že nikdo 

není do aktivity nucen a že umožňuje všem žákům zažít úspěch (4).  

 Zaznělo také, že forma skupinové práce a její prolínání více předměty 

najednou byly zvoleny proto, že to není samostatný předmět ani to není 

„[...] limitované nějakým přísným pravidlem, že tolik hodin musíte odučit a tak na to 

musíte nahlížet a jinak ne [...]“ (4) 

  

 Projektový den a exkurze 

 Argumentem, který podpořil realizaci multikulturní výchovy formou 

projektových dnů, je její lepší prokazatelnost. „Jsme si říkali, bude lepší dát to do 
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projektového dnu, ať je jasně dané, teď to bylo multikulturní, [...] než to někde tahat 

po nějakých kousíčcích a dokazovat, že jsem tu multikulturní výchovu dělala 

[...]“ (1) 

 V projektovém dnu učitelé volí skupinovou práci (1, 2), prezentace (2) i 

osobní setkání s lidmi odlišných kultur (8). Při skupinové práci žáků využívají 

počítače a internet (2) a pracovní listy pro žáky (2) (podrobněji o používaných 

materiálech viz kapitolu 6.1.3). Zaznělo také, že je nutné činnosti střídat a měnit 

v průběhu realizace, protože „[...] když vidím, že prostě ta činnost nefunguje, no tak 

nemůžu trvat na tom, co jsem si vymyslela.“ (1) 

 Témata projektových dnů zaměřují na poznání odlišností jiných kultur (1, 8) a 

národnostních menšin v ČR (2). Žákům se snaží téma přiblížit pomocí rozboru 

konkrétních situací (1), poskytnout jim zážitek (1, 8) a rozvíjet v nich empatii 

k lidem odlišných kultur (1).  

 Učitelé, kteří realizují multikulturní výchovu formou exkurze, považují za 

důležité poskytnout žákům osobní zážitky při setkání s jiným kulturním prostředím a 

s lidmi odlišných kultur (7, 8), jak tomu je i v rámci projektových dnů. Nejlepší 

podle nich je, „[...] když mají nějakou osobní zkušenost, když jim budu vyprávět tady 

zlatě svatě, tak to je úplně něco jiného, než když se s takovým člověkem setkají.“ (8)  

   

 6.1.2 Multikulturní výchova v multikulturní třídě  

 V oblasti implementace multikulturní výchovy do výuky jsem se také 

zajímala o to, jak realizace probíhá ve třídě, kterou navštěvují žáci odlišných 

národností, etnik, pocházející z jiného socio-kulturního prostředí. Jestli lze odlišnosti 

takových žáků při multikulturní výchově využít a jestli je tam realizace snazší či 

naopak.  

 Učitelé mají s výukou v multikulturní třídě různé zkušenosti, někteří mají 

zkušenost s žáky více národností (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10), někteří pouze s romskými 

žáky (6, 7). Také samotný pojem „multikulturní třída“ vnímají různě. Třídu, kde 

je více žáků různých národností, někteří vnímají jako multikulturní (2, 3, 4, 10), jiní 

ji za zcela multikulturní nepovažují (1, 5, 8, 9). Učitelé mají zkušenosti především s 

žáky romské (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), vietnamské (4, 5, 8, 10), ukrajinské (1, 4, 5), 

slovenské (1, 9, 10) a maďarské národnosti (1, 4), v odpovědích se ale také objevili 

žáci běloruské (1) a moldavské (4) národnosti.  
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 Učitele lze v pohledu na realizaci multikulturní výchovy v multikulturní třídě 

a monokulturní třídě rozdělit na ty, kteří mezi nimi rozdíly spatřují, a ty, kteří ne.  

 

 Multikulturní třída jako přínos i problém 

 Učitelé, kteří rozdíly mezi monokulturní a multikulturní třídou cítí, vnímají 

odlišnosti žáků v dané třídě buď jako přínosné, nebo naopak jako problematické.  

 Někteří považují realizaci multikulturní výchovy v multikulturní třídě ve 

srovnání s monokulturní třídou za lepší. Žáci jsou podle nich v takových třídách 

tolerantnější, protože jsou na odlišnosti svých spolužáků zvyklí (2, 3, 4), reagují na 

multikulturní témata přirozeněji (10), ale na druhou stranu zase o některých tématech 

hovoří tak, „jako by vůbec nevnímali, že se to týká i toho spolužáka, jako kdyby měli 

pocit, že [...] není takový, tak se přece nemůže kvůli tomu urazit [...]“ (2). 

 Přítomnost žáka a jeho odlišností lze podle nich využít především v lepším 

poznání jeho kultury (1, 5), a to přímo v praxi (4, 10), protože „[...] tam, kde toho 

spolužáka mají, [...] jsou schopni vnímat nejenom tu hodinu, ale i v těch běžných 

činnostech.“ (4) Využitelnost odlišnosti žáka ovšem závisí na osobě daného žáka 

jiné národnosti, jak ke své odlišnosti přistupuje, jestli znalosti o své kultuře má a 

chce o ní hovořit (2, 4, 5).  

 

 Podle druhé skupiny učitelů s sebou realizace multikulturní výchovy v 

multikulturní třídě nese jisté problémy a otázky. Zazněl názor, že je v takové třídě 

nutné přistupovat k multikulturním tématům opatrněji (5, 7). Mají-li žáci vlastní 

negativní zkušenosti s lidmi jiných národností, „[...] musí se hodně moderovat 

taková debata o [...] negativních vlastnostech etnika, pokud ten žák toho etnika sedí 

v lavici [...]“ (5). Objevila se ale také nejistota ohledně toho, jak by učitelé měli 

k odlišnostem žáků v rámci výuky multikulturní výchovy přistupovat, zda by na ně 

měli upozorňovat, nebo se naopak o nich vůbec nezmiňovat (2).  

 

 „Nemultikulturnost“ multikulturní třídy 

 Jiní učitelé rozdíly mezi multikulturní a monokulturní třídou nespatřují (1, 5), 

protože se žáci jiných národností, s nimiž měli zkušenost, „tím životním stylem zase 

ani neodlišovali od většinové populace“. (5)  

 Zazněly také názory, že jsou žáci jiných národností natolik integrovaní do 

společnosti, že už vlastní kulturu a jazyk neznají a žádné tradiční zvyky nedodržují. 
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„Od všech romských žáků, kteří mi prošli třídou, jsem chtěla, aby nám řekli něco 

romsky. [...] a nikdo z nich romsky neumí.“ (9)  

 

 6.1.3 Materiály k multikulturní výchově 

 V souvislosti s implementací multikulturní výchovy jsem se také zajímala o 

to, jaké materiály učitelé používají a jak je hodnotí. Materiály a zdroje, které 

respondenti uváděli jako první, jsem označila jako „hlavní zdroje“, ty, o nichž 

hovořili až v následujících větách nebo v rámci odpovědi na konkrétní otázky (např. 

otázka Používáte i metodiky?), jako „další zdroje“. 

 Učitelé primárně čerpají při realizaci multikulturní výchovy z různých 

učebnic (2, 3, 4, 5, 6) a z internetu (1, 6). Dále zazněly také videodokumenty a 

pracovní listy vytvořené jednou neziskovou organizací (8), materiály z různých 

školení (2) a knihy (7), čerpají ale i z vlastních zkušeností (9) a vlastních zdrojů „co 

dům dá“ (1).  

 Dalšími zdroji učitelů je internet jako zdroj informací, pokud něco hledají 

nebo je něco zajímá (2, 3, 5, 7, 8, 9), a také jako nástroj pro práci s žáky v hodině (2, 

4). Dále používají videodokumenty (2), pracovní listy (2, 4, 6, 7), metodiky (1, 4), 

knihy a časopisy (4). Čerpají i z vlastních zkušeností a z názorů žáků (3, 8), 

materiálů získaných při studiu na vysoké škole (8) nebo ze školení (9) či učebnic (8).     

 Zaznělo také, že se učitelé na používaných materiálech k multikulturní 

výchově společně domlouvají, vzájemně si je půjčují a vyměňují (1, 2, 4, 6, 8). 

„[...] snažíme se to nějak jako poskládat a buď si to popůjčujeme nebo to nějak 

vymyslíme [...]“ (1). Spolupracují také na tvorbě vlastních pracovních listů a 

pozornost věnují i vzájemným doporučením materiálů, „[...] když kolegyně řeknou 

třeba „tohle je dobrý [...]“. (8) 

 

 Učebnice 

 Co se týče učebnic k multikulturní výchově, zazněly názory jak pozitivní, tak 

i negativní v závislosti na používaných učebnicích. Pozitivní hodnocení směřovalo 

k tomu, že učebnice umožňují skupinovou práci s žáky a „mají tam i kolikrát otázky 

návodné“ (4). V negativně laděném hodnocení zaznělo, že „hodně chybí právě ty 

zdroje, [...] není opora třeba v učebnicích“ (2) nebo není multikulturní výchova 

v učebnicích dostatečně rozvedena (3, 9).  
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 Pracovní listy  

 V odpovědích dotazovaných učitelů zaznělo, že při realizaci multikulturní 

výchovy používají pracovní listy a různé úkoly k zamyšlení pro žáky, které sami 

vytvořili (6, 7), „ještě než ta multikulturní výchova takhle přišla [...]“. (7)  

 Objevilo se také velice kladné hodnocení již výše zmíněných 

videodokumentů a pracovních listů od neziskové organizace, které jsou pro učitele 

„[...] úžasně prostě připravené, dotazy, náměty, hry, aktivační metody různé, jako je 

toho tam mraky, to podle mě opravdu udělali na profesionální úrovni.“ (8)  

 

 Metodiky 

 Objevil se dále názor, že s metodikami, které by byly zaměřené na 

multikulturní výchovu, „[...] nepřišla do styku“ (2). Ti, kteří s nimi pracují, pak 

hovořili o jejich použitelnosti v praxi: „[...] když se nám něco neosvědčí, tak 

vymyslíme něco lepšího“ (4). Zaznělo také, že metodiky slouží pouze jako námět, 

který je nutné rozpracovat a upravit pro danou třídu tak, aby ho bylo možné použít 

v praxi. „[...] že bych vysloveně vzala odsud posud tady multikulturní výchovu a 

začala bych to tam šoupat, prostě první hodinu jeden list, druhou hodinu tady prostě, 

třetí hodinu tamhle... jako nejde to.“ (1)   

 

 Literatura a další texty 

 V souvislosti s literaturou a dalšími texty se vyskytl názor, že materiály 

k multikulturní výchově pro učitele nejsou moc dostupné, „[...] pokud třeba 

nestuduje, tak nemá moc možností, jak k tomu přijít [...]“ (2). Na druhou stranu 

připouští, že studovat odbornou literaturu zaměřenou na multikulturalismus učitelé 

„[...] zas takovou potřebu [...] nemají“ (2). Tento názor potvrzuje i přiznání, které 

v rozhovorech zaznělo a které se týká absence studia odborné literatury k tématu (5). 

Objevilo se také, že žáci už knihy jako zdroj informací moc nepřijímají (6, 7), 

nepracují s nimi narozdíl od učitelů, kteří je běžně používají (7). 
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6.2 Postoje učitelů k multikulturní výchově a jejich odlišnosti 

 Dalším z cílů výzkumu bylo zjistit, jaké jsou postoje učitelů k zařazení 

multikulturní výchovy do výuky, jaké vnímají přínosy a rizika a jestli jim je 

srozumitelná koncepce multikulturní výchovy. Stejně jako u předchozí tematické 

oblasti i zde se objevovala témata, která korespondovala s obsahem položených 

otázek, ale také témata, která spontánně vyplývala z výpovědí. 

 

 6.2.1 Postoj k zařazení multikulturní výchovy do výuky 

 Učitelé se, co se týče postojů k zařazení multikulturní výchovy do výuky, lze 

rozdělit na ty, kteří ji vnímají pozitivně, a ty, kteří ji považují na jedné straně za 

potřebnou, ale na druhé se k její realizaci staví kriticky.  

 

 Pozitivní přístup k multikulturní výchově 

 Učitelé, kteří vnímají zařazení multikulturní výchovy do výuky jako potřebné 

a důležité, argumentují tím, že je tato oblast potřebná vzhledem k budoucímu vývoji 

v migraci a přibývání lidí jiných národností do ČR (4, 5, 8, 9). Žáky je nutné na tuto 

skutečnost připravovat, protože „[...] přijde doba, kdy těch cizinců budeme mít v těch 

třídách asi více“ (8). Zazněl také názor, že připravit se na přibývání žáků jiných 

národností potřebují i učitelé, protože na to musí „[...] být člověk nějak proškolen, 

připraven dopředu“ (5). 

 Tito učitelé vnímají multikulturní výchovu velice pozitivně, dá se podle nich 

realizovat v kterémkoli předmětu (8, 9, 10), je to samozřejmost, která vyplývá 

z témat probírané látky (3). Objevil se dokonce názor, že „[...] kdykoli se k tomu 

člověk dostane, tak [...] by to měl s těmi dětmi probírat, ať je to třeba chemie, [...] 

neměl by to nechat být.“ (2) 

 

 Kritický přístup k multikulturní výchově 

 Jak jsem již výše zmínila, druhá skupina učitelů hovoří o zařazení 

multikulturní výchovy do výuky jako o potřebné, ovšem následně se k její realizaci 

vyjadřuje kriticky. 

 V prvé řadě se objevovaly názory, v nichž byly patrný pocit marnosti 

v souvislosti s realizaci multikulturní výchovy. Prvním byl ten, že multikulturní 
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výchova nemá příliš velký dopad na žáky vzhledem k silným vlivům jejich okolí na 

jejich postoje (9) nebo vzhledem ke konfrontaci žáků s odlišnou realitou (10) 

(podrobněji viz kapitolu 6.4). Zaznělo také, že se multikulturní výchova realizuje na 

úkor běžných vyučovacích hodin a je to „moc práce a dost často ty výsledky sice 

musí přijít, ale představovala bych si mnohdy lepší“ (1).  

 V souvislosti se zařazením multikulturní výchovy do výuky vyplynul také 

negativní postoj těchto učitelů k nařízením „shora“ od vedoucích orgánů. Podle nich 

není potřeba multikulturní výchovu do výuky zavádět, protože multikulturní témata 

zařazují do výuky dlouhodobě a běžně (1, 7). „[...] spoustu věcí nám nikdo nemusí 

zadávat a stejně to děláme [...]“ (1). „[...] mně by přišlo normální, kdyby se to dělo 

normálně a neřeklo se „tady, teď, tohle a tohle tam bude, protože to je“. (7)  

 Multikulturní výchovu tito učitelé nepovažují za nic nového, „[...] v podstatě 

to jsme zase na začátku těch normálních hodnot, tam já na tom neshledávám vlastně 

nic převratného.“ (1) Podle nich se jedná o normální výchovu žáka, jeho vedení 

k toleranci, k základním hodnotám, což dělali i před vznikem multikulturní výchovy 

(1, 7, 10).  

 Zazněla také kritika, že se vedoucí orgány nezajímaly o názory učitelů, jestli 

se zavedením multikulturní výchovy souhlasí, jestli zvládnou její realizaci. „U nás se 

předpokládá, že to prostě vždycky nějak zvládneme, že to nikoho příliš nezajímalo, 

jak nás to zatíží, jak nám to zasáhne do té výuky [...]“ (1)  

 Další názor pak považuje vznik multikulturní výchovy za uměle vytvořený 

problém, protože stát selhal v oblasti sociální politiky a teď se to snaží vyřešit 

zavedením multikulturní výchovy (10). 

 Objevilo se také, že se na multikulturní výchovu klade příliš velký důraz (1) a 

realizuje se příliš účelově: „nevím, jestli to úplně účelově ale je nutné cpát jako 

všude, jako se to cpe.“ (7)   

 

 Nedostatek času 

 Bez ohledu na to, zda se učitelé staví k realizaci multikulturní výchovy 

pozitivně či kriticky, hovořili o nedostatku času a prostoru ve výuce na realizaci 

multikulturní výchovy (1, 3, 6, 7, 8). „No snažím se, snažím se, ale opravdu toho 

času je málo, [...] na diskuzi s dětmi, vlastně potom to rozvinout, tak to teda moc 

času není.“ (7)  
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 Pokud ji učitelé realizují formou projektového dne, často kvůli tomu následně 

nestíhají běžné učivo. „[...] my tady něco den děláme a pak těžce nahrazujeme ten 

ztracený čas, [...] pak musím počítat to, co mám dělat normálně, abych se vešla tou 

látkou [...].“ (1)  

 Zazněl názor, že by pro multikulturní výchovu a další průřezová témata, bylo 

potřeba zřídit samostatný předmět, díky kterému „[...] by ty děti víc vnímaly, že to je 

normální předmět a že to je důležité“ (2). Další názor kladně hodnotí zařazení všech 

průřezových témat do předmětů výchova ke zdraví a občanská výchova, „[...] kde je 

víc prostoru k tomu“ (6).  

 

 Předsudky učitelů vůči jiným národnostem, etnikům 

 Z rozhovorů také vyplynulo, že sami učitelé mají předsudky a nedůvěřivý či 

negativní postoj k lidem jiné národnosti, a to především k Romům.  

 Objevil se negativní postoj k začleňování Romů do majority, ke snaze měnit 

kulturní vzorce Romů, protože „[...] spousta těch věcí je dědičných [...]“ (9). Co se 

týče přímo vzdělávání romských žáků, zaznělo, že romští rodiče nedokáží své děti 

motivovat ke vzdělání, protože nepovažují vzdělání za důležité, a tak romští žáci 

často nechápou, „[...] k čemu jim budou ty znalosti dobré, oni to nevidí ani u sebe 

doma, takže si s sebou možná trochu nesou [...] vzorce chování [...]“ (5). 

 Zazněl i nesouhlas se sociální politikou ČR vůči příslušníkům národnostních 

menšin, kdy se jeví obtížné žákům v diskuzi o sociálních dávkách něco vysvětlovat, 

„[...] když v podstatě mají někdy pravdu ty děti“ (8), nebo multikulturní výchovu 

vůbec realizovat, protože se žáci v reálu setkávají s odlišnou praxí, kdy „[...] vidí, 

jak na úřad někdo přijde, zabodne tam nůž do stolu a dávky, které předtím neměl 

dostat, dostane“ (10).  

 Objevily se také předsudky vůči Romům, co se týče jejich chování, kdy podle 

tohoto názoru každý člověk, „[...] kdyby si měl vybrat, jestli chce Romy za sousedy, 

a ví, jak to vypadá, [...] řekne ne“ (9). V souvislosti s Romy se vyskytl i názor na 

jejich sklony k páchání trestné činnosti a jejich sociální status ve společnosti, kdy 

budou dle tohoto názoru vždy vnímáni „[...] jakoby trošku ti slabší, ti outsideři, 

i když neplatí to o všech a vždycky.“ (5) 
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 6.2.2 Přínosy a rizika multikulturní výchovy 

 V rámci této tematické oblasti jsem se respondentů ptala také na to, jaké 

přínosy a jaká rizika spatřují či vnímají v realizaci multikulturní výchovy. Na základě 

odpovědí na tyto otázky lze totiž zachytit nejen jejich postoje a názory, ale také 

identifikovat možné problematické oblasti, které učitelé při realizaci vnímají.  

