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Příloha č. 2 – Přepisy rozhovorů 

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 

- 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. 
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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. 

 

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 
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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, 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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... 

 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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... 
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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. 

 

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 
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jako brigádně. V podstatě jsem dětská sestra a učitelka podle toho, co jsem 

vystudovala.  
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ROZHOVOR Č. 2 

- při domlouvání rozhovoru bylo zřejmé, že učitelka ví, co multikulturní výchova je, a 

sdělila mi, že ji realizuje 

- učitelce jsem před rozhovorem představila jednotlivé tematické okruhy rozhovoru 

- učitelka souhlasila s nahráním rozhovoru na diktafon a následným zveřejněním 

přepisu rozhovoru v diplomové práci 

- rozhovor probíhal v klidu ve sborovně, kde v tu dobu nebyl žádný učitel 

- učitelka často používala výplňková slova typu „jakoby“, „jo“, která jsem při 

přepisu rozhovoru v textu redukovala 

 

Jak realizujete multikulturní výchovu? 

Takže tady na škole je to v rámci projektových dnů. Máme čtyři projektový dny do 

roka, do školního roku a jeden z nich je právě zaměřený na multikulturní výchovu.  

 

Čtyři pro každou třídu ročně? 

Pro každý ročník, každá třída má zároveň čtyři projektový dny a to jeden je na třeba 

OSV, jedno je na multikulturní, jedno je na globální souvislosti... a každý rok se to 

opakuje, akorát se nemůžou se opakovat už témata, protože by měli pořád to samý 

dokola, takže se to tady asi vymýšlí každý rok znova úplně nový. Protože já jsem 

tady druhý rok, takže si to tak myslím, že to tak je.  

 

Jakou formou to probíhá? Popište mi ten projektový den. 

Takže tady se to měnilo, loni to bylo tak, že každý učitel, protože bylo pět tříd na 

druhým stupni, tak každý učitel si vymyslel svoji hodinu a u něj se protočili všechny 

třídy. A letos už to je zaměřený na třídního učitele, takže opravdu musel třídní učitel 

si vymyslet svůj projekt a být se svou třídou všech pět hodin, s tím že jsme si stejně 

ale mezi sebou nějak ty nápady propůjčovali a odlišili jsme to tentokrát už víc na tu 

šestku a devítku, aby neměl třeba pro deváťáky, aby to nebylo moc jednoduchý a 

šesťáci, že by se v tom vůbec neorientovali. Kdežto loni to bylo prostě pět hodin a  

takže loni jsme si to ověřili, že to není tak úplně dobrý.  

 

A co tam žáci dělají během toho dne? 

Takže plní většinou různý úkoly, ze kterých musí být různý výstupy, takže vyplňují 

nějaký pracovní listy, mají skupinový, hodně mají skupinový práce, tak třeba mají 
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různý šifry nebo vyřešit spolu nějaký problém a pak to přednést třídě. Většinou 

aspoň jednu hodinu jdou na počítače, i když není to jako úplně nutný, tak třeba něco 

vyhledávají na internetu, a pak z toho dělají třeba plakáty, který pak visí na 

chodbách. Jestli teda myslíte vyloženě jenom tu multikulturní výchovu, tak to teďka 

ta poslední, co byla loni, tak ta takhle byla. Že měli různý úkoly, třeba Vánoce u 

Romů a podobně.  

 

A na který témata se nejčastěji zaměřujete? 

Takže v multikulturní výchově tak většinou je to tady ta romská problematika a 

vůbec jako menšiny v Český republice, protože je tady hodně národností v týhle 

škole a to jsem zažila loni a letos ještě nebyl. Loni to bylo vyloženě na ty menšiny. 

 

A proč to děláte tímhle způsobem, proč to neděláte třeba nějak jinak? 

Já vůbec nevím, já jsem do toho tady takhle přišla, tady to takhle mají a v původní 

škole jsme to měli jinak, tam měla každá třída asi tři projektový dny a nebylo to 

takhle globálně, že by to měla celá ta škola v jeden den a vždycky ta jedna třída měla 

globální projekt, každý učitel za to zodpovídal a sám si je provedl tím svým 

projektem, který si vymysleli, a bylo to tak, že od šestky do devítky procházely ty 

projekty, že se to neopakovalo. Kdežto tady se právě musí znova každý vymýšlet. 

Ale já si myslím, že nejlepší by byl předmět.  

 

Předmět samostatný? 