 Pozitiva, která učitelé v přímé otázce na ně uvádějí, jsou místy velice 

podobná jejich výše zveřejněným názorům. Přesto tu přínosy uvádím, a to z toho 

důvodu, že se v jejich výpovědích objevují i další, předtím nevyslovená pozitiva. 

  

 Přínosy multikulturní výchovy 

 Přínos multikulturní výchovy vidí učitelé především v informacích o 

odlišnostech jiných kultur, o jejich tradicích a zvycích (1, 4, 5), ve vedení žáků k 

jejich pochopení, poznání (3, 8, 9) a toleranci (2, 7, 9, 10) a empatii, „[...] aby se víc 

zamýšleli nad tím, [...] aby se snažili vcítit“ (2). 

 Objevil se také názor, že přínosem multikulturní výchovy je příprava žáků i 

učitelů na budoucí život, kdy učitel „[...] bude vědět, čeho se má třeba vyvarovat ve 

výuce, aby se nedotkl nějak jejich [...] cítění“ (5). 

 Zaznělo také, že přínosem není pro žáky ani tak obsah témat, ale především 

forma práce, tedy to, že se žáci „[...] snaží rozvíjet tu diskuzi [...], že můžou 

vyjadřovat svoje různé názory [...] a že je na ně reagováno nějakým způsobem.“ (6) 

 

 Rizika multikulturní výchovy 

  Rizika, která učitelé v multikulturní výchově spatřují, souvisejí jak s osobami 

žáků, učitelů, tak i rodičů. Proto jsem je rozdělila do odstavců dle jednotlivých 

aktérů. 

 Žáci by podle učitelů mohli multikulturní témata a to, co jim v rámci nich 

učitelé sdělují, pochopit špatně nebo nepochopit vůbec (1, 4, 6, 7), nebo by žáci 

mohli reagovat na multikulturní témata negativně tak, „[...] že by se to mohlo dostat 

do nějakých jiných výšek, než by člověk chtěl [...]“ (3). Dle jiného názoru lze riziko 

vidět v nastavení osobnosti žáků jiné národnosti, v tom, jak ke své odlišnosti 

přistupují, jak ji vnímají, „[...] jestli s tím mají problém, že patří k takové národnosti, 

nebo jestli jsou s tím spokojení a umějí si obhájit, když na ně někdo naráží [...]“ (2).  
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 Dále se objevil názor, že rizikem může být špatné pochopení toho, co učitel 

žákům říká, ze strany rodičů, protože „v každé rodině to viděli jinak, v každé rodině 

se to probíralo jinak [...]. Takže to nebezpečí tam určitě je, prostě v těch názorových 

střetech [...]“ (7). 

 Riziko učitelé spatřují i v osobě učitele. To, jak žák multikulturní téma 

pochopí, záleží právě na tom, jak a které informace žákům zprostředkuje (1, 4, 8), 

zda je sám tolerantní (9, 10) a žákům nepředává rasistické postoje (9). Když učitel 

témata „[...] neprobere s dostatečným odstupem nebo určitým porozuměním a 

informacemi, tak může nastat přesný opak. Může se stát, že se ty žáci naopak proti 

sobě popudí [...]“ (4).  

 Zazněl také názor, že riziko multikulturní výchovy lze vidět ve vzájemném 

ovlivňování skupin tak, že „třeba vznikne nějaký fanatismus ať už typu náboženského 

nebo podobně, ať už příliš souhlasný nebo příliš nenávistný.“ (4)  

 

 6.2.3 Koncepce multikulturní výchovy 

 V dalším tematickém okruhu jsem se zaměřovala na postoje učitelů ke 

koncepci multikulturní výchovy, na její srozumitelnost, jasnost v obsahu, 

tematických okruzích.  

 Učitele lze opět rozdělit do několika skupin. V první z nich jsou ti, kterým je 

koncepce multikulturní výchovy srozumitelná (2, 3, 7, 8, 10), v další skupině ti, kteří 

si nejsou jisti nebo odpověděli vyhýbavě (4, 5, 6, 9), pro třetí je spíše 

nesrozumitelná (1). Pokud se učitelé ke koncepci vyjadřovali blíže, tedy ne jen k její 

srozumitelnosti, ale také k jejímu obsahu, byli spíše kritičtí.  

 

 Kritika koncepce 

 V názoru na koncepci se opět objevil negativní postoj k nařízením „shora“, 

kdy je podle učitelů zbytečné multikulturní výchovu zanášet do RVP ZV, když ji už 

dávno v praxi realizují (1, 7). Zazněla i neochota být kontrolován ze strany 

vedoucích orgánů a přijímat nařízení, která vyznívají „[...] jako když my jsme ti 

nepřátelé a někdo nahoře nás musí hlídat, aby vůbec jsme tady něco dělali.“ (1)  

  Vyskytl se i názor, že multikulturní výchova nebyla začleněna „[...] do toho 

systému, ve kterém my vlastně pracujeme, a já to vidím „poraď si jak umíš“, tady 

dostali jsme nové úkoly, museli jsme se s nimi vyrovnat [...]“ (1). Objevil se také 
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nesouhlas s tím, že se multikulturní výchova izoluje jako samostatné průřezové téma 

a odděluje se od souvislostí, místo aby se realizovala průběžně (10). 

 Mezi názory učitelů dále zaznělo, že je podoba koncepce multikulturní 

výchovy nereprezentativní a nesrozumitelná, každý učitel si konkrétní formulace 

musí přeložit a pochopit dle sebe (1). Vyskytl se i názor, že koncepce multikulturní 

výchovy s sebou přinesla pouze více administrativy. „V podstatě to děláme stejně a 

jenom se tomu říká nějak vznešeně a že se kvůli tomu vyplňuje hromada papírů, že se 

kolem toho organizuje plno věcí, ale prakticky zas až tak nových věcí to 

nepřineslo.“ (1) 

 Zaznělo také, že rámec ve vzdělávacím programu, a tak i multikulturní 

výchovy by měl být pro všechny školy jednotný a že nově prosazovaný způsob 

tvorby školních vzdělávacích programů je složitý a drahý (10).  

 

 Nejistota v chápání koncepce 

 Jedna skupina učitelů projevovala ve spojitosti s koncepcí nejistotu, zda ji 

dobře chápe (4, 5, 9), zda „[...] obnáší všechno to, co jsem říkala.“ (9). V návaznosti 

na to i nejistotu, zda multikulturní výchovu dobře realizuje (5, 6, 9), „[...] protože 

třeba to dělám špatně“ (6). V souvislosti s tím zaznělo, že by bylo potřeba učitele 

více v této oblasti proškolit (4, 5).   

 

 Multikulturní výchovy ve školních vzdělávacích programech 

 Místo hodnocení koncepce se učitelé zaměřovali ve svých odpovědích spíše 

na téma začleňování multikulturní výchovy do školních vzdělávacích programů.  

 Jak vyplynulo, na podobě multikulturní výchovy v programech se učitelé 

domlouvali společně s kolegy, přičemž ji sestavovali podle svých vlastních znalostí, 

zkušeností a odhadů (1, 2, 4, 6). Samotný způsob realizace a uplatnění 

multikulturních témat ale ponechali na jednotlivých učitelích (1, 2, 6). „[...] říkali 

jsme si, co by tam asi mělo být, co by se mělo kde probírat s tím tedy, že každý si to 

uplatní tam, kde to bude vhodné.“ (6) 

 Objevil se také názor, že je lepší rozdělit tématické okruhy multikulturní 

výchovy mezi jednotlivé ročníky tak, aby se každý rok neopakovaly, aby se žáci stále 

nevěnovali tomu samému (1). Zúžení a rozdělení celého průřezového tématu je podle 

tohoto názoru pro žáky přínosnější, protože „[...] když se to zúží, tak vlastně z toho 

vznikne podle mého trošku víc, než když to je pořád takový všeobecný balík [...]“ (1).  
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 Zaznělo také, že koncepce sice učitelům srozumitelná je, ale samotná 

multikulturní témata jsou dětem velice vzdálená, protože „[...] ty děti jsou od toho 

odtržené, že se s tím nesetkaly, takže se člověk snaží jim něco ukázat“ (8), nejlépe 

formou projektového dne. 

 Podle dalších názorů je dobré se na základní škole věnovat především tomu 

základnímu, tedy toleranci, mezilidským vztahům a přípravě žáků na život s cizinci 

či v cizí zemi (5). Dále se také objevil názor, že by se u mladších žáků mělo začínat 

obecnějšími pojmy a poté teprve konkretizovat (9). Zaznělo i to, že by se měl učitel 

zaměřovat oboustranně, tedy nejen na majoritu, ale i na minoritu, tzn. učit majoritu 

respektu k odlišnostem druhých lidí a učit minoritu respektu zákonů a norem daného 

státu (5, 10). 
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6.3 Postoje učitelů ke vzdělávání se v oblasti multikulturní výchovy a 

jejich odlišnosti 
 Další tematickou oblastí realizovaných rozhovorů bylo vzdělávání učitelů 

v oblasti multikulturní výchovy. Cílem bylo zjistit, zda respondenti absolvovali 

nějaký takový kurz, jaké jsou jejich postoje ke vzdělávání v této oblasti a také co by 

je motivovalo k tomu se vzdělávat. 

 

 6.3.1 Absolvování kurzů multikulturní výchovy 

 V tematické oblasti zaměřené na další vzdělávání učitelů mě primárně 

zajímalo, zda se respondenti v minulosti nějakého kurzu zaměřeného na 

multikulturní výchovu účastnili. Jak mi dotazovaní učitelé sdělili, v posledních letech 

žádný takový kurz neabsolvovali (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).  

  

 O kurzu nevíme a nemůžeme si ho dovolit 

 Argumentovali přitom, že o žádném takovém kurzu neslyšeli nebo ho 

v nabídce školení nezaznamenali (3, 4, 5, 6, 8, 10). „[...] já jsem fakt neviděla 

nabídku nějakého kurzu multikulturní výchovy [...]“ (3)  „Protože si ani nepamatuji, 

že by se mi nějaký kurz ohledně multikultury dostal do rukou [...]“ (8) 

 Zaznělo také, že mají omezený počet školení, na která se mohou během 

školního roku přihlásit (7, 9), proto se místo vzdělávání v multikulturní oblasti věnují 

jinému studiu v rámci „[...] své odbornosti [...].“ (7)  

 Dále se také objevil názor, že neměli dostatek financí na vzdělávání (7, 9), 

dostatek času (8, 9) i svých vlastních možností vzhledem k jejich věku, protože „[...] 

samozřejmě už mě síly ubývají.“ (9)  

 

 Kurzy nejsou potřeba 

 Dalšími důvody, proč se učitelé dosud žádného kurzu neúčastnili, byl 

nezájem o takové téma nebo pocit, že se vzdělávat v této oblasti nepotřebují (1, 7, 9), 

že si vystačí s těmi znalostmi, které mají teď, navíc „[...] to vnímání multikulturní, si 

myslím, tady je. [...] já si myslím, že nějak to má člověk v sobě, [...] multikulturalita 

je součástí mých oborů, takže třeba člověk nemá ani tak potřebu to studovat [...]“ (1)  
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 Zazněl také argument, že se kurzu nebylo třeba účastnit, protože neexistuje 

samostatný předmět multikulturní výchovy a „[...] protože jsem se zatím nesetkala se 

situací, která by mě k tomu donutila“ (2). 

 

 Čerpání z jiných kurzů 

 Někteří učitelé hovořili o tom, že sice neabsolvovali speciální kurz na 

multikulturní výchovu, ale účastnili se nějakého podobného kurzu či přednášky, 

z nichž čerpají. Zmiňovali kurzy etické výchovy (2, 8), školení metodiků prevence 

(2), přednášku o romské kultuře (5), studium k předmětu výchova ke zdraví (10), 

školení o působení sekt (9), seminář o smart boardech, v němž se zmiňovali o jejich 

využití při realizaci multikulturní výchovy (4), či svou účast na plánované konferenci 

týkající se multikulturalismu (9). 

 

 6.3.2 Postoj ke vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy 

 Podle učitelů je vzdělávání v této oblasti pro učitele potřebné (3, 4, 5, 8, 9, 

10) nebo pro jejich další práci výhodné (2). Zaznělo také, že rozhodně není zbytečné 

(1). Objevil se ovšem také názor, že je potřebnost vzdělání individuální, záleží na 

pohledu, aprobaci „[...] toho vyučujícího, [...] kdo i v jaké škole pracuje, to je 

důležité, jestli ho to i nutí hodně pracovat s těmi etniky [...]“ (7) 

 

 Proč se vzdělávat 

 V rozhovorech učitelé také svůj názor vysvětlovali, uváděli důvody, proč je 

pro učitelé potřebné se v této oblasti dále vzdělávat. Podle nich mohou na kurzech 

získat nové informace, nápady a zkušenosti (1, 2, 4, 5, 10), objevit nové metody 

výuky (5, 6) nebo se dozvědět, „[...] jak to dělat jinak s přihlédnutím k dnešní době a 

tomu, jak se věci mají [...]“ (6) Podle dalších vzdělávání v oblasti multikulturní 

výchovy umožňuje učiteli udržovat kontakt s novinkami (1) a znát výhled do 

budoucna, například v oblasti počtu cizinců, vývoje multikulturalismu (10).  

 Zazněl ale také názor, že vzdělávání v této oblasti je důležité, protože učitelé 

mohou „[...] narazit na problém, který [...] nemusíme znát nebo nebudeme vědět, jak 

na něj reagovat“ (3), nebo také názory, že vzdělávání ujistí učitele v tom, zda 

multikulturní výchovu realizuje dobře (2), motivuje ho do další práce (1) a pomáhá 

předcházet syndromu vyhoření (10).  
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 Kritika vzdělávacích kurzů 

 Mezi učiteli se také vyskytla kritika směřovaná ke vzdělávacím kurzům. 

Obsah kurzů zaměřených na multikulturní výchovu není zcela jasný, není „[...] úplně 

dobře vysvětlený, protože když se mluví multikulturní výchova, tak se většinou objeví 

práce s médii [...]“ (7).  

 Další názor vyjadřuje nejistotu nad tím, jestli učiteli taková školení pomohou, 

spíše je považuje za neúčinná, protože „[...] ho asi tak nespasí, pokud to v sobě 

nemá. Protože může navštívit deset školení a odráží se to od něj, [...]“ (1). 

 

 Ne/ochota se dále vzdělávat 

 Při bližším pohledu na odpovědi respondentů je zřejmé, že lze dotazované 

učitele rozdělit na ty, kteří projevili ochotu se v oblasti multikulturní výchovy dále 

vzdělávat, a na ty, kteří ochotní nejsou.  

 Někteří z těch, kteří jsou ochotní (2, 3, 4, 5, 6, 8, 10), se vyslovili, že je není 

potřeba ke studiu ani moc motivovat, protože by se vzdělávali rádi (2, 3, 4). Zaznělo 

například, že kdyby takový kurz v rámci nabídky do školy přišel, tak by o něj zájem 

byl: [...] určitě si myslím, že bych o něm uvažoval vážně, že bych se ho účastnil“ (5). 

Rádi by za něj podle dalšího názoru byli hlavně „[...] učitelé, kteří mají [...] trošku 

vztah tady k těm předmětům empatickým [...]“ (2).  

 Na druhou stranu ale také zazněl negativní postoj k tomu, kdyby učitele do 

vzdělávání v této oblasti někdo nutil: „Že zas já, „heleď tady tohle teď absolvuješ“, 

to se mi nelíbí...“ (7).   

 U jiných učitelů byla naopak patrná neochota se dále v této oblasti vzdělávat 

(1, 9), a to především proto, že se vzdělávat nepotřebují, že dokáží „[...] dětem s tím, 

co teď mám [...] pomoct, vysvětlit jim to nebo je usměrnit“ (9). 

 

 6.3.3 Motivace ke vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy 

 Zajímalo mě také, co by respondenty motivovalo k dalšímu vzdělávání se 

v oblasti multikulturní výchovy. Jejich motivace lze rozdělit do několik skupin, 

z nichž pak také vyplývá, jak by měly kurzy podle učitelů v praxi vypadat a jak by 

měly probíhat. 
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 Časová a finanční dostupnost 

 Pro některé učitele by motivací byla časová dostupnost kurzu, „[...] protože 

v dnešní době opravdu není toho času tolik“ (3). Navíc by je motivovalo, kdyby se 

konal v době, kdy moc neučí, protože pak by zaměstnavatel za ně nemusel platit 

suplování (2, 4), které „[...] je finančně pro tu školu nevýhodné“ (2), a aby byl 

zaměstnavatel ochotný je z práce uvolnit (8).  

 V souvislosti s tím pak zmiňovali i finanční možnosti. Zazněl názor, že by 

motivací bylo to, kdyby kurzy financoval zaměstnavatel (5, 8), ovšem měly by být 

pro školu finančně dostupné (4, 5), „[...] protože zdroje jsou omezené a přednášky 

pořádají agentury, které chtějí velké zápisné nebo stojí to nějaký větší obnos 

peněz [...]“ (5). 

 V rámci rozhovorů se také objevil návrh, jak motivovat školy, aby své 

zaměstnance na vzdělávací kurzy uvolňovaly. V návrhu se jednalo o kompenzaci za 

drahé suplování a finanční motivaci škol ve smyslu „[...] čím víc budou mít školení, 

tím víc dostanete peněz [...]“ (2). 

 

 Ohodnocení studia 

 Zaznělo také, že by motivací pro učitele dále se vzdělávat v oblasti 

multikulturní výchovy bylo ohodnocení jejich studia vedením školy (2, 8), „[...] že 

jsem někde byla a že to můžu dál v té škole nějakým způsobem předávat“ (8). 

 

 Znalost firmy a obsahu kurzů 

 Jako další motivace, které učitelé uváděli, by byla znalost firmy, která kurzy 

multikulturní výchovy realizuje (8, 10), vědět, která osoba kurz zaštiťuje a jestli je 

z praxe (10).  

 Pro rozhodnutí, zda se do kurzu učitelé přihlásí, je pro ně důležité znát náplň 

a rámec kurzu (6, 7, 10), aby věděli, jak to bude probíhat, „[...] protože nemám ráda 

takový ten zbytečně strávený čas někde, kde se tlachá o ničem“ (6). Důležité je pro 

ně vědět, zda pro ně bude kurz opravdu přínosný do praxe (4, 5, 6), „[...] aby to bylo 

téma, které mě osloví, které budu moct využít“ (4). Některé totiž motivuje to, když 

vědí, že v kurzu získají nové informace a poznatky od jiných učitelů (3, 5, 10), že 

tam mohou nabýt zkušenosti, „[...] přijít na nové metody výuky [...]“ (5). 
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 Zaznělo také, že vliv na rozhodnutí účastnit se kurzu má i doporučení od 

kolegů, kteří s nimi mají kladnou osobní zkušenost, protože „[...] těch kurzů se 

nabízí různě a ne všechny jsou úplně správné [...]“ (8)  

 

 Kdo by se měl vzdělávat 

 Další téma, které z výpovědí respondentů vyplynulo, se týkalo toho, kteří 

učitelé by se měli v oblasti multikulturní výchovy vzdělávat. 

 Někteří zdůrazňovali, že se lze multikulturními tématy zabývat ve všech 

předmětech, takže by se měli vzdělávat všichni učitelé (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10), 

„[...] protože oni to hodí většinou vždycky nějakému tomu češtinářovi na starosti 

nebo občance a ti ostatní jsou z toho z obliga [...]“ (8).  

 Vyskytl se také názor, že by potřebu vzdělávat se v této oblasti mohli mít 

především učitelé, kteří vyučují nehumanitní předměty. Právě tito učitelé totiž 

mohou mít „[...] pocit, že musí sáhnout někam jinam [...]“ (1). 

 Dále zaznělo i to, že vzdělávat se v multikulturní oblasti potřebují především 

mladí, začínající učitelé, přičemž je důležité, aby si realizaci multikulturní výchovy 

prakticky vyzkoušeli, protože „[...] nejvíc vás naučí to, když stojíte v té třídě a když 

vlastně máte už pak nějaké zpětné vazby a víte, jak ty děti reagovaly“ (7). 

 

 Potřeba dalšího vzdělávání 

 Učitelé také zmiňovali potřebu se celoživotně vzdělávat i v dalších oblastech 

(3, 4, 10), ne jenom v oblasti multikulturní výchovy, protože „[...] ty děti se vyvíjí, 

my se vyvíjíme taky, [...] co bylo včera, neplatí zítra, [...] a pokud chcete být ve 

školství, vzdělávat se musíte pořád [...]“ (3). Kromě vzdělávání ve všech oblastech 

zazněly i konkrétní oblasti, v nichž by bylo potřeba učitele proškolit, a to v oblasti 

prevence a řešení šikany (2) a také v psychologii, aby věděli, „[...] jak to dítě víc 

pochopit, jak nahlédnout víc třeba i do problémů těch rodin [...]“ (1) 

 

 Jak by mělo vzdělávání vypadat 

 V rozhovorech učitelé také navrhovali, jakou podobu by mohlo vzdělávání 

učitelů v oblasti multikulturní výchovy mít. Zaznělo, že by bylo dobré, „kdyby byl 

nějaký projekt pro celou školu [...]“ (8), nebo že by vzdělávání mělo probíhat spíše 

formou kurzů s osobní účastí (5, 6), protože „[...] to člověka pořád nutí být víc 

možná aktivní nebo ve střehu, je v jiném prostředí [...]“ (5). 
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6.4 Problémy při realizaci multikulturní výchovy 

 V poslední tematické oblasti jsem se zajímala, jestli se učitelé setkávají při 

realizaci multikulturní výchovy s nějakými problémy. V několika případech se stalo, 

že respondenti zmiňovali u otázek týkajících se jiných témat různé problémy, s nimiž 

se potýkají, ovšem když jsem se jich pak v závěrečné části na problémy přímo 

zeptala, odpověděli, že o žádných nevědí, nebo hovořili o zcela jiných. Do tabulky 

vytvořené při rámcové analýze jsem proto zaznamenala všechny problémy, o nichž 

respondenti v průběhu rozhovoru mluvili, proto se zde mohou vyskytnout i témata, 

kterým jsem se věnovala v předchozích kapitolách.   

 

6.4.1 Problémy s žáky 

 Negativní přístup žáků  

 Pokud se učitelé setkávají s problémy ze strany žáků, jedná se především o 

jejich nechuť, nezájem či lenost zapojovat se do diskuzí v rámci předmětů (4, 6) nebo 

do činností v projektových dnech (1, 2).  

 Objevil se také názor, že se v případě projektových dnů vyskytuje ze strany 

dětí „[...] zneužívání toho programu [...]“ (1), protože za svou aktivitu během 

projektového dne nejsou hodnoceny, takže „[...] mají právě pocit, že to je jenom 

volný den, kdy mají jenom něco jako výlet [...]“ (2). I vzhledem k tomu, že to není 

samostatný předmět, žáci nevnímají tyto aktivity v projektovém dnu jako důležité a 

problémem je i to, že ještě nejsou moc zvyklí „[...] na ty formy netřídní, když to není 

frontální výuka [...]“ (2). 

  

 Citlivost multikulturních témat 

 Dle dalšího názoru jsou některá multikulturní témata citlivá, proto si učitelé 

musejí dávat pozor na to, co žákům říkají (7), a v diskuzi k takovým tématům„[...] 

musí přistupovat opatrně[...]“ (5). 

 

 Problémy s žáky jiných národností, etnik 

 Zaznělo ovšem také, že občasné problémy jsou i s žáky jiných národností, ať 

už jsou to komplikace způsobené jazykovou bariérou mezi žákem a zbytkem třídního 

kolektivu a učitelem (10) nebo výukové problémy a problémy v chování těchto žáků 
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(5, 7, 9). Problematický, respektive špatně odhadnutelný se jeví i přístup žáků jiných 

národností ke své odlišnosti, kdy není jasné, zda takový žák upozornění na svou 

odlišnost „[...] nevezme jako útok anebo ta třída to nevezme, že to je jako 

legrační [...]“ (2). 

 

 Obtížné působení na postoje 

 Zaznělo také, že jako problematické při realizaci multikulturní výchovy 

učitelé spatřují obtížné působení na postoje žáků. Je při ní patrný negativní přístup 

některých žáků k tématům (4), jejich velká netolerance a předsudky (2, 9) a s tím 

souvisí i to, že mají „[...] tendenci odmítat nepoznané [...]“ (9). Vliv na postoje a 

názory žáků má podle nich prostředí, v němž žijí (2, 5, 6, 7, 8, 9) , kdy „[...] ty děti 

mají názor takový, jaký slyší doma nebo v televizi a podobně[...]“ (8). Tyto vlivy pak 

komplikují realizaci multikulturní výchovy, protože „[...] je to někdy velice těžké jim 

to vysvětlovat [...]“ (8).  

 Jak dále z rozhovorů vyplynulo, působení na postoje žáků je obtížné i v tom, 

že učitelé vedou žáky k určitým hodnotám, ovšem oni jsou pak v realitě 

konfrontováni se zcela odlišnou praxí (10). Zaznělo také, že vzhledem k těmto 

silným vlivům nemá na většinu dětí jakákoli výchova učitelů moc velký vliv, jejich 

snažení „[...] jde ne úplně mimo, ale prostě to, co si přinesou z rodiny, je ten základ, 

na kterém děti staví“ (9).  

 Na postoje žáků je těžké působit podle dalšího názoru také v případě, že žáci 

mají vlastní negativní zkušenosti s lidmi jiných národností (5, 9).  

  

6.4.2 Problémy s rodiči 

 Další problémy, jak respondenti uváděli, souvisejí s rodiči žáků. Hovořili o 

tom, že v multikulturní oblasti chybí podpora rodičů, kteří nemají o činnosti dětí 

zájem (1) nebo svými předsudky a negativními postoji multikulturní výchovu 

devalvují, a silně tak ovlivňují i postoje žáků, když rodiče žákům například 

„[...] řeknou, že ty Cikáni by se měli vystěhovat, tak to všechno shodí potom.“ (2)  

 Dále také zaznělo, že problémem je i absence podpory rodiny žáka jiné 

národnosti k posilování jeho pozice v kolektivu (4, 5, 9). Multikulturní výchova má 

totiž také podporovat „ty děti, i když jsou třeba jiné, [...] aby se prosadily v tom 

pozitivním stylu, aby ta třída je podržela.“ (4) 
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 Jak z rozhovorů vyplynulo, občasným problémem je to, že někteří rodiče 

zakazují učitelům, aby s jejich dětmi hovořili o určitých tématech (4). Občas rodiče 

také příliš nechápou přínosy multikulturní výchovy, přijdou jim zážitky, které učitelé 

chtějí dětem v této oblasti zprostředkovat, zbytečné. Z toho důvodu zazněl návrh, že 

„[...] tu multikulturní výchovu by měli absolvovat rodiče“ (7). 

  

6.4.3 Systémové a jiné problémy 

 Další oblast problémů jsem pojmenovala jako systémové a jiné problémy, 

protože se netýkají ani žáků, ani učitelů, ale problémů při uvádění multikulturní 

výchovy do praxe.  

 

 Zdroje a znalosti 

 Prvním z problémů je nedostatek zdrojů k výuce a nedostatečná opora 

multikulturní výchovy v učebnicích, takže, „[...] pokud ten učitel k tomu nemá vlohy, 

[...] nebude vědět, jak to má těm žákům podat, tak jim to nadiktuje, [...] že musí být 

tolerantní“ (2).  

 Dále zaznělo, že je pociťována při realizaci multikulturní výchovy absence 

„[...] nějakého většího proškolení“ (5). Ta se pak projevuje i v tom, že se jako 

problematické jeví zavádění koncepce multikulturní výchovy do praxe, „[...] protože 

ono to zas není úplně tak jednoduché“ (3). 

 

 Problém s hodnocením 

 Jako problém je také vnímáno to, jak žáky v oblasti multikulturní výchovy 

hodnotit, „[...] protože tam vlastně zazní vlastní názory a hodnotit je za názory je 

docela obtížné“ (6). Dle dalšího názoru se těžko hodnotí nejen diskuze, ale i práce 

žáků s materiály, protože „[...] těžko se klasifikuje, jestli má hezky vyplněný pracovní 

list, to by se nedalo známkovat [...]“ (2).  

 

 Další problémy 

 Zazněly také názory, že pro realizaci multikulturní výchovy jsou nevýhodou 

velké, početné třídy (2) nebo že je problematické to, že je realizace multikulturní 

výchovy v rámci běžných předmětů, tedy zařazování témat do probírané látky, těžko 
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prokazatelná, protože „[...] do plánu si to tam můžu napsat, [...] ale jestli jsem to 

s nimi probírala nebo si to jenom přečetli, tak to vůbec, to se dokázat nedá“ (2).  
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6.5 Diskuze 

 6.5.1 Realizace multikulturní výchovy 

 Na poznatky zjištěné během analýzy dat se nyní pokusím podívat z pohledu 

teoretických konceptů (podrobněji viz kapitola 4.) 

 

 Přístupy multikulturní výchovy 

 Při analýze toho, jak učitelé multikulturní výchovu realizují v praxi, lze 

rozlišit jednotlivé koncepce či přístupy multikulturní výchovy tak, jak je definovali 

Janská (2008) a Průcha (2001).  

 Mezi učiteli, kteří zařazují témata do předmětů, převládá kulturně-standardní 

přístup (Janská, 2008), který se shoduje s Průchovou koncepcí (A) (Průcha, 2001). 

Učitelé se většinou věnují tématům, která vyplývají z obsahu probírané látky, 

v rámci předmětů žákům předávají především informace o odlišných kulturách, 

národnostních menšinách v ČR, náboženstvích, dávají jim prostor k vyjádření 

názorů. Jejich cílem je „popovídat si o odlišnostech ale zároveň v dětech povzbudit 

[...] toleranci k ostatním etnikům, odstranit nějaký předsudky [...]“ (5), vést je k 

pochopení odlišností lidí, k empatii.  

 Transkulturní přístup (Janská, 2008) lze okrajově zaznamenat pouze u 

některých učitelů, u nichž je prioritou „[...] ukotvit ty děti ve vlastní kultuře“ (9). 

O pojetí multikulturní výchovy tak, jak ji popisuje Průcha ve své koncepci (B) 

(Průcha, 2001), během rozhovorů nikdo z učitelů nehovořil. 

 V případě realizace multikulturní výchovy formou projektových dnů lze 

hovořit spíše o kulturně-standardním přístupu (Janská, 2008) či Průchově koncepci 

(A) (Průcha, 2001), protože se učitelé snaží žáky seznamovat s odlišnostmi jiných 

kultur a národnostních menšin v ČR a učit je empatii vůči jejich příslušníkům, „[...] 

aby prožily, jak to dítě, když je vlastně multikulturně jiné, co prožívá“ (1). 

 Transkulturní přístup (Janská, 2008) lze spatřovat v exkurzích a projektových 

dnech, které poskytují žákům možnost reflexe své vlastní kulturní identity 

v konkrétních situacích při osobním setkání s lidmi odlišných kultur, kdy o nich žáci 

sami zjišťují „že jsou úplně normální jako my, že nemají potřebu se jich bát“ (8), 

nebo při setkání s prostředím, v němž daní lidé žijí. 
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 Učitelé jako street-level byrokraté 

 Vztáhnout data z realizované analýzy k Lipskeho teorii street-level 

bureaucracy (Lipsky, 1980 In Hill, Hupe, 2002) není jednoduché. Vzhledem k velké 

obecnosti cílů a tematických okruhů definovaných RVP ZV (Jeřábek, Tupý a kol., 

2005) a stejně tak obecnosti odpovědí učitelů je poměrně obtížné odhadovat, na kolik 

učitelé jako street-level byrokraté mění cíle multikulturní výchovy. Jisté 

přizpůsobení cílů či zúžení témat je ovšem při vzájemném srovnání patrné.  

 Učitelé jako street-level byrokraté si vytvářejí při práci pracovní rutiny, které 

jim usnadňují práci, tím, že při realizaci multikulturní výchovy volí většinou 

osvědčené způsoby realizace i materiály. „Já ze zkušeností prostě vím, že tohle mi 

funguje.“ (7)  

 Jejich očekávání od realizace multikulturní výchovy nejsou příliš vysoká, 

nekladou si nároky na změnu v postojích žáků, zaměřují se primárně na to, aby 

předali žákům informace o odlišných kulturách a aby žáci mohli vzájemně vyjádřit 

svůj názor, protože „[...] chtějí diskutovat, chtějí říct svůj názor a chtějí, aby je 

někdo vyslyšel“ (6). I když se snaží vést žáky k pochopení a toleranci odlišností, 

působit na postoje žáků je podle nich vzhledem k okolním vlivům obtížné nebo jejich 

snahu ztěžují problémy ze strany žáků, kteří se „[...] nechtějí tolik soustředit anebo 

[...] je ta třída nastavená tak, že si ze všeho dělají legraci, shazují to“ (2) (podrobněji 

o problémech viz kapitolu 6.4). 

  Učitelé se také plně a rovnoměrně nevěnují tematickým okruhům 

multikulturní výchovy, jak jsou zaneseny v RVP ZV (Jeřábek, Tupý a kol., 2005), 

ale jejich obsah si zužují dle svých potřeb, především na témata vyplývající z obsahu 

učiva (viz výše).  

 

6.5.2 Postoje učitelů k multikulturní výchově 

 Při analýze postojů učitelů k zařazování multikulturní výchovy do výuky a 

postojů k její koncepci lze s pomocí Sabatierovy teorie (Sabatier, Weible In Sabatier, 

2007) rozlišit tři úrovně přesvědčení. Zopakuji, že podle této teorie je velice těžké 

měnit nejobecnější, tzv. hlubinná přesvědčení (deep core beliefs), protože jsou 

zakotvená v aktérech již z období školní docházky, a dále také přesvědčení na úrovni 

politik (policy core beliefs), v nichž aktéři aplikují svá hlubinná přesvědčení na 

konkrétní politiku či politická opatření. Nejméně těžká je změna sekundárních 
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přesvědčení (secondary beliefs), která se týkají konkrétních provedení politik a 

politických opatření v praxi. 

 Při použití Sabatierova systému přesvědčení na tak úzce vymezené téma, jako 

jsou postoje učitelů k multikulturní výchově, není jednoduché určit přesné hranice 

mezi jednotlivými úrovněmi přesvědčení. Dovolím si tvrdit, že přechody mezi nimi 

jsou plynulé, nejsou zcela zřetelné. V následující diskuzi je tedy rozlišování hranic 

mezi přesvědčeními učitelů ovlivněno mým vlastním cítěním a pochopením. 

  

 Rovnost všech lidí a tolerance 

 V postojích některých učitelů k multikulturní výchově se projevuje kladný 

vztah k multikulturalismu a lidem odlišných národností. V pohledu Sabatierovy 

teorie přesvědčení lze tedy za hlubinná přesvědčení (deep core beliefs) považovat 

smysl těchto učitelů pro rovnost všech lidí různých národností a toleranci jejich 

odlišností. Tato hlubinná přesvědčení se pak promítají do jejich přesvědčení na 

úrovni politik (policy core beliefs), za něž lze označit jejich postoje k potřebě 

zařazení multikulturní výchovy do výuky. Tito učitelé vnímají multikulturní výchovu 

kladně, považují ji za potřebnou a důležitou vzhledem k tomu, že „svět se mění a 

tím, jak se zkracují ty vzdálenosti a lidi daleko víc navštěvují ty vzdálenější 

krajiny [...]“ (4), a také vzhledem k přibývání lidí jiných národností do ČR.  

 V jejich přesvědčeních k realizaci multikulturní výchovy v praxi (secondary 

beliefs) lze pak spatřovat to, že považují za potřebné žákům předávat informace o 

odlišnostech kultur a vést je k jejich toleranci a empatii, protože to nemají vrozené a 

protože „[...] nejsou úplně tak moc tolerantní [...]“ (2). Jejich kladný postoj dokládá 

i to, že je pro ně multikulturní výchova samozřejmou součástí výuky a dá se podle 

nich realizovat téměř ve všech předmětech, proto „[...] kdykoli se k tomu člověk 

dostane, tak [...] by to měl s těmi dětmi probírat [...]“ (2) 

 

 Předsudky učitelů 

 Někteří učitelé ovšem mají sami předsudky k lidem jiných národností a je 

pravděpodobné, že si tato přesvědčení s sebou nesou z dětství, protože rasové 

předsudky si děti utvářejí již v předškolním věku (podrobněji viz Průcha, 2001, 

s. 147–148). Předsudky učitelů tedy lze označit za jejich hlubinná přesvědčení (deep 

core beliefs), která následně ovlivňují jejich postoj k zařazení multikulturní výchovy 

do výuky, ke kterému se staví spíše skepticky (policy core beliefs). Vytvoření 
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průřezového tématu Multikulturní výchova považují za uměle vytvořený problém, v 

pohledu na samotnou realizaci (secondary beliefs) podle nich nemá multikulturní 

výchova na postoje žáků příliš velký dopad vzhledem k silnému vlivu jejich okolí a 

kterou je obtížné realizovat, když je realita odlišná, neboť „[...] vidí, jak na úřad 

někdo přijde, zabodne tam nůž do stolu a dávky, které před tím neměl dostat, 

dostane“ (10),  nebo „[...] když v podstatě mají někdy pravdu ty děti“ (8). 