Třeba předmět průřezový témata a tam by se třeba jeden rok bylo to nebo po 

čtvrtletích, ale prostě zvlášť předmět vyhraněný. 

 

A v čem by to bylo lepší podle Vás? 

Že by ty děti víc vnímaly, že to je normální předmět a že to je důležitý. Tahle mi 

přijde, že to mají den, kdy se nemusí učit, kdy je prostě bugr a... že se na to ani tak 

nepřipraví, že spíš jsou připravený na tu volnost takovou a nebo jsou zase otravný, že 

musejí hodně jako psát... Podle mě ten předmět by byl lepší.  

 

Máte zkušenost s multikulturní třídou? 

Ano, spíš teďka tady. Že je víc těch národností, když třeba, pokud to není vyloženě 

Rom, tak se to spíš dozvídám od ostatních učitelů, ne že bych to vyloženě já věděla.  
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A dá se nějak srovnat normální třída a multikulturní třída nebo třída, kde jsou 

žáci jiných etnik, v tom přístupu k multikulturní výchově? 

Tak já jak to můžu srovnat, tak v Litomyšli jsme prakticky vůbec neměli jiný 

národnosti, výjimečně Romové, a to byli většinou spíš z pěstounských rodin, jakoby 

bílých rodin, a tam byli podle mě mnohem kritičtější třeba k romský problematice. 

Kdežto tady jsem to zaznamenala spíš v jedný třídě a jsou podle mě takový jako před 

těma spolužákama, kteří jsou třeba Romové, nechtějí tolik říkat, a nebo když to 

řeknou, tak podle mě jako by vůbec nevnímali, že se to týká i toho svýho spolužáka, 

jako kdyby měli pocit, že jeho se to netýká, že Rom není nebo není takový, tak se 

přece nemůže kvůli tomu urazit, když jsou třeba sprostý nebo takový. Kdežto v jedný 

třídě, tam zas vyloženě, tam byly útoky na spolužačku a provokace a tam to vůbec 

nešlo... Mně to přijde tady, že jsou k sobě tolerantnější, protože tady spolu žijou. 

Třeba nějaký konflikty spolu mají, ale málokdo si jako... nepoužije třeba ty nadávky, 

že by si do Cikánů nadávali, to jsem tady ještě nezažila. Když se mluví třeba o 

problematice, takže jo, že Cikáni mají všechno zadarmo, tak to jo, takhle o tom 

mluví, ale v té Litomyšli byli podle mě mnohem drsnější.  

 

Myslíte si, že ta výuka je snazší tím, že ty žáci jsou na sebe zvyklí, že vnímají tu 

multikulturalitu, to, že je ten člověk z jiný kultury, jestli to vnímají snáz? 

Já si nejsem úplně jistá, protože v tý třídě to, když jsme měli ten projekt, tam to brali 

zrovna hrozně hezky, ale třeba pro mě jako pro učitele, když jsem tady teprve začala 

druhý rok, tak vlastně sama nevím, jak to mám pojmout, jestli jako je to výhoda a 

upozornit jako na to, že ve třídě je Ukrajinec a Rus a Vietnamec, nebo jestli jako spíš 

radši dělat jako že ne, teď mně zrovna v zeměpisu vyšlo na Ukrajince stát Ukrajina, 

jak jsem prostě napsala témata, nekoukala jsem ke komu a úplně jsem... jako mám to 

říct, jestli... jak to ta třída vzala, ale on nakonec řekl sám, že chce Ukrajinu, takže tam 

to zrovna proběhlo hrozně hezky. Ale že jsem sama úplně se zarazila, jestli to 

nevezme jako útok anebo ta třída to nevezme, že to je jako srandovní a ... A myslím 

si, že to záleží asi od žáka, že nějaký žák by mu to nevadilo, kdyby se na něj obrátilo, 

třeba v Litomyšli, tam Rom přinesl jako referát o romských Vánocích třeba a tady 

nevím ještě je tolik neznám, jestli by to vzali jako útok nebo jestli by na to byli hrdý 

nebo by radši to vůbec nechtěli, tady ještě nevím.  
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Jak vnímáte zařazení multikulturní výchovy do výuky? 

Určitě to potřeba je, jak jakoby... kdykoli se k tomu člověk dostane, tak podle mě by 

to měl s těma dětma probírat, ať je to třeba chemie, tak prostě jak by se k tomu nějak 

dostal, neměl by to nechat být. Podle mě je potřeba a právě bych si myslela, že by 

byl dobrý vlastní předmět. I na ostatní průřezový témata. Že ty děti jsou... nejsou 

úplně tak moc tolerantní, jak bych čekala od mladší generace.  