Sekundární přesvědčení lze dále spatřovat například v jejich zaměřování 

multikulturní výchovy na vedení žáků k respektu odlišností jiných kultur „[...] za 

předpokladu, že to menšinové etnikum zase bude respektovat zákony téhle země a 

bude vycházet s těmi svými sousedy tak nějak v dobrém“ (5), a také v tom, že vidí 

jako spíše zbytečné snažit se začleňovat příslušníky národnostních menšin do 

majority, protože „[...] spousta těch věcí je dědičných [...]“ (9). 

 

 Svoboda a autonomie učitele 

 V postojích některých učitelů se v souvislosti s multikulturní výchovou 

projevil důraz na svobodu jejich rozhodování, na jejich autonomii, což lze považovat 

za jejich hlubinná přesvědčení (deep core beliefs). V aplikaci těchto přesvědčení na 

multikulturní výchovu na úrovni politiky (policy core beliefs) se to pak promítlo 

v jejich postoji k vlastní roli v rámci vzdělávací politiky a kompetencím k výuce 

multikulturní výchovy, a to ve dvou rovinách. V první se jedná o pozitivní vnímání 

učitelovy svobody a autonomie v zařazení multikulturní výchovy do školních 

vzdělávacích programů. Učitelé kladně hodnotili to, že vymýšleli s kolegy vhodnou 

formu její realizace, četnost zařazení jednotlivých témat i jejich rozdělení mezi 

ročníky nebo zúžení obsahu tematických okruhů podle sebe, s využitím znalostí 

„[...] jednotlivých kolegů, odhadů i třeba, zdravého rozumu [...]“ (4). Díky možnosti 

přizpůsobit obsah multikulturní výchovy podmínkám školy a okolnostem 

„[...] z toho vznikne podle mého trošku víc, než když to je pořád takový všeobecný 

balík [...]“ (1). Samotnou realizaci v praxi pak ovšem ponechali na jednotlivých 

učitelích, na jejich kompetencích, s tím „[...] že každý si to uplatní tam, kde to bude 

vhodné[...]“ (6) (secondary beliefs). 

 Ve druhé rovině pak jde o vnímání vztahu mezi učitelem a vedoucími orgány 

(policy core beliefs). Tůmová (2011) na základě zjištěných poznatků o postojích 

učitelů ke kurikulární reformě rozdělila učitele na ty, kteří svou novou roli a větší 

autonomii přijímají pozitivně, a na ty, kteří se k ní staví negativně. Při využití tohoto 
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rozdělení na poznatky o postojích učitelů k multikulturní výchově lze říci, že první 

jmenovaní jdou ve vnímání svobody a autonomie ještě dál. Už samotné zařazení 

multikulturní výchovy do RVP ZV vnímají jako jistou formu nařizování a kontroly 

jejich činnosti ze strany vedoucích orgánů, jako znevažování role a kompetencí 

učitelů k výchově žáků ke zdravým postojům, jako „[...] když my jsme ti nepřátelé a 

někdo nahoře nás musí hlídat, aby vůbec jsme tady něco dělali“ (1). Podle nich se 

multikulturním tématům věnovali již před kurikulární reformou, tedy „[...] ještě než 

ta multikulturní výchova takhle přišla [...]“ (7), protože je to normální výchova žáků, 

„[...] v podstatě to jsme zase na začátku těch normálních hodnot [...]“ (1) 

Nedostatečný respekt vedoucích orgánů k roli a kompetencím učitelů je vnímán také 

v tom, že nikdo nezjišťoval jejich postoje k zařazení multikulturní výchovy do 

výuky, „[...] jestli nám se to líbí, jestli se nám to hodí, jestli to půjde“ (1).  

 Při realizaci multikulturní výchovy se tato jejich přesvědčení promítají i do 

názoru na četnost zařazování témat do výuky (secondary beliefs). Tito učitelé se staví 

proti přílišnému zdůrazňování multikulturních témat ve výuce, protože „[...] člověk 

na to naráží, aniž by to nějak upřednostňoval to téma, [...] takže zbytečně bych to 

nedramatizovala“ (1), a také proti ryze účelovému zařazování multikulturních témat 

tam„[...] kde třeba by mě to i brzdilo nebo bych musela přemýšlet jak“ (7). 

 

 Potřeba pravidel a podpory  

 Někteří učitelé sice kladně reflektují svoji autonomii ve vztahu k zařazování 

multikulturní výchovy, na druhou stranu ale vyslovují i potřebu jistých pravidel a 

podpory, což lze označit za jejich hlubinná přesvědčení (deep core beliefs). Ta se pak 

projevují v postoji učitelů ke koncepci multikulturní výchovy i v jistém nepochopení 

průřezových témat jako takových (policy core beliefs). Zaznělo například, že 

multikulturní výchova nebyla začleněna „[...] do toho systému, ve kterém my vlastně 

pracujeme [...]“ (1) a že její formulace jako průřezového tématu je chybou, je tak 

izolována a oddělována od souvislostí. Objevuje se také potřeba jasné a stejné 

koncepce pro všechny školy a dále i nejistota, zda učitelé koncepci dobře chápou a 

v praxi ji dobře realizují. 

 V souvislosti s pociťovanou absencí jasných pravidel a dostatečné podpory 

následně učitelé při realizaci multikulturní výchovy vnímají problémy a různé 

nezodpovězené otázky (secondary beliefs). Objevuje se obtížnost při začleňování 

témat do výuky, které „[...]není úplně tak jednoduché“ (3), nedostatek času a 
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prostoru na důkladnou realizaci, protože „[...] potom nestíhám to, co chci“ (6) a 

„[...] pak těžce nahrazujeme ten ztracený čas [...]“ (1). Při realizaci vnímají jako 

problém také nedostatečnou podporu, co se týče zdrojů, z kterých by mohli 

k multikulturní výchově čerpat, takže pokud učitel „[...] nestuduje, tak nemá moc 

možností, jak k tomu přijít [...]“  (2). Nejasnost se objevuje i v tom, jak žáky v 

oblasti multikulturní výchovy hodnotit, „[...] protože tam vlastně zazní vlastní 

názory a hodnotit je za názory je docela obtížné“ (6).  

 

6.5.3 Postoje učitelů ke vzdělávání 

 Pomocí Sabatierovy teorie (Sabatier, Weible In Sabatier, 2007) lze při 

analýze postojů učitelů ke vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy také rozlišit tři 

úrovně přesvědčení. Ani zde není jednoduché jednotlivé úrovně vzhledem k jejich 

prolínání odlišit, neboť podobu přesvědčení na úrovni politik (policy core beliefs) 

ovlivňuje zároveň více hlubinných přesvědčení.  

 

 Vzdělání jako základní hodnota 

 V postojích učitelů k oblasti vzdělávání se nejobecněji projevuje jejich 

přesvědčení o důležitosti a potřebnosti neustálého vzdělávání člověka, vzdělávání 

tedy považují za významnou lidskou hodnotu, což je možné označit za jejich 

hlubinná přesvědčení (deep core beliefs). Ta se pak přenášejí do jejich přesvědčení 

na úrovni politik (policy core beliefs), tedy do postojů k dalšímu vzdělávání se 

v oblasti multikulturní výchovy. Zde lze ale odlišit i vlivy jiných hlubinných 

přesvědčení, které pak postoje učitelů rozdělují na dvě skupiny.  

 

 Spravedlnost, rovnost 

 V postojích některých učitelů se objevuje přesvědčení o potřebě rovnosti a 

spravedlnosti v dalším vzdělávání se, což spadá do oblasti hlubinných přesvědčení 

(deep core beliefs). Tato přesvědčení pak ovlivňují postoj učitelů k dalšímu 

vzdělávání se v oblasti multikulturní výchovy. Podle nich by se měli vzdělávat 

všichni učitelé bez ohledu na aprobaci, je to potřebné a důležité pro všechny, 

„[...] protože to je věc, která [...] dá se prolínat všemi předměty“ (8).  

 Tito učitelé pak vnímají více přínosy než nedostatky vzdělávacích kurzů, 

podle nich jim mohou přinést nové informace, zkušenosti a nápady k realizaci, nové 
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metody výuky, znalosti o tom, „[...] jak to dělat jinak s přihlédnutím k dnešní době 

[...]“ (6), a poskytnou výhled do budoucna v této oblasti. Kurzy navíc mohou 

pomoci učiteli vyřešit „[...] problém, který [...] nemusíme znát nebo nebudeme vědět, 

jak na něj reagovat“ (3), nebo ho ujistit v tom, zda multikulturní výchovu realizuje 

dobře. A pomáhají předcházet syndromu vyhoření.  

 Co se týče jejich názorů na konkrétní realizaci vzdělávacích kurzů, což lze 

v Sabatierově pojetí považovat za sekundární přesvědčení (secondary beliefs), jsou 

tito učitelé ochotní se dále v oblasti multikulturní výchovy vzdělávat a mají jasnou 

představu, co by je ke vzdělávání motivovalo, jaké podmínky by musely být splněny, 

aby se do takového kurzu přihlásili. 

 

 Svoboda rozhodnutí 

 Některé učitele v jejich postojích ke vzdělávání v multikulturní oblasti (policy 

core beliefs) ovlivňuje přesvědčení o učitelově svobodě, autonomii v rozhodování, 

jak a v čem se bude dále vzdělávat, což lze označit za jejich hlubinná přesvědčení 

(deep core beliefs). Tito učitelé pak pod vlivem těchto přesvědčení sice považují 

vzdělávání se v multikulturní oblasti za důležité, ovšem ne pro sebe, protože si myslí, 

že dokáží „[...] dětem s tím, co teď mám [...] pomoct, vysvětlit jim to nebo je 

usměrnit“ (9). Vzdělávat by se ale podle nich mohli jiní učitelé, ovšem záleží na 

jejich pohledu, „[...] na těch místních podmínkách, [...] jestli ho to i nutí hodně 

pracovat s těmi etniky [...]“ (7),  jestli mají „[...] potřebu to studovat [...]“ (1), nebo 

jestli mají v multikulturní oblasti dostatek zkušeností.  

 Tito učitelé sice vidí nějaké přínosy vzdělávacích kurzů v multikulturní 

oblasti, například motivaci do další práce či udržení kontaktu s novinkami, ale staví 

se k nim také kriticky. Zaznělo například, že obsah kurzů není dobře popsaný, 

„[...] protože když se mluví multikulturní výchova, tak se většinou objeví práce 

s médii [...]“ (7), nebo že kurzy učitele „[...] nespasí, pokud to v sobě nemá, [...] 

něco takového se nedá naučit [...]“ (1). 

 V postojích k zapojení se do vzdělávacích kurzů týkajících se multikulturní 

výchovy (secondary beliefs) projevují tito učitelé neochotu se vzdělávat a nevědí, co 

by je k tomu motivovalo.  
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 6.5.4 Odlišnosti v postojích respondentů s postoji respondentů 

v předešlých výzkumech 

 Jedním z výzkumných cílů diplomové práce, které jsem si stanovila, je i 

popsat odlišnosti v postojích respondentů v mnou realizovaném výzkumu a ve třech 

výzkumech z let 2008–2012.  

 Jsem si vědoma toho, že srovnávat tyto výzkumy je přinejmenším 

problematické (z důvodu jiných podmínek a okolností jejich vzniku, odlišného 

výzkumného vzorku atd.) a výpovědní hodnota výstupů z tohoto srovnání nebude 

příliš vysoká. Vzhledem k tomu, že téma diplomové práce i její výzkumný záměr 

vznikl na základě poznatků z těchto prací, považuji za dobré se k podobnostem a 

odlišnostem mezi některými jejich a mými závěry alespoň ve stručnosti vyjádřit. 

 Ze závěrů prací jsem vybrala ty nejpodstatnější, ty, které se týkají přímo 

postojů učitelů a implementace multikulturní výchovy.    

 

1) Výuka multikulturní výchovy se pojímá na školách různě (Hajská, Bořkovcová, 

2008 : 56). 

 Ve srovnání s poznatky mého výzkumu lze říci, že je tomu spíše naopak, 

forma výuky se pojímá zhruba stejně a učitelé se shodují i v preferovaných tématech. 

 

2) Učitelé nebyli na výuku připravováni, nevědí, jak s tématem pracovat, jak ho 

začlenit do výuky, jakou metodiku zvolit, jak se vypořádat s cíli (Hajská, Bořkovcová, 

2008 : 57). 

 Druhé tvrzení se s poznatky mé diplomové práce shoduje. Někteří učitelé 

pociťují absenci proškolení nebo problém s jejím začleňováním do výuky. 

 

3) Odborné literatury je nedostatek, učitelé k ní nemají přístup (Kalejová, 2008 : 44). 

 V rozhovorech se o dostupnosti odborné literatury nikdo nezmiňoval, zaznělo 

ovšem, že o odbornou literaturu učitelé nemají příliš velký zájem.  

 

4) Podle učitelů je prostoru pro výuku multikulturní výchovy nedostatek (Hajská, 

Bořkovcová, 2008 : 58). 

 Toto tvrzení zaznělo i u respondentů mého výzkumu. Dle jejich názoru není 

pro realizaci multikulturní výchovy ve výuce dostatečný čas ani prostor.  
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5) Učitelé zaměřují multikulturní výchovu především na soužití s romským etnikem a 

migranty a na jejich začleňování do základních škol (Kalejová, 2008 : 42–43). 

 Páté tvrzení se s poznatky mé diplomové práce neshoduje. Učitelé se věnují 

různým tématům, nejen národnostním menšinám v ČR. 

 

6) V tématech učitelé kladou důraz na toleranci ke spolužákům jiných národností, 

poznání odlišností jiných kultur, tvorbu předsudků a historické události podpírající 

nezbytnost vzájemné tolerance (Badalová, 2011). 

 Toto tvrzení se s poznatky mého výzkumu částečně shoduje. Jak z analýzy 

vyplynulo, učitelé se mimo jiné soustředí na předávání informací o odlišnostech 

jiných kultur a náboženství, na vedení žáků k jejich toleranci a na události v historii 

spojené s netolerancí.  

 

7) Podle učitelů je multikulturní výchova nezbytnou součástí obsahu předmětu, 

nevěnují ji ale dostatečnou pozornost (Badalová, 2011 : 60). 

 K tomuto tvrzení je obtížné se vyjádřit, ale částečně lze říci, že se shoduje 

s poznatky mé diplomové práce. Analýza ukázala, že se učitelé většinou 

multikulturnímu tématu věnují v případě, že se objeví v právě probírané látce. 

Z jejich výpovědí ovšem nelze zjistit, jak velkou pozornost mu věnují. 

 

8) Učitelé se dále v oblasti multikulturní výchovy nevzdělávají, považují školení 

o implementaci průřezových témat nedostatečná pro výuku multikulturní výchovy 

(Kalejová, 2008 : 42, 48). 

 Stejně jako Kalejová i já jsem došla ve svém výzkumu k závěru, že se učitelé 

v oblasti multikulturní výchovy nevzdělávají. Školení týkající se implementace 

průřezových témat nebyla v rozhovorech zmíněna, proto se k nim nemohu vyjádřit. 

 

9) Učitelé nemají zájem se v oblasti multikulturní výchovy dále vzdělávat (Kalejová, 

2008 : 42) 

 Toto tvrzení mohu vztáhnout na svou diplomovou práci jen částečně. Jedna 

skupina respondentů projevila ochotu a zájem se dále vzdělávat, pokud by byly 

splněny určité podmínky. Druhá skupina nemá o vzdělávání v této oblasti zájem. 
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10) Působit na žáky v oblasti postojů je obtížné (Badalová, 2011 : 59). 

 S tímto tvrzením souhlasím, učitelé v mém výzkumu se zmiňují o silném 

vlivu okolí na postoje žáků k jiným národnostem a etnikům, které je těžké měnit.  

 

11) Sami učitelé mají předsudky vůči cizincům nebo negativní postoj 

k multikulturalismu (Kalejová, 2008). 

 Předsudky k lidem jiných národností se objevily u některých učitelů i v mnou 

realizovaných rozhovorech. 

 

12) Podle respondentů jsou problémem realizace multikulturní výchovy přístupy 

některých škol k výuce multikulturní výchovy, která často nemusí patřit mezi priority 

ve vzdělávání (Badalová, 2011 : 60). 

 K tomuto tvrzení se nemohu vyjádřit, protože respondenti v mém výzkumu o 

problematickém přístupu jejich školy k realizaci multikulturní výchovy nehovořili. 

 

6.5.5 Nástin doporučení pro vzdělávací politiku 

 Učitel je klíčovým aktérem implementace politiky, záleží na něm, zda 

politika bude či nebude realizována (Kalous In Kalous, Veselý, 2006 : 38). 

Vzhledem k tomuto faktu doporučuji zaměřit se ve vzdělávací politice právě na 

učitele a jejich další vzdělávání, tedy podporu v profesním rozvoji, a také na jejich 

materiální podporu.  

 Že tato podpora není dostatečná, ukazují odpovědi učitelů, kteří sice kladně 

reflektují svou novou roli v kurikulární reformě a svou svobodu při realizaci 

multikulturní výchovy, na druhou stranu se ale kvůli nedostatečné podpoře a absenci 

jasných pravidel setkávají s problémy při realizaci multikulturní výchovy. Zmiňují 

například nejistotu v chápání její koncepce a ve správnosti její realizace, problém při 

začleňování multikulturních témat do výuky, nejasnost ve způsobu hodnocení žáků, 

nedostatek času a prostoru na její realizaci, nedostatek zdrojů k její realizaci či 

absenci proškolení v oblasti.  

 Za důležité také považuji soustředit se na motivování učitelů k jejich dalšímu 

profesnímu rozvoji a zároveň i na motivování vedení škol k dalšímu vzdělávání 

učitelů, které se jeví jako nedostatečné (např. učiteli zmiňovaná absence kompenzace 

za drahé suplování). Podpora školy v profesním vzdělávání učitelů totiž je, jak 
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ukazuje Day (1999), jedním z faktorů, které ovlivňují kvalitu jejich dalšího 

vzdělávání a které je potřeba brát v potaz při tvorbě systému dalšího profesního 

rozvoje učitelů. Všechny faktory mající vliv na kvalitu profesního vzdělávání učitelů 

ukazuje následující schéma. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 Obrázek č. 1: Převzato z Day, 1999 : 4, přeloženo a upraveno autorkou. 