 

Vidíte tedy nějaké přínosy multikulturní výchovy? 

No, určitě k větší toleranci, aby se víc zamýšleli nad tím, že třeba to, že oni se 

narodili do český jakoby bílý rodiny, tak není jejich zásluha, aby se snažili vcítit. 

Když jsem studovala tu etickou výchovu, tak jsme tam měli hodně tady to 

porozumění a vžívání se do těch situací, a to si myslím, že děcka moc neumí. A že by 

to potřebovali, aby si uvědomili, jaký by to bylo, kdyby třeba byli na tom jejich 

místě. 

 

A nějaký rizika? 

Rizika právě osobnosti jednotlivých těch žáků z těch jiných národností, jak jsou na to 

nastavený. Jestli s tím mají problém, že patří k takové národnosti, nebo jestli jsou 

s tím spokojený a umějí si obhájit, když na ně někdo naráží, nebo jestli... to záleží, 

ale podle mě kdyby byli vedený od prvního stupně, tak už by to bylo pak normální. 

Těžký je s tím začínat vždycky. 

 

Je pro Vás koncepce multikulturní výchovy tak, jak je zanesená v rámcovým 

vzdělávacím programu, srozumitelná? Víte, co se má učit? 

Srozumitelná je, to chápu, co jako bych tam měla učit, nejenom třeba o 

národnostech, ale i sexuální orientace a vůbec jakoby výchova k toleranci, ale hodně 

chybí právě ty zdroje, že tam je napsáno, co jako jim, co máme učit, ale nejsou, není 

opora třeba v učebnicích. Že jako něco je třeba v občanský výchově, většinou je to 

jedna kapitola v tý celý knížce nebo... a nemá ten učitel, pokud třeba nestuduje, tak 

nemá moc možností, jak k tomu přijít, kromě internetu teda. Podle mě to 

srozumitelný to je, ale pokud ten učitel třeba k tomu nemá vlohy, když třeba někdo je 

víc zaměřený na povídavý předměty, někdo je zase striktně vědecký, tak ten tomu 

prostě nebude, nebude vědět, jak to má těm žákům podat, tak jim to nadiktuje, no a ... 

nadiktuje jim, že musí být tolerantní. 
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Zeptám se, z jakým materiálů čerpáte, když děláte projektový den? 

Takže já hodně z té etické výchovy, to jsem měla dvouletý nebo tříletý kurz, myslím, 

že dvouletý na hradecký univerzitě, a tam jsme měli učebnice, kde to je přímo ta 

tolerance, tam jsme probírali a hráli jsme hry, takže to je dobrý, to jsme měli různý 

aktivity, potom na internetu, třeba na rvp... To jsem taky už s dětma zkoušela nějaký 

aktivity. Nebo dobrá je stránka Czechkid, to baví i děti, ale nesmí to být moc dlouhý, 

že spíš občas tam zajít, než jako že bych to s nima všechno, to už pak ztrácí 

pozornost a... opravdu spíš jednu scénku, a pak to zase ve třídě probrat, než kdyby 

jsem to měla jakoby jednu scénku za druhou, tak pak už se začnou ztrácet a přestane 

je to bavit. Ale to je dobrá stránka, že tam jsou ty situace, který pak můžete s dětma 

rozebírat. Ta se mně líbila.  

 

A co metodiky, který jsou dostupný? Nebo z nějakých pracovních listů? 

Metodiky vůbec, to jsem s tím nepřišla, nehledala jsem je teda, takže jsem s nima 

nepřišla do styku. A potom ještě Člověk v tísni... my jsme byli, i tady jsou v projektu 

ty dokumenty Český televize a oni mají vlastně pracovní listy i videa k tomu, DVD. 

Tam se taky dá ledacos najít. Tak to je asi tak jediný, jinak... 

 

A děláte s nima nebo neděláte vůbec? 

No, to záleží... zrovna v tom byly návrhy i do toho projektu, v tom loňským tam 

nějaký pracovní listy z toho byly, i video a já kdybych k tomu měla přístup třeba 

v občance, tak bych to určitě využila. 

 

A máte tady ve škole přístup k odborný literatuře, co se týká multikulturní 

výchovy? A je použitelná pro praxi? 