  

 Jsem si vědoma toho, že v mnou nastíněných doporučeních chybí expertní 

názor a že odpovědi respondentů, na základě nichž doporučení navrhuji, mohou být 

ovlivněné mými pracovními vazbami na ně (podrobněji o výzkumném vzorku viz 

kapitolu 5.). Považuji za nutné proto před tvorbou jakýchkoli opatření provést mezi 

učiteli základních škol v regionu Hradec Králové a Jičín podrobný průzkum týkající 

se jejich postojů k dalšímu vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy.  
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7. Závěr 

 V diplomová práci jsem se zabývala postoji učitelů k zavedení multikulturní 

výchovy do vzdělávání v rámci kurikulární reformy regionálního školství v České 

republice, tím, jak učitelé vnímají průběh její realizace v praxi, a postoji učitelů k 

dalšímu vzdělávání v této oblasti. V diplomové práci jsem vycházela z toho, že jsou 

učitelé klíčovými aktéry ve fázi implementace vzdělávací politiky, a tak jsou jejich 

postoje a přesvědčení zásadní pro úspěšnou implementaci multikulturní výchovy 

jako součásti kurikulární reformy.  

 Základem metodologie byla rámcová analýza kvalitativních dat získaných 

z polostrukturovaných rozhovorů s učiteli. Svůj výzkum jsem zaměřila na učitele 

základních škol v okresech Jičín a Hradec Králové v Královéhradeckém kraji. Tento 

region je ve srovnání s ostatními kraji, co se týče počtu cizinců, podprůměrný. 

Hlavními teoretickými východisky práce byly systém přesvědčení dle Paula A. 

Sabatiera, teorie implementace street-level bureaucracy Michaela Lipského a 

teoretické přístupy k multikulturní výchově Jana Průchy a Ivy Janské.  

 Z rozhovorů s učiteli vyplynulo, že v realizaci multikulturní výchovy na 

základních školách převládá kulturně-standardní přístup zaměřený na seznamování 

žáků s odlišnými kulturami a vedení žáků k jejich toleranci. Transkulturní přístup se 

objevuje jen ojediněle, kdy učitelé poskytují žákům možnost reflexe své vlastní 

kulturní identity při osobním setkání s lidmi odlišných kultur. 

 Učitelé si jako street-level byrokraté vytvářejí při práci pracovní rutiny tím, 

že volí osvědčené způsoby realizace i materiály. Jejich očekávání nejsou příliš 

vysoká, nekladou si nároky na změnu v postojích žáků, zaměřují se primárně na to, 

aby jim předali informace a prostor se vyjádřit. Dále také nerealizují všechen obsah 

tematických okruhů multikulturní výchovy, ale zužují si ho dle svých potřeb. 

 Výzkum dále ukázal, že učitelé vnímají multikulturní výchovu kladně, 

považují ji za potřebnou a důležitou. Někteří ovšem mají sami předsudky vůči lidem 

jiných národností, což ovlivňuje i jejich postoj k multikulturní výchově a začleňování 

příslušníků národnostních menšin do majority. 

 Učitelé vnímají svou svobodu v realizaci multikulturní výchovy v praxi 

pozitivně. Někteří ale její zařazení do RVP ZV vnímají jako jistou formu nařizování 

a kontroly ze strany vedoucích orgánů, jako znevažování role a kompetencí učitelů. 

Ačkoli vnímají učitelé svou autonomii kladně, vyslovují i potřebu jistých pravidel a 
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podpory v souvislosti s multikulturní výchovou. Zaznělo, že multikulturní výchova 

nebyla začleněna do systému, byla izolována a oddělena od souvislostí. Někteří 

učitelé projevili nejistotu, zda koncepci dobře chápou a v praxi pak dobře realizují. 

Jimi pociťovaná absence jasných pravidel a dostatečné podpory se v praxi promítá do 

problémů s realizací multikulturní výchovy.   

 Co se týče vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy, podle některých by se 

měli vzdělávat všichni učitelé bez ohledu na aprobaci, protože je to důležité a 

potřebné pro všechny. Objevila se mezi nimi také pociťovaná absence proškolení 

v této oblasti. Učitele by ke vzdělávání motivovaly časová a finanční dostupnost, 

ohodnocení jejich studia, znalost firmy, která kurzy realizuje, a především obsah 

kurzů a jejich použitelnost pro praxi. 

 Někteří učitelé ovšem zdůrazňují potřebu svobody v rozhodování o tom, jak a 

v čem se budou dále vzdělávat. Podle nich potřeba vzdělávat se v oblasti 

multikulturní výchovy záleží na individuálním pohledu učitele. Vzdělávací kurzy 

jsou kritizovány za to, že jejich obsah není dobře definovaný a že nemají na učitele 

příliš velký dopad.  

 

 Podle mého osobního pohledu není multikulturní výchova tématem, které by 

bylo pro učitele v tomto regionu prioritní nebo které by je více zajímalo, a to 

pravděpodobně z toho důvodu, že nemají velkou zkušenost s multikulturními třídami 

či cizinci žijícími v regionu.  

 Sami učitelé hovořili o tom, že žáci nejsou příliš tolerantní, a zdůrazňovali, že 

je potřeba je k toleranci vést a připravovat je na budoucí život s cizinci, ovšem 

zároveň s tím také přiznávali nedostatek proškolení v oblasti multikulturní výchovy a 

nedostatečnou podporu, co se týče materiálů k výuce.  

 Vzhledem k těmto poznatkům by se podle mě měla vzdělávací politika 

v daném regionu zaměřit na učitele a jejich podporu v dalším profesním vzdělávání a 

také na materiální podporu při realizaci multikulturní výchovy. 
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8. Summary 
Diploma thesis dealt with attitudes of teachers towards the multicultural 

education within the curriculum reform of the regional system of education in the 

Czech Republic. It dealt also with its implementation in practice and with attitudes of 

teachers towards further training in this area.  

The author focused her research on elementary school teachers in the region 

of Jičín and Hradec Králové. Since teachers are the key persons involved in 

implementation of education policy, their attitude is crucial for successful 

implementation of multicultural education and then for successful implementation of 

the reform. The methodology was based on qualitative data analysis. The main 

theoretical basis were belief systems of Paul A. Sabatier, M. Lipsky's street-level 

bureaucracy theory and multicultural education theories of J. Průcha and I. Janská. 

 Teachers prefer culturally-standard approach in multicultural education. They 

introduce different cultures and lead their pupils to be broadminded in term of 

accepting these different cultures. Cross-cultural approach offering a possibility to 

reflect pupils´ own cultural identity while meeting a person representing a different 

culture appears only sporadically. 

  Teachers as street-level bureaucrats create a working routine that selects 

verified methods and materials. Their expectations are not too high. Teachers do not 

try to change attitudes of pupils they focus primarily on providing information and 

space to express opinions. Teachers do not execute the whole range of topics, they 

only narrow the content of multicultural education defined in curriculum according 

to their needs. 

 Teachers have positive attitudes to the multicultural education. They consider 

it to be necessary and important. But some have their own prejudices against other 

ethnic groups which influence negatively their attitudes. Teachers also understand 

positively their autonomy in the implementation of the multicultural education in 

practice. But some of them understand its inclusion in the curriculum document as a 

form of prescribing and control by the governing bodies, such as disrespect for the 

role and competences of teachers to educate pupils. 

 Although teachers understand positively their autonomy, they express the 

need for certain rules and support in the implementation of the multicultural 
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education. The absence of clear rules and adequate support in practice brings 

problems with the implementation. 

 Some teachers think the further professional training in the multicultural 

education area is important and necessary for all teachers regardless of teaching 

qualifications. Others think they have the lack of qualification in this area. Teachers´ 

motivations to the further professional training are the availability of time and 

money, the evaluation of their studies, the knowledge of the company that realizes 

courses and especially the knowledge of the course content and its applicability to 

practice. 

 Some teachers, however, highlight the need for the autonomy in deciding on 

the further professional training. They think the training in the multicultural 

education area is important for teachers, but the need for training depends on the 

individual teacher's perspective. 

 Based on these findings, the author proposes to focus on the professional 

development of teachers and providing them with the material support. 
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Příloha č. 1: Návod k rozhovoru (tabulka) 

Tematická oblast Jednotlivá témata a podtémata 
Realizace MKV ve škole  Podoba MKV 

- jak ji realizují 
- jak často 
- jakou formou 
- na co (jaké téma) se nejčastěji zaměřujete 
 Zkušenost s multikulturní třídou 

- možné rozdíly v přístupu žáků k MKV ve třídách, 
kterou navštěvují žáci-cizinci  
- je zde výuka MKV snazší – proč ano/ne 
 

Důležitost MKV ve výuce  Postoj k zařazení MKV do výuky 
- důvody – proč ano/ne 
- přínosy MKV 
- rizika MKV 
 Koncepce MKV 

- srozumitelnost koncepce výuky MKV 
- srozumitelnost tematických okruhů – zda vědí, co 
MKV je, co mají učit 
 

Vzdělávání v oblasti MKV  Materiály pro realizaci MKV 
- používání metodik 
- používání literatury 
 Absolvování vzdělávacího kurzu týkající se 

MKV 
- proč ano, jak ho hodnotí, jaká byla motivace se 
vzdělávat 
- proč ne, co by učitele motivovalo ke vzdělávání se 
- potřebnost vzdělávání v oblasti MKV, důvody 
názoru 
 

Problémy při realizaci  Setkáváte se s nějakými problémy?  
- pokud ano, s jakými 

 
Demografické a 
identifikační údaje 

- aprobace 
- délka praxe 
- jiná pracovní zkušenost 
- vyučované předměty na ZŠ 
- předměty, v nichž realizují MKV 

Zkratky: MKV – multikulturní výchova     Zdroj: autorka 
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Příloha č. 2: Rozhovory (text) 

Seznam rozhovorů: 

Rozhovor č. 1 

Aprobace: Německý jazyk, dějepis. 

Délka učitelské praxe: 10 let. 

Práce v jiné škole: Ano, 3 roky na jiné škole. 

V současnosti vyučované předměty: Dějepis, český jazyk, tělesná výchova, 

pracovní vyučování, výchova ke zdraví.  

Jiná pracovní zkušenost: Výuka v jazykové škole, zdravotní sestra. 

  

Rozhovor č. 2 

Aprobace: Speciální pedagogika, přírodopis. 

Délka učitelské praxe: 7 let. 

Práce v jiné škole: Ano, 5 let na jiné základní škole. 

V současnosti vyučované předměty: Zeměpis, Dějepis, Fyzika, Chemie, Přírodopis, 

Tělesná výchova, Občanská výchova. 

Jiná pracovní zkušenost: V rámci školní praxe speciální škola a dětský domov.  

 

Rozhovor č. 3 

Aprobace: Matematika, tělesná výchova, zeměpis. 

Délka učitelské praxe: 1,5 roku. 

Práce v jiné škole: Ne. 

V současnosti vyučované předměty: Matematika, tělesná výchova, zeměpis, 

přírodopis, pracovní vyučování. 

Jiná pracovní zkušenost: Výuka v plavecké škole. 

 

Rozhovor č. 4 

Aprobace: Ruský jazyk, hudební výchova, rodinná výchova. 

Délka učitelské praxe: 24 let. 

Práce v jiné škole: Ano, na střední škole. 

V současnosti vyučované předměty: Hudební výchova, rodinná výchova, zeměpis, 

občanská výchova. 

Jiná pracovní zkušenost:  Soukromá výuka hry na kytaru. 
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Rozhovor č. 5 

Aprobace: Dějepis, občanská výchova. 

Délka učitelské praxe: 10 let. 

Práce v jiné škole: Ano, na jiné základní škole. 

V současnosti vyučované předměty: Občanská výchova, dějepis, zeměpis, pracovní 

činnosti. 

Jiná pracovní zkušenost: Práce v archeologické sekci v muzeu. 

 

Rozhovor č. 6 

Aprobace: Český jazyk, občanská výchova. 

Délka učitelské praxe: 25 let. 

Práce v jiné škole: Ano, na jiné základní škole. 

V současnosti vyučované předměty: Český jazyk, výchova ke zdraví, občanská 

výchova. 

Jiná pracovní zkušenost: Ne. 

 

Rozhovor č. 7 

Aprobace: Dějepis, ruský jazyk, německý jazyk. 

Délka učitelské praxe: 24 let. 

Práce v jiné škole: Ne. 

V současnosti vyučované předměty: Dějepis, ruský jazyk, německý jazyk. 

Jiná pracovní zkušenost: Ne. 

 

Rozhovor č. 8 

Aprobace: Nekvalifikovaný učitel, studuje vysokou školu. 

Délka učitelské praxe: 8 let. 

Práce v jiné škole: Ne. 

V současnosti vyučované předměty: Anglický jazyk, občanská výchova. 

Jiná pracovní zkušenost: Zdravotní sestra, soukromé podnikání. 

 

Rozhovor č. 9 

Aprobace: Nezodpovězeno. 

Délka učitelské praxe: Nezodpovězeno. 
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Práce v jiné škole: Nezodpovězeno. 

V současnosti vyučované předměty: Zeměpis, přírodopis, dějepis, občanská 

výchova, mediální výchova, vlastivěda, přírodověda. 

Jiná pracovní zkušenost: Nezodpovězeno. 

 

Rozhovor č. 10 

Aprobace: Dějepis, pedagogika, rodinná výchova občanská výchova. 

Délka učitelské praxe: 25 let. 

Práce v jiné škole: Ano, 6 let na soukromé škole. 

V současnosti vyučované předměty: Český jazyk, výchova ke zdraví, občanská 

výchova. 

Jiná pracovní zkušenost: Soukromé podnikání. 

 

 Všechny přepisy rozhovorů jsou vzhledem ke svému velkému rozsahu 

k dispozici v elektronické podobě v souboru Příloha č. 2, který je uložený ve 

Studijním informačním systému Univerzity Karlovy v Praze.6  

 Jako ukázku zde zveřejňuji pouze přepis rozhovoru č. 1. 

 

ROZHOVOR Č. 1 

- při domlouvání rozhovoru a sdělování tématu učitelka přemýšlela, co je 

multikulturní výchova a jak ji vlastně ve škole realizují, přítomná kolegyně jí 

připomněla, že dělají projektové dny – vyplynulo z toho, že multikulturní výchovu 

v rámci školy hromadně realizují, ovšem nebylo z toho patrné, zda ji učitelka 

opravdu realizuje 

- rozhovor probíhal ve sborovně, kde byly v průběhu rozhovoru – především na 

začátku a na konci – přítomné jiné učitelky, učitelka mluvila tišeji, na záznamu jsou 

tak občas ruchy, díky kterým bylo obtížné identifikovat, co učitelka doslovně říkala, 

při samotném rozhovoru nás ale nikdo nerušil 

- učitelce jsem před rozhovorem představila jednotlivé tematické okruhy rozhovoru 

- rozhovor byl nahráván na diktafon, učitelka souhlasila s nahráváním rozhovoru a 

zveřejněním jeho přepisu v diplomové práci 

                                                
6 https://is.cuni.cz/studium/index.php 
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- učitelka občas odbíhala od tématu a často používala výplňková slova typu „jo“, 

„že jo“, „vlastně“, která jsem při přepisu rozhovoru v textu redukovala, při 

rozhovoru také živě gestikulovala 

 

Jak realizujete multikulturní výchovu? 

Takže pomocí těch projektových dnů v podstatě čtyřikrát během školního roku a 

letošní rok jsme začali, každá třída prostě má v rámci toho projektu aktivity s tím 

třídním učitelem takže ta multikulturní výchova je zařazena mimo tu výuku do těch 

projektových dnů a plus teda někde styčné body jsou v některých jiných předmětech, 

nejvíce v rodinné výchově, občanské výchově, tam se na to naráží asi nejvíc. 

 

A co děláte během těch projektových dnů? 

Takže to vždycky třídní učitel zpracuje ten projekt na ten daný den. Já osobně se teda 

snažím, aby to bylo prostě zajímavý, něco aby žáci něco nového zažili, ale máte 

zkušenost s mojí třídou, že to není jednoduchý, protože žáci v okamžiku, kdy 

nedostávají u nás známky, tak jako to chápou jenom, že se nebude nic dělat, a 

přestože se neznámkuje, tak... (ruch) na to narážíme. Prostě moc práce a dost často ty 

výsledky sice musí přijít, ale představovala bych si mnohdy lepší. 

 

Na jaká témata se zaměřujete? 

Hm... No, já teda když mám mluvit konkrétně, já jsem tam měla jednou tu 

interaktivní tabuli a vlastně jsem vytvořila na multikulturní výchovu takový 

miniprogram, kde byl chlapeček, který byl Ind, myslím, že jsme ho nazvali, prostě 

byl jiné pleti a dostal... Nebo obráceně, že náš chlapeček se dostal do Indie a tam 

vlastně se srovnávalo, v čem je jiný v té třídě, v tom prostředí, co je na něm jiné, 

proč se musel zout, proč na něj všichni křičí, takže byla to taková obrazová forma a 

ty postavičky se tam hýbaly a různě... Já jsem se snažila, aby si to ty děti prožily, aby 

to nebylo jenom suchopárné mluvení o čemsi, ale chtěla jsem, aby prožily, jak to 

dítě, když je vlastně multikulturně jiné, co prožívá. Teď oni odhadovali, co ta 

postavička udělá, a hledali tam ty rozdíly, hledali, co by mohlo těm ostatním vadit. 

Pak tam byla třeba katedrála a tam na něj začali všichni křičet a teď hádali, proč, a 

pochopitelně to neuhodli, že se měl zout, že tam nesmí jít vlastně neoblečený. Takhle 

prostě nějak jsme se bavili o konkrétní situaci, ale na nějaké širší multikulturní téma. 

To byla ta poslední, na co si vzpomínám. 
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Proč ji realizujete formou těch projektových dnů? Proč jste zvolili tento 

způsob? 

No, my jsme se tady o tom dohadovali s kolegy a bylo to z toho důvodu, že prostě to 

bylo naprosto nepřehledné, kde se to dělá, kdo to bude dělat, ve kterém ročníku ano, 

teď vznikaly otázky, je to ještě multikulturní, není to multikulturní, takže prostě bylo 

to takový postavený na takovým písku, bych řekla. Jsme si říkali, bude lepší dát to do 

toho projektového dnu, ať je jasně dané, teď to bylo multikulturní, že se to všechno 

udělá kolem toho tématu, než to někde tahat po nějakých kousíčcích a dokazovat, že 

jsem tu multikulturní výchovu v podstatě dělala, protože někde vlastně to nebylo až 

tak úplně i s tím cílem tomu dítěti sdělit to multikulturní téma, tak proto jsme to dali 

do projektu, protože sice multikulturalita je v těch učebnicích, ale přišlo nám to 

takový jako lovení malých rybek někde ve velkým rybníce, tak jsme se tak rozhodli.   

 

Máte zkušenost s multikulturní třídou? Prací v multikulturní třídě? 

Těžko na to odpovědět, já si myslím, že ano. Já loni a vlastně i letos mám třídu, kde 

těch národností je víc, takže nemůžu tvrdit, že bychom byly vysloveně multikulturní 

třída, protože oni jsou naprosto nemultikulturní a úplně stejný děti jako všechny 

ostatní. Ale je pravda, že jsme prostě už nějaké národnostní rozdíly řešili. Hlavně ty 

povahové. Já mám třeba, teď mě napadá, Ukrajince, v té předchozí třídě jsem jich 

teda měla víc, tam jsem jich napočítala, já nevím, abych si nevymýšlela, Češi, jeden 

Slovák, Maďar tam byl, Ukrajinec, Bělorus, Rom, šest dejme tomu jich tam bylo v té 

předchozí třídě. A vlastně tady těch Ukrajinců přišlo po té černobylské katastrofě 

velmi hodně a dřív ještě neuměli česky, teď už ty generace se vlastně doučili ten 

jazyk, takže už se nám zdá, že to vlastně splývá to etnikum nebo ta národnost, ale 

dříve pokud mluvit neuměli a ty rodiče se s námi těžce domlouvali, tak dá se říct, že 

teda jsme se museli snažit i multikulturně chápat ty lidi. A vlastně jsme už mluvili o 

tom modelu, jaký třeba mají ti Ukrajinci. Oni jsou pravoslavného vyznání a vlastně 

ten model je tam takový, že muž je hlavou rodiny, je úplně jedno, kolik mu je. To 

znamená, že chlapci vychovávaní ukrajinskou maminkou, třeba která je 

samoživitelka, tak tam ten model je naprosto jiný a oni tu ženskou autoritu vlastně 

chápou úplně jinak nebo spíš nechápou a tady jsme museli prostě stanovit ta nová 

pravidla vlastně taky na základě té multikulturality a tolerance a všech těch pravidel, 
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no, takže já nevím, jestli se může mluvit o multikulturalitě, ale... mně to přijde jako 

moc vznešený slovo, ale prakticky asi mám nějaký zkušenosti. 

 

Myslíte, že je nějaký rozdíl mezi třídou, kde je hodně dětí z různých etnik, když 

realizujete ty projektové dny, tak jestli se k tomu ta třída staví jinak než třída, 

kde je těch dětí míň nebo není žádný? 

No já na tohle nedokážu odpovědět, u mě to bylo jedno. Oni ty děti se nevnímají už 

jako vzhledem k těm národnostem, pro ně to je Pepa, že to není Rom, není to 

Ukrajinec, jsou k sobě docela hodný, ale myslím si, že někdy asi by ten rozdíl mohl 

být znát. Já ho necítím, prostě jsou to rošťáci někteří jako všichni, je úplně jedno, 

jestli to je Čech, Ukrajinec, Slovák, takže z jejich postoje já necítím vůbec nějaký 

rozdíl, ty jsi takový, makový... neberou to tak. 

 

Myslíte, že je to třeba snazší, že se učí žít s těmi žáky ostatními, že to nevnímají 

tak... 

Nevím, já si myslím, že vlastně nejde o národnost, jde o člověka, ale že když ten 

člověk je dobrý, vyjde s každým, a pokud není, tak nevyjde ani s Čechem, i kdyby 

tam jich bylo třicet ve třídě. Takže já si myslím, že tyhle vztahy na těch národnostech 

až tak nezáleží, pokud ten jedinec nezasahuje nějakým výrazným způsobem. Jako 

nevím, zažila jsem chlapečka, který byl židovského náboženství, a ten trošku 

vyčníval, protože neslavil Vánoce. Teď mě napadá, není to ohledně národnosti, ale 

třeba ta jedna dívka byla jehovistka nebo vyrůstala v jehovistické rodině, ta byla jiná, 

ta se prostě vyčleňovala, ale pokud ten jedinec má takové běžné zvyky s tou 

civilizací naší a nevykazuje nějakou činnost nebo odpor k nějaké činnosti, kterou mu 

zakazuje ta víra třeba nebo ta jeho skupina, ze který pochází, tak já si myslím, že tam 

to vůbec o tom není, o té národnosti, spíš jako až dál o těch zvycích, ale jinak samo o 

sobě, ty jsi Ukrajinec nebo ty jsi Čech, že to nehraje vůbec nějakou výraznější roli. 

Spíš možná na začátku, že možná by mohlo bránit tomu prvotnímu porozumění, ale u 

nás ani tak, jako co já jsem ty děti sledovala, prostě jeden byl Rom, Ukrajinec, oni to 

neřeší ty děti, řeší to rodiče. Tam potom – „no a on je takový“... Na rodičovském 

sdružení možná mám pocit, že ty rodiče to řeší mnohem víc. Já jsem Ukrajinec, on je 

Čech, tím pádem oni by neměli dostávat místa a my jsme nezaměstnaní, tam, když si 

vzpomínám, tak tam jsme to vlastně řešili, že ty dospělí jsou vůči sobě vyhraněnější, 

ale ty děti vůbec, těm to je, dá se říct, jedno. 
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Jak vnímáte zařazení multikulturní výchovy do výuky? 

No, mně všechny ty kompetence přijdou náročné v tom smyslu, že to je na úkor 

jiných hodin, takže v podstatě my tady něco den děláme a pak těžce nahrazujeme ten 

ztracený čas, že to není včleněno do té výuky, bylo to na nás vhozeno navíc, vlastně 

nebylo to zapracováno do toho systému, ve kterém my vlastně pracujeme, a já to 

vidím „poraď si jak umíš“. Tady dostali jsme nové úkoly, museli jsme se s nimi 

vyrovnat, ale nevím, jestli teda někoho napadlo vůbec řešit, jestli nám se to líbí, jestli 

se nám to hodí, jestli to půjde. Tady u nás se předpokládá, že to prostě vždycky nějak 

zvládneme, že to nikoho příliš nezajímalo, jak nás to zatíží, jak nám to zasáhne do té 

výuky, takže to je bohužel můj názor, se kterým někteří nesouhlasí, ale prostě je to... 

do toho běžného systému to není zasazené, je to prostě mimo, další práce, práce 

navíc vlastně a dost na úkor toho ostatního, takže já pak musím počítat to, co mám 

dělat normálně, abych se vešla tou látkou takhle, no. 

 

Jaké vidíte přínosy té multikulturní výchovy, jestli nějaké vidíte, teda? 

No já nevím, já si troufám tvrdit, že my jsme přišli na ty postupy i bez tady těch 

projektů, protože to bylo potřeba, takže já nevím... přínos pochopitelně je, pokud 

jako ty děti s tím nemají zkušenosti, nesetkaly se s tím, ale my jako učitelé, si 

myslím, že spoustu věcí nám nikdo nemusí zadávat a stejně to děláme, zrovna tak 

jako mi nikdo nemusí říkat, že mám mít ohled na dyslektika, který píše pomalu, 

takže mě teda tyhle ty věci mi přijdou z mého pohledu naprosto normální a já bych je 

až tak jako nepřeceňovala. Ale je fakt, že pokud někde jako se o tom vůbec nemluví, 

tak význam to má jako ten informační, ale my jsme tady prostě ty problémy řešili 

ještě dřív, než vůbec tady ty kompetence byly, tak nevím, význam... Význam má 

všechno, co prostě tomu dítěti nějak rozšíří obzor, tak asi má no... Zas až ne tak jako 

průlomový, že bychom se bez toho dřív neobešli. Asi tak. 

 

A vnímáte nějaká rizika? Nějaká negativa? 

Jako té multikulturní...? 

 

Ano. 

Já nevím... Spíš možná tady když to to dítě špatně pochopí, to si myslím, že by 

mohlo možná napáchat mnohem větší škodu, kdyby ho člověk nějak nešikovně vedl 
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a teď jako by mu řekl: „máš se vyhranit vůči někomu“, a teď on je takový, makový, 

nebo tak. Ale jinak si myslím, že snad rizika v tom žádná být nemohou. Jenom prostě 

v tom špatném zprostředkování těch informací, jinak asi ne. 

 

Teď se zeptám na koncepci multikulturní výchovy. Je srozumitelná tak, jak 

vám byla jako učitelům předána, jestli je jasné, co ta multikulturní výchova 

vůbec jako je? 

No, je to... Já když jsem si četla vlastně, ono to je dáno v takové tabulce, ve všech 

možných dokumentech, tak je to taková zhuštěnina frází a věcí, které normální 

člověk teda nechápe, to znamená každý učitel si to musí zase přebrat po svým, ale 

nepovažuji to za příliš srozumitelné a příliš reprezentativní, spíš to děsí, všechny ty 

tabulky, všechny ty kompetence, co člověk má hlídat, a dokonce, jestli to můžu tak 

říct, někdy to až uráží. Že člověk je sám jako učitel vůči tomu dítěti takový jako 

nakloněný, aby mu dal to nejlepší, a přijde mi, že jako mi to nemusí nikdo říkat a 

hlavně že mě kvůli tomu nemusí nikdo kontrolovat. Učitel je tady, já si myslím, pro 

žáka a my nejsme nepřátelé dětí, ale někdy mi ty nařízení připadají, jako když my 

jsme ti nepřátelé a někdo nahoře nás musí hlídat, aby vůbec jsme tady něco dělali. To 

mě jako trochu dráždí, to si myslím, že některý ty věci jsou úplně zbytečný, že se to 

v praxi dělá naprosto běžně, aniž by někdo vůbec se pozastavil nad tím, že by to 

dělat neměl, nebo něco takovýho, to tady řešíme věčně, to jsou i ty dyslektický 

smlouvy a takový... To někdy člověk žasne, že musí podepisovat papír na tak 

samozřejmou věc, která jako, když to to dítě nestíhá, tak to po něm já nebudu chtít. 

A trošku mě uráží, že to musím podepisovat, že to budu dělat. Takže nevím, je to 

třeba takový radikální názor, ale nevím, přijde mi, že spousta těch věcí je jenom 

papír pro papír. V podstatě to děláme stejně a jenom se tomu říká nějak vznešeně a 

že se kvůli tomu vyplňuje hromada papírů, že se kolem toho organizuje plno věcí, ale 

prakticky zas až tak nových věcí to nepřineslo. A že vždycky ta škola, když je to 

potřeba, tak se to prostě udělá.  

 

A co k těm jednotlivým tématickým okruhům, které multikulturní výchova 

zařazuje nebo má v sobě. Je jasné, co konkrétně v těch jednotlivých tematických 

okruzích se má dělat? 

No, říkám, jako tak všeobecně člověk si jako udělá představu, no... 
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Já jsem se totiž dívala, že máte ty jednotlivé okruhy vždycky zařazené do 

každého ročníku, každý ročník dělá něco trochu jinačího... 

Tady to jsme udělali z toho důvodu, aby se to neopakovalo, protože ony ty děti třeba 

i v rámci rodinné výchovy, občanské výchovy, tam se to neustále vrací v těch 

naprosto stejných obměnách, tak aby prostě ty děti v devátý třídě neřekly „jé, už zase 

něco, zase to samý“, takže jsme to trošku rozdělili, aby to nebylo totéž, v rámci těch 

projektů, aby i pro nás se to jako obměňovalo, tak jsme to prostě takhle udělali, no, 

protože pokud by každý měl neustále totéž a vlastně když se to zúží, tak z toho 

vznikne podle mýho trošku víc, než když to je pořád takový všeobecný balík a teď se 

to z toho nějak vytahuje... no, říkám, je to věc vlastně každýho učitele, to já si 

myslím, že by skoro bez některých těch věcí, že bychom se obešli. Mi nepřijde že 

bychom dělali v rámci toho pro ty děti mnohem víc, než bychom dělali, to si 

nemyslím. Že to je prostě zase jenom takový nějaký nápad, jak nám tady zpestřit 

vyplňování dalších dotazníků nebo prostě agendy, ale prakticky mám pocit, že to je, 

že se to dělá třeba malinko jinak, ale pořád stejně.  

 

Já se ještě vrátím k těm projektovým dnům. Děti pracují samostatně v nějakých 

skupinkách nebo jak? 

To je různé, podle toho... já se snažím to střídat, aby to nebylo to frontální 

vyučování, ovšem viděla jste u mě, že zas ukočírovat tak divokou třídu, tak snažíme 

se po těch menších skupinkách, ale záleží to třída na třídě, některý děti jsou schopny 

pracovat v té skupině a některé naopak zase vypnou, že mají pocit, že to někdo udělá 

za ně, za toho konkrétního jedince. Takže kolikrát musím změnit tu představu i na 

místě, protože když vidím, že prostě ta činnost nefunguje, no tak nemůžu trvat na 

tom, co jsem si vymyslela. A nebo říkám: „když vám to takhle půjde, když to bude 

v pořádku, uděláte si to ve skupině, jak uvidím někoho, že pracovat nebude, tak 

individuálně prostě“. Změníme plán a oni nechtějí, pak se snaží. Ale říkám, to se 

nedá takhle jako globálně říct, snažíme se všelijak možně. Kolegyně dělala jednou 

jógu, já jsem si říkala perfektní a měla jsem pocit, že ty děti to vůbec nevzaly, jako 

že něco nového... já jsem zkoušela totéž v tělocviku, takže někdy to člověk 

neodhadne, co těm dětem sedne, a byly jsme netrapnější na světě a já nevím co 

všechno a když dostanou něco jen tak vymalovávat, člověk není až tak náročný na tu 

pohybovou aktivitu, na to myšlení, aby vymýšleli něco, něco tvůrčího, tak někdy 

jsou spokojenější, no takže... vidíte, až nevděčná ta práce, ta příprava, dáte všechno a 
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ty děti to kolikrát nevezmou nebo nepovede se to a je to zvláštní, že si člověk řekne, 

tohle je přece musí bavit, ale oni s tím vždycky stejně provedou to svý.   

 

Když děláte ty projektové dny, tak z jakých materiálů čerpáte? 

No, z internetu, co dům dá prostě, nebo když spolupracujeme, že se domlouváme 

takhle předem, jak to postavit, aby to mělo nějakou hlubší myšlenku ten den, takže 

vždy nějaké téma. Teď naposledy to jsme vlastně měli, to nebyla teda multikulturní 

výchova, ale v podstatě rozjímání vánoční vždycky, aby to nějak zapadlo do toho 

běhu, toho času, Vánoce, Velikonoce, nebo tady, už si přesně nepamatuju, tady to 

bylo... hm, „ty a já“, nebo jak jsme to formulovali, prostě to vymezení člověka vůči 

těm ostatním, „ty a já, já a ty jsme oba“, nějak tak to bylo. Takže vždycky se snažíme 

dát tu myšlenku nejdřív, no a pak to víme... no a každý vlastně kdo co pochytá, 

sežene... Třeba je tam kolegyně preventistka, tak ta něco, já z toho historickýho 

hlediska, zeměpisu a snažíme se to nějak jako poskládat a buď si to popůjčujeme, 

nebo to nějak vymyslíme, že jedna třída tohle, pak bude navazovat nějaká jiná 

činnost, takže se snažíme to nějak, aby to nebylo roztříštěný, ale nějak aby to mělo 

nějakou hlavu, patu, nějaký systém, aby sami jsme z toho měli radost, z tý práce. 

Člověk nechce tam jenom stát a jako odtrpět to, aby z toho něco bylo, no. Takže jsme 

malovali taky na sklo, tu duši jsme do toho dávali před Vánocemi a vlastně ta 

multikulturalita tam byla v těch zvycích, co kdo na Vánoce, že v Rusku vlastně 

pravoslaví slaví na Nový rok, tak jako, aby to dítě vlastně si uvědomilo různé 

postoje, že nejsou jenom naše Vánoce a náš pohled a že bych nemusela mít 

stromeček, ale že toho Soba s dědou Mrázem a že třeba Židé mají Nový rok v září, to 

jako je strašně šokovalo, že někdo má něco takovýho v průběhu školního roku a 

Číňani že vůbec jako nemají stromeček, Ježíše Krista vůbec, takže... je dobrý, když 

to dítě si samo sebe uvědomí, ne jako nějaký stabilní bod, ale jenom jako nějakou 

část, částečku a svět kolem něj.  

 

Takže z nějakých metodik či pracovních listů, které existují, nebo z odborné 

literatury... 

No z metodik jako sem tam jako něco nalistujeme, ale spíš jako bych řekla, že se to 

spíš dělá tak jako podle sebe, podle toho, co sám cítí, sám jako i umí, protože, co si 

budeme říkat, já jako dějepisář, jazykář, já vždycky tíhnu k takovým myšlenkovým 

proudům a zas tělocvikář zas tam do toho – každý tam dává prostě to svoje. Nebo 
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někdo zase do těch zeměpisných věcí, otázky... já si myslím, že taky jako čerpáme 

z některých věcí, ale jde o to, že ono to je právě takový, napasovat to na tu třídu 

prostě nikdy nejde. Takže třeba námět nějaký jeden třeba člověk vezme a rozpracuje 

si ho podle svých potřeb, ale že bych vysloveně vzala odsaď posaď tady 

multikulturní výchovu a začala bych to tam šoupat, prostě první hodinu jeden list, 

druhou hodinu tady prostě, třetí hodinu tamhle... jako nejde to. Možná by to šlo 

v továrně s nějakýma šroubkama, ale to ale tady navíc ty děti jsou takový slabší, 

takže i když člověk má nějaký materiál, tak ty děti to prostě duševně jako 

nezvládnou, ne že třeba rozumově, ale povahově – jako „co já jako s tím?“. Tam ty 

kluci (ruch)... těm je to tak vzdálený, že jim to člověk musí přiblížit, aby se do toho 

vžili tou svou osobností, no a dost často se vžijou jenom tak jako v některých věcech, 

takže... Spíš si myslím, že každý si to dělá takhle sám, že to není jako úplně jeden 

z těch zdrojů, které máte na mysli, který jsou k tomu jako daný. Ty mě občas vyděsí, 

že v tý tabulce je to takový neosobní, mně to přijde. Spíš to člověk musí nějak 

předělat, aby si s tím věděl nějak rady, no...  

 

Aby to bylo použitelný pro tu praxi samotnou... 

Tak, takže to nejde prostě brát tak jako globálně, že mám přípravu hotovou, tak s tím 

prostě jdu a teď to tady krok za krokem udělám. To předem odsuzuje k neúspěchu. 

 

Zeptám se, absolvovala jste nějaký kurz na multikulturní výchovu nebo 

vzdělávala nějakou e-learningovou formou nebo něco takovýho? 

To přímo ne, ale tak my dějepisáři, to je prostě, to vnímání multikulturní, si myslím, 

tady je. Prostě ta historie, to srovnávání těch světů, já si myslím, že nějak to má 

člověk v sobě, že snad jako školení, si myslím, taky asi jsou dobrý, ale že já vlastně 

s tím pracuju dost běžně, ukazuju dětem takhle to bylo, teď to je, v jiný zemi, to 

srovnávání, vlastně ta multikulturalita je součástí mých oborů, takže třeba člověk 

nemá ani tak potřebu jako to studovat jako, já nevím, kdo má matematiku nebo kdo 

nemá ty humanitní vědy, tak asi má pocit, že musí sáhnout někam, někam jako 

jinam, já zas až takovou potřebu nemám, prostě i ten jazyk a všechno možný a třeba i 

ty knížky spíš... zatím neměla jsem pocit, že by mi něco chybělo, abych to téma 

nějak jako zvládala. 
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Myslíte si, že vzdělávání v této oblasti je důležité pro učitele, že by se měli 

vzdělávat v oblasti multikulturní výchovy, nebo že je to zbytečný? 