Já si teď nejsem jistá, nevím, jestli tam není něco o romský kultuře, takže já teďka 

nemůžu říct, jestli jo, nebo ne, protože nevím. Ale asi by bylo možné, kdybychom 

chtěli to vyloženě jako koupit, tak by to šlo, že vedení se tomu jako by nebránilo. 

Jinak si myslím, že zas takovou potřebu tady ty učitele nemají. Že zas tady... jsem 

čekala větší, že tady budou konflikty, třeba s rodiči romských dětí, ale ne... možná 

míň jak v Litomyšli, jsme třeba měli jedno dítě ve třídě a byly opakovaný pořád 

dokola konflikty, a tady jich je víc a podle mě jsou už tady tak sžitý, že to tady je 

lepší.  
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A absolvovala jste nějaký kurz, co se týče multikulturní výchovy? 

Vyloženě ne, pouze na tu etickou výchovu, takže to bylo jenom součástí. Jinak se 

zaměřuju spíš právě na práci se třídou a tam se o tom většinou moc nemluví na těch 

školeních. 

 

Takže ten důvod, proč jste neabsolvovala nějaký takový kurz je jaký? 

Protože jsem se zatím nesetkala se situací, která by mě k tomu donutila. Že bych si 

řekla, tak teď už nevím, tak teď teda musím na to speciální školení. Nebo protože ten 

předmět zatím není. Kdyby ten předmět zavedli, taky bych asi, abych měla jistotu, 

tak bych to školení navštívila... ale oni třeba slibovali, že bude ten předmět etická 

výchova a taky to vlastně zatím není.  

 

A myslíte, že je důležité, aby se učitelé vzdělávali v této oblasti? Aby měli nějaké 

vzdělání, aby věděli, jak mají tu multikulturní výchovu učit? 

Myslím si, že je to výhoda, a nevím, jak by to bylo úspěšný, když by to byla 

povinnost. V podstatě i s šikanou... tam by to taky potřebovali úplně všichni, ale... 

myslím si, že jako je to dobrý. A pak třeba, teďka když ještě furt máme, jako když 

ještě leccos vymyslíme do toho projektu, tak to je dobrý. Myslím si ale, že až nám 

začnou docházet ty nápady nebo až ta třída všechno zažije a ještě furt bude potřeba 

něco novýho, takže se bude hledat víc i ty kurzy i víc na internetu. Mám třeba krásný 

video Okamžik jednoho zázraku, tak to je třeba taky výborný, i když to není třeba 

jenom o... je to vůbec o toleranci k ostatním. Takže tam se občas jakoby... nebo 

výborný jsou právě školení učitelů, že si tam můžeme dávat tipy. Třeba tohle DVD je 

dobrý, tady ty stránky jsou dobrý... 

 

A to je jaký školení? 

No, třeba setkání metodiků prevence, tam vždycky bývá možnost si sdělit nějaký 

rady a tipy... nebo naopak jako pozor, do tohohle nechoďte. 

 

Co by podle Vás učitele motivovalo, aby se vzdělávali v oblasti multikulturní 

výchovy? 

 No určitě každýho by asi motivovala finanční odměna nebo jako finanční 

ohodnocení toho, že chce studovat, ale tam je pořád dokola jako, že problém jsou 
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peníze, kdy... třeba já bych chodila na kurzy od rána do večera, ale když je drahý 

suplování za mě a když jsou ty školení spíš v době, kdy se učíme nebo by prostě za 

mě byla náhrada, tak to je problém. Nemyslím si, že by pro vedení byl problém, že 

bych se chtěla vzdělávat, to se jim podle mě líbí, ale problém je právě pak to 

suplování, že to je finančně pro tu školu nevýhodný. Takže kdyby byly potom na to.. 

kdyby to bylo kompenzovaný pro tu školu, kdyby ta škola dostala čím víc budou mít 

školení, tím víc dostanete peněz, tak to by bylo asi lepší. 

 

Setkáváte se s nějakými problémy při realizaci multikulturní výchovy? 

Například, když děláte ty projektové dny... 