No, pochopitelně zbytečné není nic, ale... já nevím, ale zase si myslím, že ten člověk, 

že se vzdělává sám a že to školení ho asi tak nespasí, pokud to v sobě nemá. Protože 

může jako navštívit deset školení a jako odráží se to od něj, jako spíš taková jako 

motivace nebo takový jako zpestření vlastně tý osobnosti bych to vzala, ale podle mě 

něco takovýho se nedá naučit, prostě to lidství vlastně to je o lidskosti, ta 

multikulturalita. Takže to si myslím, že nespasí žádný školení ani žádný sebelepší 

učení, to člověk jako nese v sobě. Já si myslím, že pokud by se učitelé vzdělávali 

v nějaký psychologii nebo takových věcech, jak to dítě víc pochopit, jak nahlídnout 

víc třeba i do těch problémů těch rodin... a jako že musí. Kolikrát z toho nejsme 

nadšení, že víme, jak se maminka s tatínkem perou doma a já nevím co. Takže jako 

asi dobré to je, ale já bych v tom neviděla jako nějakou záchranu, jako v nějakým 

školení vůbec. To spíš tak jako, aby se člověk udržoval v kondici, aby udržel takový 

ten kontakt s těmi novinkami, co člověk rád se dozví něco nového, ale abych jako 

řekla, teď všechny učitele vzděláme a budou multikulturní a budou perfektní, tak to 

není, no.  

 

Zeptám se na poslední otázku, jestli se setkáváte s nějakými nebo máte nějaké 

problémy, když děláte ty projektové dny nebo vůbec když realizujete tu 

multikulturní výchovu. Může to být cokoli, co Vás napadne. 

No, už jsme o tom mluvili, je to vlastně to zneužívání toho programu těmi našimi 

dětičkami, že prostě tady dost u nás na této škole máme problém, že děti jakmile 

nejsou hodnoceny, jakmile za to nic není, tak oni jsou takoví jako syrovější v těch 

zájmech. Takže mají pocit, když to není na známku, proč by to dělali, že tady, co mi 

velmi chybí, z čeho mi teda skutečně srdce krvácí, že ty děti nic tady nedělají rádi nic 

navíc. Že člověk by jim rád tady nabídl plno činností, máme tu třeba perfektní 

literární kroužek, ale to je pár nadšených dětí, který vás drží vlastně při životě, který 

si hýčkám, piplám tady, protože je to baví a mě to baví. Jo, ale prostě ten průřez tou 

sociální sférou těch dětí je takový, že oni neudělají naprosto nic některé navíc, 

jestliže to není za jedničku nebo jestliže za to nehrozí pětka... A bohužel jako nedaří 

se najít ty rodiče, přesvědčit je, ať je pošlou, ať prostě je k tomu nabádají. To mě 

trápí, to prostě to je problém týhle školy, který jsem třeba na jiných školách až tak 

nezažila, že... člověk by ze sebe dal i mnohem víc, já třeba i z toho jazyka a 
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z dějepisu, teď jednu holčinku připravuju na olympiádu z dějepisu, taky si jí tady tak 

pěstuju, protože ona tak strašně chce, já jí dám učební program, řeknu jí zkus tohle, 

teď by bylo dobrý, kdybys tohle nastudovala, mluvíme o tom spolu, nádhera, ale je 

to výjimka, ty děti tady. Takže prostě oni „a proč bych to dělal“, říkám: „no je to 

hezký nebo zajímavý...“ – „nó“... Prostě to je problém a to se projevuje právě hlavně 

v těchhle projektech, když člověk nechce být běžný, jako všední a tím pak jako 

někdy je člověk zklamaný, že prostě moc práce, spousta připravování, spousta 

vymýšlení a oni jako tak „nóó...“, otrávený a „už nás tady neotravuj, už nás nech bejt 

a ježíš nějaká multikulturalita, nějaký... a proč vztahy a co mě je do koho“... A tak 

nakonec k tomu dojdeme, že je dobrý se starat o druhý lidi, že rádi bychom, aby nám 

někdo pomohl, tak oni jako „jó“, nějaký extra nadšení z nich člověk jako nečte, to je 

to nejhorší, co učitel může zažít, ten nezájem. Ale bohužel to není ze strany dětí, ale 

hlavně těch rodičů, kterým je úplně jedno, co ty děti dělají odpoledne. No a jestliže 

nezlobí, tak jako ať si dělají, co chtějí. Tak to je asi jediný problém, jinak jako by asi 

neměly být problémy, protože kdyby byly, tak to by bylo špatný, kdyby to člověk 

nějak nezvládl, nebo nedokázal odučit, tady až na ten by neměly být... ale spíš ten 

přístup. 

 

Chcete k tomu ještě něco dodat? K té multikulturní výchově, na co jsem se 

neptala... 

No, jak říkám, my se snažíme prostě to brát tak jako všeobecně... v dějepise a člověk 

na to naráží, aniž by jako to nějak upřednostňovat to téma, takže prostě ono to patří 

do celkovýho toho balíku, toho lidství a vlastně tam patří i to vnímání sebe sama 

vlastně v rámci té společnosti, takže... zbytečně bych to nedramatizovala a asi jo, to 

téma tady je, my ho běžně jako používáme, možná se tomu dřív neříkalo 

multikulturalita, to je strašně moderní slovo, že je něco multi a že jsou kompetence... 

já takový věci, to jsou nové pojmy, které tady vznikly, ale v podstatě to jsme zase na 

začátku těch normálních hodnot, tam já na tom neshledávám vlastně nic převratného, 

ale převratné by bylo, kdyby to společnost konečně už přijala, to by měla, to by bylo 

úspěch, no, ale jinak si myslím, že až tak závratná novinka to tady prostě není. 

 

Teď ještě demografické údaje. Zeptám se, jakou máte aprobaci? 

Já mám němčinu, dějepis a němčinu teda mám i pro střední, tu tady neuplatňuju, no a 

teď zřejmě začnu ještě češtinu, no, protože němčina bohužel ustupuje. 
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A co vyučujete? Jaké předměty? 

Takže já mám dějepis, tu češtinu, která je místo němčiny, tělocvik mám, jo a ještě 

dílny. Takže to mám letos, ale ono se to tak... a ještě vlastně výchovu ke zdraví, to je 

ta rodinná výchova původní. Že my tady si musíme na těch menších školách vystačit, 

máme málo dětí, takže jako na velké škole člověk by měl jenom to svoje, ale tady to 

nejde, tady musíme zvládnout vlastně všechno i kreslení, když je nouze, a to jsou 

prakticky všecko a plus ještě dělat dětem mámy, táty, vrby a spoustu věcí... 

 

Ještě se zeptám na délku Vaší praxe, jak dlouho učíte. 

Před mateřskou jsem učila tři roky a asi tři měsíce... a tady... Jak jsem tady dlouho?... 

Čtyři, tři, sedmý rok... takže učím vlastně víc jak deset let. 

 

A učila jste předtím na jiné škole?  

Tři roky v Jičíně jenom. 

 

A nebo nějakou jinou profesi jste nedělala? 

No, pak jsem ještě na jazykovce dodatečně, to jsem byla vlastně, když jsem měla 

děti, jenom jako výpomoc... a dětskou sestru jsem dělala ještě vlastně. Já jsem teda 

dělala spoustu věcí, taky jsme cestovali po světě, servírku, ale ne jako profesi, ale tak 

jako brigádně. V podstatě jsem dětská sestra a učitelka podle toho, co jsem 

vystudovala.  
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Příloha č. 3: Rámcová analýza (tabulky) 

 

Způsob realizace MKV v praxi 
  jakým způsobem jak často forma práce 
1 celodenní PD, některé 

styčné body v předmětech 
VkZ (neboli Rv), Ov, D 

PD čtyřikrát ročně střídání forem,                   
skupinová práce 

2 PD PD jednou ročně skupinová práce, pracovní listy, 
prezentace, práce na počítači, s 
internetem 

3 v předmětu Z podle ročníku, probírané 
látky 

diskuze 

4  v předmětech Ov, Z, Hv; 
prolínání jinými předměty 
(spolupráce s kolegy); 
občas PD  

PD v případě potřeby, k 
nějakému datu; v předmětu 
podle probírané látky 

skupinová práce, práce s 
internetem, práce s knihami, 
časopisy, exkurze 

5 v předmětech Ov, Z, D dle probírané látky řízená diskuze 
6 v předmětech Čj, Ov dle probírané látky diskuze, pracovní listy 
7 v předmětu D dle probírané látky řízený rozhovor, prezentace, 

pracovní listy, exkurze 
8 v předmětech Ov, Aj; PD dle tematického plánu; dle 

aktuálního dění 
diskuze, video a pracovní listy 
NNO, osobní setkání s cizinci 

9 v předmětech Z, D, Ov, Př; 
občasné celoškolní PD 

dle aktuálního dění; dle 
probírané látky 

řízená diskuze, skupinová 
práce, práce na internetu, práce 
s knihami 

10 v předmětech Čj, Ov, Rv dle probírané látky diskuze, skupinová práce 
 
Zkratky: PD – projektový den; Rv – rodinná výchova; Ov – občanská výchova, Hv – hudební 
výchova, Z – zeměpis, D – dějepis, Čj – český jazyk, VkZ – výchova ke zdraví, Aj – anglický 
jazyk, Př – přírodopis, MKV – multikulturní výchova 
         Zdroj: autorka 
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Způsob realizace MKV v praxi 
  nejčastější témata 
1 odlišnosti, poznání kultur 
2 romská problematika, menšiny v ČR 
3 národnostní složení států, imigrace, emigrace, mezilidské vztahy, multikulturní problémy 

4 odlišnosti, náboženství, židovství, holokaust, zaměstnanost, priority, zvyky, tradice, trávení 
volného času, hudba, oblečení 

5 vyplývají z probírané látky, romské, muslimské etnikum – základní, zásadní odlišnosti, 
náboženství 

6 vyplývají z probírané látky, židovská otázka a literatura, národnostní menšiny 
7 k tématu probírané látky, fašismus, neonacismus, demokracie, náboženství 
8 odlišnosti, život jiných dětí, romská problematika, ukotvení ve vlastní kultuře 
9 ukotvení ve vlastní kultuře, odlišnosti států a kultur – tradice, zvyky; tolerance; židovství – 

holokaust, genocidy národů  
10 vyplývají z probírané látky; ukotvení ve vlastní kultuře; respekt odlišností kultur; tolerance 

Zkratky: MKV – multikulturní výchova      Zdroj: autorka 
 
         

Způsob realizace MKV v praxi 
  důvod výběru způsobu realizace 
1 PD – nepřehlednost zařazení MKV do předmětů, v učebnicích MKV jen okrajově – v PD je 

realizace prokazatelná; snaha o zajímavost, zážitek, empatie; snaha přiblížit tématu, 
rozebrat na konkrétních situací 

2 PD – neví (způsob realizace zaveden před jejím příchodem do školy) 
3 v předmětu – vidí rovnou zpětnou vazbu – možnost okamžité reakce; umožnit žákům 

reagovat vzájemně na své názory 
4 v předmětu – není samostatný předmět ani přísná pravidla realizace; skupinová práce – 

tento způsob není násilný, aby z toho měli žáci dobrý pocit 

5 v předmětu – vyplývá to z konkrétního tématu, které navede k diskuzi 
6 v předmětu – dát žákům možnost se vyjádřit 
7 v předmětu – aby sami mysleli, odvodili si to, protože si to pak lépe pamatují; má s tím 

dobré zkušenosti; dát jim možnost vyjádřit se k tomu; snaha o zážitek (exkurze) 
8 v předmětu – má s tím dobré zkušenosti, snaha o zážitek, vlastní zkušenost ze setkání s 

cizinci (exkurze, PD) 
9 v předmětu – v diskusi se nemohou za nikoho schovat, žáky vést k tomu, aby nahlas 

formulovali své postoje 
10 v předmětu – dát žákům možnost se vyjádřit; vysvětlit jim problematiku, ukázat na 

příkladu, např. z historie 
Zkratky: MKV – multikulturní výchova      Zdroj: autorka 
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Realizace MKV v multikulturní třídě 
  zkušenost jiné národnosti ve třídě názor na odlišnost žáků jiných 

národností 
1 ano, ale nejsou zcela 

multikulturní 
více národností - Slovák, 
Maďar, Ukrajinec, 
Bělorus, Romové 

jsou naprosto nemultikulturní a 
úplně stejní, národnosti splývají; 
spíše povahové rozdíly, jiný 
model rolí v rodině, jiné zvyky  

2 ano více národností, Romové  --- 
3 ano více národností  --- 
4 ano více národností - 

Vietnamci, Romové, 
Ukrajinci, Moldavan, 
Maďar 

odlišnost v jiných zvyklostech 
žáků, tradicích v rodině 

5 se zcela multikulturní 
třídou ne 

více národností - Romové, 
Vietnamci, Ukrajinci 

když dlouhodobě v ČR žijí, 
životním stylem se neodlišují od 
většinové populace, žádné tradice 
nedodržují 

6 ne pouze několik Romů výrazné rozdíly mezi romskými a 
českými žáky nejsou 

7 ne pouze několik Romů rozdíly, odlišnost nevidí, kulturou 
si jsou podobní 

8 ne pouze několik Vietnamců 
a Romů 

 --- 

9 ne jednotlivě Romové, 
Slováci 

romští žáci už neznají svou 
kulturu, jazyk 

10 ano více národností - 
především Romové, 
Vietnamci, Slováci 

rozdíly v povaze, chování; občas 
jazyková bariéra  

Zkratky: MKV – multikulturní výchova     Zdroj: autorka 
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Realizace MKV v multikulturní třídě 
  rozdíly v MKV u 

multikulturní třídy 
využití odlišností žáků jak žáci vnímají své spolužáky 

jiných národností 

1 žádné necítí, žáci jsou 
tolerantní 

poznání jiných zvyků žákům je to jedno, nevnímají se 
tak, že jsou jiné národnosti – řeší to 
spíš rodiče 

2 žáci jsou k sobě 
tolerantnější, protože 
spolu žijí 

není si jistá, jestli 
odlišnost brát jako 
výhodu, zdůrazňovat ji, 
nebo naopak; záleží na 
žákovi, jak se k tomu staví 

když něco řeknou, jako by měli 
pocit, že se to spolužáků vůbec 
netýká; jsou méně kritičtí, 
nepoužívají nadávky na národnosti; 
jsou na ně zvyklí, protože spolu žijí 

3 žáci reagují na 
multikulturní témata 
kladně 

 --- jsou na ně zvyklí, protože s nimi ve 
třídách vyrůstají 

4 jsou tolerantnější, protože 
jsou na spolužáky jiné 
národnosti zvyklí 

lze využít znalostí zvyků, 
tradic, jazyka, písní, 
odlišností; záleží na 
žákovi, jestli je ochoten o 
tom hovořit; žáci mohou 
vnímat odlišnost 
spolužáka v běžných 
činnostech  

neposuzují se dle národnosti; jsou 
na ně zvyklí 

5 ano, je potřeba hodně 
moderovat diskuzi o 
citlivých tématech 

je to citlivé; možnost 
využít znalostí např. 
národní kuchyně; využití 
záleží na žákovi – pokud 
má autentickou zkušenost 
a dokáže o tom mluvit 

vliv vlastních negativních 
zkušeností žáků na vnímání – jsou 
pak kritičtější 

6  ---  --- většinou jsou tolerantní, nevnímají 
národnosti, nepoukazují na ně 

7  ---  --- žáci jsou tolerantní, nemají s 
romským spolužákem problém;  

8  ---  --- žáci s nimi nemají problém, berou 
je normálně, neuvědomují si 
národnost 

9  --- nelze jich využít, romští 
žáci již neznají svůj jazyk 
či kulturu 

žáci romské spolužáky nevyčleňují, 
pokud plní ve škole to, co mají, 
nebo nelžou – vliv vlastních 
negativních zkušeností žáků na 
vnímání  

10 nejsou rozdíly, když učitel 
udrží diskuzi, bavit se o 
multikulturních tématech 
je pro ně ale přirozenější 

přítomnost žáka-cizince je 
lepší – nejen ukázka 
venkovního světa, ale i 
praxe 

jsou na ně zvyklí, žijí s nimi 

Zkratky: MKV – multikulturní výchova       Zdroj: autorka 
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Tolerantnost žáků a učitelů 

  míra tolerantnosti žáků, vlivy na jejich postoje předsudky učitelů 
1 jsou tolerantní  --- 
2 nejsou moc tolerantní; silné předsudky rodičů, které 

ovlivňují děti 
 --- 

3 vnímají spíše sociální problémy  --- 
4 jsou tolerantní  --- 
5 k Vietnamcům jsou tolerantnější než k Romům; vliv 

rodiny na názory; vliv vlastní negativní zkušenosti 
žáků 

romští rodiče nedokáží své děti 
motivovat ke vzdělání; mají většinou 
sklony k páchání trestné činnosti; jsou 
slabší, outsideři 

6 vliv rodiny a televize na názory  --- 
7 vliv rodiny na jejich názory  --- 
8 vliv rodiny a televize, okolí; vnímají hlavně sociální 

problémy; k Vietnamcům jsou tolerantnější než k 
lidem z východní Evropy, z Ukrajiny 

nesouhlas se sociální politikou ČR 
vůči příslušníkům národnostních 
menšin 

9 vliv rodiny na názory, jsou netolerantní, xenofobní;  
k Vietnamcům jsou tolerantnější než k Romům; vliv 
vlastní negativní zkušenosti žáků 

negativní postoj k začleňování Romů 
do majority, ke snaze měnit kulturní 
vzorce Romů; romští rodiče nedokáží 
své děti motivovat ke vzdělání; 
předsudky vůči Romům, co se týče 
jejich chování 

10 žáky je nutné toleranci a respektu učit, protože to 
nemají vrozené 

žáci v reálu setkávají s odlišnou praxí 
– na úřadě vidí, jak tam někdo přijde, 
zabodne nůž do stolu a dávky, které 
před tím neměl dostat, dostane 

        Zdroj: autorka 
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Názory na materiály k realizaci MKV 

  názor na učebnice názor na metodiky a pracovní 
listy 

literatura a jiné texty 

1  --- metodiky nejdou napasovat na 
třídu, musí se přizpůsobit 
žákům; slouží spíš jako námět, 
který rozpracuje podle potřeb; 
musí je předělat, aby si s tím 
věděla rady 

 --- 

2 není opora v učebnicích, v 
současných jen jedna 
kapitola 

nepřišla s nimi do styku učitelé ve škole nemají 
potřebu je číst; pokud člověk 
nestuduje, nemá kromě 
internetu možnost se k 
materiálům dostat 

3 v učebnicích nejsou 
multikulturní témata 
rozvedená 

 ---  --- 

4 kladné hodnocení učebnic 
– návody ke skupinové 
práci, otázky 

když se metodiky neosvědčí, 
vymyslí něco lepšího 

 --- 

5  ---  --- přiznává, že má rezervy, 
žádné knihy nečetl 

6  --- vytvořila vlastní pracovní listy děti dnes s knihami už 
nepracují; vyhledává si texty 