Tak nejenom s tou multikulturní výchovou, právě že to není předmět, takže ty děcka 

se nebojí třeba... nebo nebojí, oni mají právě pocit, že to je jenom volný den, kdy 

mají jenom něco jako výlet, a pokud za to nemůžou být klasifikovaní, i když tohle 

jako těžko se klasifikuje, jako jestli má hezky vyplněný pracovní list, to by se nedalo 

známkovat, ale oni to nevnímají jako důležitý předmět, že se na to ani nesoustředí, 

takže někdy právě nejsou zvyklý moc na ty formy netřídní, když to není frontální 

výuka, tak ještě tady na to nejsou třeba tolik zvyklí. Kdežto třeba v tý Litomyšli, tam 

už byli víc zvyklí a tam už se rychle soustředili, rychle začali pracovat, rychle 

začali... rychle si rozdělili role, byli soutěživější, tady vlastně než se rozdělíme, ten 

než se zajistí... jako bývá to ještě takový pořád... jsou tady velký třídy a to je taky 

hrozná nevýhoda, pro tady ty předměty typu multikulturní výchova nebo na třídnický 

věci to je prostě nevýhoda, když jsou velký třídy. Spíš že se nechtěj tolik soustředit 

anebo když tam je ta třída nastavená tak, že si ze všeho dělají srandu, shazují to, když 

nedodržují pravidla... Ale zas, když jsou třeba... máme pravidlo, že ty šesťáci jsou 

takoví mnohem hravější, takový že je všechno víc baví a tam je pak radost úplně 

všechno. I ten projekt, jo, třeba že kolegyně ze starších tříd chodí vyřízený a mě to 

prostě třeba bavilo celý den tam s nima být, jo, protože jsme si to užili společně. A 

podle mě když by takhle šli, tak by to tak bylo i v devítce, když na to budou navyklí. 

Nebo v Litomyšli jsme měli taky, že od jedný kolegyně prostě chodily výborný třídy, 

který byly prostě zvyklý pracovat ve skupinách, byly samostatný, kruh, dodržovali 

všechno, a pak byla rozdíl třída, kde to v životě nezažili, furt seděli jenom v lavici a 

tam to bylo vždycky vidět, tak si myslím prostě, že kdyby to šlo už od začátku a byl 

to prostě jeden předmět navíc, třeba průřezový témata a nějak prostě by se tam 
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k tomu vraceli různě, tak by to podle mě bylo lepší. I když si myslím, že to je jenom 

můj názor, že by to ty učitelé úplně zrušili. 

 

Že k tomu tedy nejsou moc naklonění? 

Ne, ani moc už ani v občance, ani k rodince třeba nejsou naklonění, takže... natož 

ještě průřezový témata. Oni vždycky říkají, že to dělají během hodin, ale... já si 

myslím, že ne. 

 

A dá se to nějak dokázat? 

Ne, nedá. Třeba do plánu si to tam můžu napsat, že když třeba budeme probírat 

lidský rasy v biologii, takže upozorním, tam bývá většinou taky o rasismu, ale jestli 

jsem to s nima probírala nebo si to jenom přečetli, tak to vůbec, to se dokázat nedá. 

A ptát se dětí prostě taky někdy tam se může projevit i antipatie k učiteli, takže 

řeknou, že to v životě neslyšeli, a přitom to není pravda nebo naopak zas ho můžou 

bránit, to je pak těžký, no. A myslím si, že jak je jakoby teďka příval cizinců, tak to 

bude čím dál víc potřeba a bude třeba víc problémů. My jsme v Litomyšli měli Romů 

právě hrozně málo, jenom z pěstounských rodin a třeba Vietnamci, tak s těma vůbec 

nebyly žádný problémy, protože... tam se výborně vždycky učili, neměli jsme nikdy 

jazykový problém, dokonce jsme tam právě měli i... vyprávěl, jak to chodí v tý 

rodině, jak tam pořád ještě dodržují docela ty tradice, dělali jsme tam i vaření, že 

byla ukrajinská kuchyně a takový... ale myslím si, že když budou chodit nový a 

nový, že to bude narůstat. Nebo co jsou oblasti, kde je to větší problém, a tam by to 

potřebovali jako sůl a někdy, kde prostě nemají tady tu možnost se setkávat s jinými 

dětmi než s českými vyloženě, tak... ale tohle je taky hodně je problém pak 

v rodinách, jo, že to prostě cítím, je to jako i s ekologií, když já jim tu budu vyprávět, 

jak je důležitý třídit odpady, a doma tím topí, tak oni to prostě nedokážou ty rodiče 

změnit a ty rodiče jsou silný, a když oni jim řeknou, že ty Cikáni by měli se 

vystěhovat, tak to všechno shodí potom. Tak aspoň v tý škole, aby ta multikulturní 

výchova byla. Mě třeba hrozně překvapilo, hrozná netolerance vůči homosexualitě i  

u dětí.  

 

Jak se to projevuje? 

Jakoby hrozný odmítání už vůbec o tom mluvit, že to je na blití, k zeblití... hlavně 

teda kluci, i když to je vždycky, ale i holky, že by prostě vůbec do třídy nechodily, 
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takže bych se nedivila, kdyby tady nějaký takový dítě bylo, že by to v životě 

nemohlo přiznat, tak to mě překvapilo, že jsem si myslela, že to je problém starší 

generace... a zas to je, když v tý třídě to řekne někdo důležitý, že to je prostě hnusný, 

tak to už tam nikdo nezůstane... (ruch) Jsem si myslela tady... když jsme třeba na to 

narazili v rámci rodinky, tak jsem najednou zjistila, že tady byla nějaká rvačka mimo 

školu kvůli tomu, to je těžký, mají silný, zarputilý argumenty a odmítají to prostě 

naslouchat, jenom kdyby aspoň třeba zjemnili, to vůbec...Docela negativně se k tomu 

stavěj.  

 

Je ještě něco, co byste chtěla dodat k té multikulturní výchově, o čem jsme se 

třeba nebavili...? 

No, že si myslím, že kdyby to byla možnost studovat, tak na to by určitě slyšeli 

učitelé, který mají k tomu trošku vztah tady k těm předmětům empatickým nebo 

tak... takže kdyby to byl předmět povinný, že by bylo fajn, kdyby to učili lidi, který 

k tomu mají vztah. Pokud to učí učitel, který k tomu vztah nemá, je k tomu 

donucený, tak si tam pak kolikrát stejně vezme třeba matiku, si řekne, že to nemá 

cenu a dohání tam jiný předmět, kdežto když to má někdo, koho to baví, tady ta 

práce se třídou, tak je to výhoda. A ne vždycky se to podaří. Mně víc jak 

multikulturní mi chybí třeba ty třídnický hodiny. To by bylo fajn... To je asi všechno. 

 

Ještě se zeptám, jakou máte aprobaci? 

Aprobaci mám speciální pedagogiku pro druhý stupeň a přírodopis pro druhý stupeň.  

 

A délka praxe v oboru? 

Teďka sedmý rok učím. Hnedka od školy.  

 

A před tím, že jste šla na tuto školu, tak jste tedy učila v Litomyšli? 

Ano, pět let v Litomyšli.  

 

A nějaká jiná pracovní zkušenost? 

Jenom ve speciální škole v rámci praxí, kdy jsem chodila do speciálních škol. A 

v dětským domově jsem byla... V litomyšlské škole, tam je většina normálně bílých 

dětí, když se používá ten pojem, tam hodně romských dětí chodí běžně do školy, 
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takže tam to zas až takový problém není... Jinak ne. Jinak rovnou ze školy... 

V dětským domově jsem byla na střední škole jakoby na pajdáku.  

 

Tak a jaké předměty tady vyučujete? 

Tady učím zeměpis, dějepis, fyziku, chemii, přírodopis, tělocvik a občanskou 

výchovu...  

 

A realizujete v některých z těchhle předmětů multikulturní výchovu?  

Určitě v občanské výchově, tam to je hodně, v šestce teda mám teďka občanku, takže 

tam hodně ta rodina, kamarádi, škola, takže tam to jde úplně krásně, a jinak 

k výchově ke zdraví, v bývalý rodinný výchově, tak tam určitě... a pak okrajově 

v přírodopisu, když je člověk, v zeměpisu, když se berou jiný národy, v dějepisu 

druhá světová válka, ale to spíš tak okrajově. Ale určitě ta občanská výchova, 

výchova ke zdraví, to je teďka takový jediný předmět, kde tam je vyloženě na to čas, 

že tam není člověk tlačený nějakou jinou látkou, kterou třeba musí probírat mimo to.  

 

   



 23 

ROZHOVOR Č. 3 

- při domlouvání rozhovoru si učitelka nebyla zcela jistá, o co se jedná, potom, co 

jsem jí stručně připomněla, co multikulturní výchova je, a představila jí cíl výzkumu, 

s rozhovorem souhlasila 

- rozhovor probíhal ve sborovně, kde v tu dobu bylo hodně učitelů, takže nebyl klid, 

nikdo nám ovšem do rozhovoru nijak nezasahoval 

- učitelce jsem před rozhovorem představila jednotlivé tematické okruhy rozhovoru 

- učitelka souhlasila s nahráváním rozhovoru na diktafon a následným zveřejněním 

přepisu rozhovoru v diplomové práci  

- učitelka často používala výplňková slova typu „vlastně“, „jakoby“, „že jo“,  která 

jsem při přepisu rozhovoru v textu redukovala 

 

Jak realizujete multikulturní výchovu?  