7  --- vytvořila vlastní pracovní listy a 
věci k zamyšlení ještě před tím, 
než vznikla MKV 

čerpá z různých knih, které 
má, protože už učí dlouho; 
děti knihy moc nepřijímají 

8  --- velice kladné zkušenosti s 
dokumenty a pracovními listy 
nestátní neziskové organizace 

 --- 

9 speciální učebnice nemá, 
v současných učebnicích 
jen kapitoly 

 ---  --- 

10  ---  ----  --- 
Zkratky: MKV – multikulturní výchova     Zdroj: autorka 
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Postoj k zařazení MKV do výuky 

  potřebnost zařazení 
MKV do výuky 

názor na zařazení MKV 

1 (neřečeno, ale spíše 
negativní postoj) 

časová náročnost kompetencí; nezačleněno do systému; práce 
navíc, dost na úkor jiných věcí, výuky; výsledky by si 
představovala lepší; zbytečně to téma nedramatizovat, 
nepřeceňovat 

2 je to potřeba kdykoli se k tomu člověk dostane, měl by to probírat  
3 je to samozřejmé nepřemýšlela nad tím, je to samozřejmé, vyplývá to z tématu 

4 je to potřeba potřebná vzhledem ke zkracování vzdálenosti, navštěvování 
vzdálených krajin; potřeba vědět, na co se připravit 

5 vnímá to obecně pozitivně pozitivní vzhledem k tomu, že dětí jiných etnik, kultur bude 
přibývat; potřeba připravenosti jak učitele, tak žáků 

6 je to strašně důležité žáci se potřebují a chtějí o tom bavit, potřebují slyšet jiné 
názory, chtějí, aby je někdo vyslyšel 

7 líbí se jí to, hodí se jí to nevadí ji to, ale není nutné začleňovat to účelově někam, kde by 
to bylo na úkor učiva nebo by musela vymýšlet, jak to začlenit 

8 pozitivně, je to potřeba  pozitivní vzhledem k budoucnosti, k přibývání žáků-cizinců do 
tříd; MKV se dá prolínat všemi předměty 

9 mluvit se o tom musí potřeba připravenosti na budoucí život s cizinci; potřeba nejprve 
ukotvit žáky ve vlastní kultuře, v 90 procentech není snažení 
učitelů moc účinné, MKV se dá realizovat takřka ve všech 
předmětech 

10 je to přirozená součást 
výuky 

potřeba reagovat na MK témata průběžně, neizolovat, 
neoddělovat od souvislostí; MKV lze realizovat všude; 
nevděčná práce, když v realitě je to jiné 

Zkratky: MKV – multikulturní výchova     Zdroj: autorka 
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Postoj k zařazení MKV do výuky 
  čas a prostor na MKV negativní postoj k vedoucím 

orgánům, k nařízení shora 
MKV dávno děláme, 
normální hodnoty 

1 realizace MKV na úkor 
učiva 

vhozeno na učitele navíc; nikdo se 
nezajímal o názor učitelů, jestli se 
jim to líbí, hodí, jestli to půjde, ani 
o profesní zatížení či míru zásahu 
do výuky 

už to dělala předtím; není 
to nic převratného, 
normální hodnoty 

2 potřeba samostatného 
předmětu na průřezová 
témata 

 --- ---  

3 není prostor na rozebírání 
MKV, aby se něco z ní 
mohlo realizovat každou 
hodinu 

 ---  --- 

4  ---  ---  --- 
5  ---  ---  --- 
6 žáci chtějí hodně 

diskutovat, ale pak v 
učivu nestíhají; ráda, že 
má na to prostor v 
samostatném předmětu 

 ---  --- 

7 na realizaci MKV, 
rozvinutí diskuze nad 
tématy je málo času  

nelíbí se jí, že jí někdo něco 
nařizuje, že něco musí dělat, když 
už to dávno běžně dělá 

je to normální výchova 
žáka; dělala to i před 
vznikem MKV 

8 času je málo, témat k 
rozebírání moc 

 --- ---  

9 ---  MKV pro ni nemusí být nařízená, 
předepsaná, nevnímá ji jako 
formalitu, ale jako samozřejmost 

 --- 

10  --- stát selhal v oblasti sociální 
politiky, snaží se to řešit 
vytvořením MKV (jako uměle 
vytvořený problém); MKV se 
těžko vyučuje, když v reálu je to 
jinak  

 je to normální, běžná věc, 
vedení žáka k toleranci 

Zkratky: MKV – multikulturní výchova      Zdroj: autorka 
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Postoj k zařazení MKV do výuky 

  přínosy rizika 
1 pokud se o tom někde nemluví, tak 

informační přínos má vše, co dítěti nějak 
rozšíří obzor 

špatné pochopení žáky, když by je učitel špatně 
vedl – špatné zprostředkování informací; jinak 
žádná jiná rizika 

2 větší tolerance, empatie a porozumění vůči 
cizím národům – to neumí, to potřebují 

v nastavení osobností žáků jiných národností – 
jak svou odlišnost, národnost vnímají 

3 zamyslí se nad národnostmi, pochopí jeho 
zvyky, kulturní návyky  

negativní reakce žáků, „že by se to mohlo 
dostat do nějakých jiných výšek, než by člověk 
chtěl“ 

4 příprava na budoucí život; znalost kultur, 
vzájemné obohacení 

vzájemné ovlivňování skupin vedoucí až ke 
vzniku souhlasného či nenávistného fanatismu; 
nedostatek informací, porozumění a 
nedostatečný odstup u citlivého tématu mohou 
vést k opaku – že se žáci proti sobě popudí 

5 v současné podobě má spíš klady – 
seznámení žáků s tradicemi kultury, 
odlišnostmi; připravenost učitele na rizika 
ve výuce, aby se nedotkl náboženského 
nebo sociálního cítění, pochopil kulturu, 
odlišnosti a přínosy 

žádná rizika ho nenapadají, protože nemá 
zkušenosti se žáky z výrazně odlišného 
kulturního prostředí 

6 rozvoj diskuze, vnímání a sdílení názorů, 
možnost reakce na ně 

nepochopení ze strany žáků 

7 výchova, tolerance špatné pochopení ze strany žáků a rodičů; 
názorové střety vzhledem k různým rodinám, 
různým pohledům na věc, postojům 

8 uvědomit si jedinečnost lidí, kulturní 
původ, tradice, které nás ovlivňují; 
seznámení s jinými kulturami, 
náboženstvími 

žádná; „otázka, jestli je nevnímají nějak ty 
děti“; pochopení žáků záleží na učiteli, jak jim 
to vysvětlí 

9 tolerance, poznání, pochopení odlišností netolerantnost učitele, jeho rasistické postoje 

10 vedení žáků k toleranci spíše ne; učitel by měl znát své hranice, vědět, 
co zvládne; učitel by měl respektovat názory 
žáků, být k nim tolerantní  

Zkratky: MKV – multikulturní výchova       Zdroj: autorka 
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Postoj ke koncepci MKV 
  srozumitelnost koncepce názor na koncepci 
1 spíše nesrozumitelná děsivá, zhuštěnina frází, které normální člověk nechápe, 

nereprezentativní, učitel si ji musí přebrat po svém; někdy až 
dráždí a uráží – působí to, jako by učitel byl nepřítel dětí, 
kterého musí někdo z nadřízených hlídat, aby vůbec něco 
dělal; některé věci jsou úplně zbytečné, v praxi se to dělá 
naprosto běžně, jen teď více administrativy 

2 ano  --- 
3 ano   --- 
4 (nejasná odpověď) potřeba nějaké občasné přednášky k tomu 
5 snad ano nejistota, zda to dobře chápe; absence většího proškolení 

6 (nejasná odpověď) nejistota, zda to v praxi dělá dobře 
7 ano nelíbí se jí nařizování, to, že to tam musí být, když to v praxi 

normálně dělá 
8 ano   --- 
9 snad ano nejistota, zda to dobře chápe, zda to obnáší to, co říkala; 

nejistota, zda MKV realizuje v praxi dobře 
10 ano   --- 

Zkratky: MKV – multikulturní výchova       Zdroj: autorka 

  

 

 

Postoj ke koncepci MKV 
  zavádění koncepce do praxe, do školních vzdělávacích programů 

1 

je lepší tématické okruhy rozdělit podle ročníků, zúžit je, aby se neopakovaly; domluva s 
kolegy na realizaci formou PD kvůli prokazatelnosti; samotná realizace je pak věcí každého 
učitele 

2 

je tam napsáno, co učit, ale chybí zdroje, není opora v učebnicích; pokud učitel k tomu 
nemá vlohy, tak nebude vědět, jak to dětem podat; příprava projektového dne ve spolupráci 
s kolegy a samotná realizace je pak na každém učiteli 

3 problémem je převedení do praxe, začlenění do výuky, není to jednoduché 

4 
koncepci MKV se hodně věnovali při sestavování ŠVP; dělali to dle svých znalostí, 
odhadů, zdravého rozumu – nerada by dělala něco zbytečně – spolupráce s kolegy 

5 
učitel na ZŠ má klást především důraz na toleranci, respekt odlišností, mezilidské vztahy, 
konkrétní příklady, jinak by to nekomplikoval 

6 

na základě průřezových témat tvorba obsahu předmětů Ov a VkZ; domluva s kolegy, kde 
by se přibližně mělo co probírat; každý učitel bude realizovat MKV tam, kde to bude podle 
něj vhodné 

7 potřeba s MKV rozumně zacházet, nedávat to násilně všude 
8 žákům jsou témata vzdálená, nesetkali se s tím; lepší je realizace formou PD 
9 učitel na ZŠ má v MKV začínat u nižších ročníků s obecnějšími věcmi 

10 

učitel by se měl zaměřit na obě strany – směrem k majoritním i minoritním žákům; potřeba 
důrazu na toleranci, oboustranný respekt, příprava na budoucí život s cizinci, na život v cizí 
zemi 

Zkratky: MKV – multikulturní výchova      Zdroj: autorka 
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Absolvování kurzu MKV 
  absolvování 

kurzu 
důvod jiný související kurz 

1 ne jako dějepisářka má multikulturní vnímání, má to v 
sobě; nemá potřebu to studovat, nemá pocit, že jí 
něco chybí ke zvládnutí tématu 

  

2 ne žádná situace ji k tomu zatím nedonutila; není to 
samostatný předmět 

etická výchova, setkání 
metodiků prevence 

3 ne neviděla nabídku takového kurzu   

4 ne nenašla ho v nabídce seminář o využití smart 
boardů (i pro MKV) 

5 ne nevzpomíná si, že by se takové školení nabízelo přednáška o romské 
kultuře 

6 ne neví o nabídce kurzu   
7 ne omezenost jejich vlastními možnostmi; školními a 

finančními možnostmi (omezený počet školení); 
zajímá se o kurzy týkající se její aprobace, ostatní 
neřeší, nezajímají ji 

  

8 ne  neví o nabídce kurzu; nedostatek času, protože se 
věnuje jinému studiu 

etická výchova 

9 ne nemá čas, nejsou peníze, omezený počet školení, 
soustředila se na jiné studium; nemá potřebu 
studovat, stačí jí k MKV to, co už ví; ubývají ji síly 
(vzhledem k věku) 

školení o působení sekt; 
chystá se na konferenci 
zaměřenou na oblast 
multikulturalismu 

10 ne neví o nabídce kurzu v posledních letech v 90. letech témata v 
rámci studia výchovy ke 
zdraví 

Zkratky: MKV – multikulturní výchova      Zdroj: autorka 
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Potřeba vzdělávání se v oblasti MKV 
  potřeba důvod, proč se vzdělávat názor na vzdělávání, kurzy v 

oblasti MKV 
ochota se 
vzdělávat 

1 zbytečné to 
není 

udržet se v kondici, mít 
kontakt s novinkami; 
dozvědět se něco nového; 
motivace do další práce 

školení snad také dobrá, ale 
neviděla by to jako záchranu; 
žádné sebelepší školení či učení 
ho nespasí, musí to mít v sobě, 
nedá se to naučit 

(spíš ne) 

2 je to 
výhoda, 
dobré 

mít v realizaci jistotu; získat 
nové nápady k realizaci 

vzdělávat se bude, až jí začnou 
docházet nápady nebo až to 
bude jako samostatný předmět; 
kdyby byla možnost to 
studovat, učitelé, kteří k tomu 
mají vztah, by byli rádi 

ano, 
vzdělávala by 
se ráda stále 

3 ano k řešení problémů, s nimiž si 
neví rady; potřeba se 
neustále vzdělávat vzhledem 
k vývoji světa, prolínání 
kultur 

 --- ano, 
nepřemýšlí 
nad motivací, 
pokud by ji to 
obohatilo 

4 ano nové informace, nápady  --- ano, není 
třeba moc 
motivovat 

5 ano nové informace, zkušenosti; 
nové metody výuky 

pociťuje absenci většího 
proškolení v oblasti MKV; 
lepší by byl interaktivní 
seminář s osobní účastí; pokud 
by kurz byl, vážně by o něm 
uvažoval 

ano 

6 ano nové metody výuky; nový 
pohled na to, jak to dělat v 
kontextu dnešní doby; 
potřeba se vzdělávat 
vzhledem k vývoji doby, 
proměně dětí 

lepší by byl interaktivní 
seminář s osobní účastí 

ano 

7 záleží na 
pohledu, 
aprobaci 

potřeba vzdělávání záleží na 
tom, v jaké škole učitel 
pracuje, zda ho to nutí 
pracovat s etniky, na 
místních podmínkách 

v nabídce školení není dobře 
vysvětlený obsah kurzů MKV 

ano i  ne – 
nebrání se 
tomu, nelíbí 
se jí ale 
nucení 
učitelů do 
vzdělávání 

8 ano  --- dobrý by byl projekt na 
vzdělávání v oblasti MKV pro 
celou školu 

ano 

9 ano učitelé by měli o tom něco 
slyšet a přijmout to za své 

 --- (spíš ne) 

10 ano výhled do budoucna 
v oblasti počtu cizinců, 
multikulturalismu; 
informace, nové nápady, jak 
MKV realizovat; 
předcházení syndromu 
vyhoření 

 --- ano 
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Motivace ke vzdělávání se v oblasti MKV 

  
co by je motivovalo kdo by se měl vzdělávat potřeba jiného 

vzdělávání 
1  ---  nehumanitně zaměření 

učitelé mohou mít potřebu 
v psychologii 

2 finanční ohodnocení studia; čas v 
době, kdy moc neučí (kvůli 
suplování); kompenzace pro školu 

potřebovali by to všichni 
učitelé 

v oblasti šikany 

3 dozvědět se něco nového; časová 
dostupnost 

všichni učitelé by se měli 
neustále vzdělávat 

celoživotní vzdělávání 
ve všech oblastech 

4 čas v době, kdy moc neučí (kvůli 
suplování); finanční dostupnost pro 
školu; téma, které ji osloví a bude ho 
moct využít v praxi 

 --- vzdělávání v jakékoli 
oblast 

5 nabýt nové zkušenosti, informace, 
metody výuky; pokud by mu kurz 
opravdu něco dal; financování kurzu 
zaměstnavatelem; finanční 
dostupnost kurzu 

 ---  --- 

6 znát náplň, aby to nebyl zbytečně 
strávený čas; vědět, jak to bude 
probíhat, jak to lze využít v praxi 

všichni učitelé se potřebují 
vzdělávat 

 --- 

7 neví; asi jiný obsah, jinak motivačně 
dané, jiná forma tématu 

všichni učitelé by mohli; ale 
především začínající učitelé 
– mohli by být zvýhodnění v 
kurzech  

 --- 

8 osobní zkušenost kolegů;  znalost 
firmy, která kurz realizuje; uvolnění 
ze zaměstnání; financování kurzu 
zaměstnavatelem; finanční 
ohodnocení studia 

měli by se vzdělávat všichni 
učitelé, protože se MKV 
prolíná všemi předměty 

 --- 

9 neví všichni učitelé by o tom měli 
něco slyšet 

 --- 

10 zvědavost, jak se s tím poperou 
ostatní; znát rámec kurzu, obsah; 
vědět, jaká organizace ho realizuje; 
znát jména osob, která ho zaštiťují, 
zda jsou to lidé z praxe 

všichni učitelé celoživotní vzdělávání 
ve všech oblastech 
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Problémy při realizaci MKV 

  problémy s žáky problémy s rodiči 
systémové a jiné 
problémy 

1 přístup žáků – nechuť, 
nezájem; zneužívání 
nefrontální výuky, volnějšího 
programu, když za to nejsou 
hodnoceni 

nezájem rodičů o činnost dětí, 
nedaří se jim je přesvědčit, aby 
děti k aktivitě vedli 

 --- 

2 nesoustředěnost, nezájem 
žáků, když za to nejsou 
hodnoceni; nevnímají to jako 
důležitý předmět; nejsou 
zvyklí na nefrontální výuku; 
velká netolerance a 
předsudky žáků 

chybí podpora rodičů, devalvují 
MKV; silné předsudky 
ovlivňující žáky 

nevýhoda velkých tříd; 
nezjistitelnost realizace 
MKV; chybí zdroje k 
MKV, není opora v 
učebnicích; obtížnost 
klasifikace, hodnocení 

3  ---   --- problémem je převedení 
koncepce MKV do 
praxe, začlenění do 
výuky 

4 negativní přístup některých 
žáků; lenost žáků 

zákaz učitelům bavit se s žáky o 
nějakém citlivém tématu; chybí 
podpora rodiny u žáka jiné 
národnosti 

  --- 

5 nutnost opatrného přístupu k 
citlivým tématům při diskuzi; 
vzdělávací problémy s Romy, 
absence vytrvalosti, 
motivace, cílevědomosti 

chybí podpora rodiny u žáků 
jiných národností, etnik 

absence většího 
proškolení; problém 
nedostatku financí na 
vzdělávání – musel by si 
kurz hradit sám 

6 jejich míra zapojení, neochota 
diskutovat 

  --- problém za co žáky 
hodnotit – hodnotit 
názory je problematické, 
obtížné 

7 nutnost opatrného přístupu k 
tématům při diskuzi; výukové 
problémy s Romy 

nepochopení ze strany rodičů, 
přijde jim to zbytečné – oni sami 
by potřebovali MKV 

  --- 

8   ---   ---   --- 
9 výukové problémy s Romy, 

absence vytrvalosti, 
motivace, problémy v 
chování; tendence žáků 
odmítat nepoznané; 
xenofobní postoje 

chybí podpora rodiny u žáků 
jiných národností, etnik 

  --- 

10 jazyková bariéra u žáků 
jiných národností 

  --- těžké MKV realizovat, 
když v reálu to funguje 
jinak 

Zkratky: MKV – multikulturní výchova      Zdroj: autorka 

 

 

 