Takže my v rámci zeměpisu probíráme vlastně většinou obyvatelstvo, narazí se na to 

v každým ročníku a samozřejmě devítka to má maličko víc rozvedený a probíráme 

přistěhovalce, takže emigranty, imigranty a v rámci toho samozřejmě i narazíme na 

to, že ty státy nejsou úplně národnostně jednotný, ale nějakým způsobem se ty 

národy dneska mísí. Myslím si, že děti na to reagují kladně, protože už sami vyrůstají 

třeba ve třídách, kde samozřejmě ty národnosti se nějakým způsobem prolínají, takže 

na to nereagují tak nějak jakoby... jakoby odmítavě. 

 

Takže realizujete multikulturní výchovu v rámci předmětu... 

V rámci zeměpisu.  

 

A jak často to tak vychází? 

Záleží na ročníku, že jo, protože ono když pak máte probírat třeba ekosystémy, tak 

v rámci toho se to prostě nějakým způsobem jakoby nedá. 

 

A jakou formou to realizujete?  

Většinou diskuze.  

 

A na která témata se zaměřujete nejčastěji? 

Mezilidské vztahy a vlastně... ty globální, nebo nejenom globální problémy, ale třeba 

ty multikulturní problémy probíráme taky. 
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Proč realizujete multikulturní výchovu právě touto formou, formou diskuze? 

Vidím jakoby rovnou zpětnou vazbu, člověk může reagovat prostě na to, co si myslí, 

a nějakým způsobem... a i oni mezi sebou prostě můžou reagovat na to, co jeden říká.  

 

Dalo by se to podle vás realizovat i nějak jinak? Pokud vás něco napadá... 

Tak určitě nějakým stylem pracovních listů, to taky člověk si potom vlastně, teď to 

teda není rovnou zpětná vazba, ale může si udělat nějaký názor a potom zaměřit tu 

další hodinu na to, co ty děti, ten problém, který vidí.  

 

Jak vůbec vnímáte zařazení multikulturní výchovy do výuky? 

Já se přiznám, že jsem nad tím tak nějak ani nepřemýšlela, to je tak jakoby 

samozřejmý, že to z toho vyplývá, přímo z toho tématu. 

 

A vnímáte nějaké přínosy? Proč je dobrý se tím zabývat? 

Ty děti... vlastně v dnešní době žijeme nebo ty děti žijí v třídách, kdy už jsou ty 

národnosti namíchaný, tak že oni... já si myslím si, že ten přínos je v tom, že se nad 

tím také zamyslí a nějakým způsobem zas třeba vnímají toho druhého trošičku, 

nechci říct jinak, ale třeba pochopí jeho zvyky, pochopí jeho kulturní návyky a tak 

dále, no.  

 

A nějaká rizika? Napadají vás? 

Rizika... že by žáci tedy mohli reagovat negativně, že by se to mohlo dostat do 

nějakých jiných výšek, než by člověk chtěl, ale zatím se mi teda nestalo, že bychom 

reagovali nějak špatně. 

 

Jak chápete koncepci? Je pro Vás srozumitelná? Víte, co máte učit, co vlastně ta 

multikulturní výchovy je? 

V rámcovém vzdělávacím programu ano, jako je to tam napsáno, že člověk jakoby 

ví, horší je potom jako převíst si to do tý praxe a nějakým způsobem to začlenit do té 

výuky, protože ono to zas není úplně tak jednoduchý. A myslím si, jsou na to 

předměty mnohem lepší, v kterých se s tím dá pracovat více nežli v tom zeměpise, 

tam není ani jakoby takový prostor na to, aby člověk jakoby tu multikulturní 

výchovu tolik rozebíral, samozřejmě že se k ní dostaneme, člověk se o ní baví, ale 
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ten čas v tom zeměpisu není takový, aby jakoby člověk mohl třeba každou hodinu 

realizovat něco. Jo a v dnešní době ty děti opravdu to asi potřebují. Potřebují vnímat, 

že tady jsou různí lidé ale zároveň je nevnímat jakoby jako problém, ale spíše jako 

zajímavost, jako obohacení jejich života, dalo by se říci.  

 

Z jakých materiálů čerpáte?  

Přiznám se, že spíše teda z učebnic zeměpisu. 

 

Tam jsou nějaká témata na multikulturní výchovu? 

Není to tam jakoby úplně, jako multikulturní to není, ale je tam opravdu třeba 

zaměření na emigraci, imigraci, kdy vlastně se bavíme o tom, kterým směrem se to 

jakoby realizovalo, jak to třeba bylo kdysi, takže nějakým způsobem se z toho určitě 

čerpat dá. Samozřejmě to není tak rozebraný, jak asi v těch jiných předmětech, no, 

ale určitě se z toho dá čerpat.  

 

Takže odbornou literaturu nebo internet tedy ne... 

Tak internet teda využívám taky docela často, protože tam se člověk dozví spoustu 

věcí, pokavaď vás něco zajímá, tak samozřejmě se to dá vyhledat, takže ano, internet 

používám často. 

 

Absolvovala jste nějaký vzdělávací kurz na multikulturní výchovu? 

Ne, mám... dokonce přemýšlím, jestli i na vysoký škole, jestli tam něco jakoby 

nějakým způsobem bylo zaměřený, teď si opravdu nevybavuju, já myslím, že asi 

ano, určitě pedagogika, psychologie, že tam nějaká ta hodina na to určitě byla, že 

jsme se toho dotkli, ale neabsolvovala jsem žádnej kurz a myslím si, že to je tím, že... 

já jsem fakt neviděla nabídku nějakého kurzu multikulturní výchovy, jo, vlastně to, 

co člověk sbírá, sbírá spíše ze zkušeností a nebo opravdu z toho internetu, když je 

potřeba. A samozřejmě i od těch dětí, dalo by se říct, že i oni mají svůj názor, který 

potom rozvíjíme. 

 

Takže kdyby vám někdo nabídnul nějaký kurz, tak co by vás motivovalo, abyste 

se do něj přihlásila? 

Na multikulturní výchovu? 
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Ano. 

Tak já mám docela... nebo jako já když vidím něco, co by mě mohlo obohatit, tak 

nad tím jakoby nepřemýšlím, jako co by mě k tomu motivovalo. Mě motivuje už 

jenom to, že se dozvím něco nového. Takže pokavaď je čas, tak jakoby mě nedělá 

problém jako dál se vzdělávat, určitě mě to i zajímá. 

 

Takže by to mělo být časově dostupný... 

Ano, časově dostupný, protože v dnešní době toho opravdu není toho času tolik. 

 

Myslíte si, že to vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy je pro učitele 

důležitý? 

Určitě, protože opravdu můžeme narazit na problém, který... jako nemusíme znát 

nebo nebudeme vědět, jak na něj reagovat. Já si myslím, že to je velmi důležitý, 

protože... ty děti se vyvíjí, my se vyvíjíme taky a nějakým způsobem je nutný pořád 

se vzdělávat. Co bylo včera, neplatí zítra, jo, takže určitě ve všech těch, není to 

jenom multikulturní výchova, samozřejmě jsou to i další oblasti, ve kterých se člověk 

musí vzdělávat. A pokavaď chcete být ve školství, vzdělávat se musíte pořád, jo, 

protože v dnešní době, jo, i v tom zeměpisu ten průmysl tam včera byl, dneska tam 

není. To nějakým způsobem nemůžete zastavit na nějakým mezníku a říct, to mi 

stačí, a dál už se o to nezajímat. Jo, protože všechno se vyvíjí. A multikulturní 

výchova samozřejmě, to prolínání je čím dál tím větší, i když já si myslím, že často 

třeba absolutně ty děti nebudou vnímat to, že tady je jakoby, ty kultury jsou nějaký 

jiný, jo, že to vlastně začalo... já si myslím, někdy v 80., 90. letech, kdy začala ta 

migrace a tím způsobem ty lidi začali koukat na to, že tady jsou i jiný. A v dnešní 

době ty děti už v tom vyrůstají, už to není takový, jo, oni spíše vnímají třeba sociální 

problémy, jo, takže ty asi vnímají mnohem více, nežli přemýšlet nad tím, jak to teda 

mají, jinou národnost nebo jestli nějakým způsobem to mají řešit, oni jsou takoví 

přátelský a spíš jakoby jim záleží na tom charakteru, jo, takže si myslím, že v dnešní 

době ta multikulturní výchova je spíše takový rozebrání toho, co oni každý den vidí, 

co oni zažívají.  

 

Setkala jste se s nějakými problémy při realizaci multikulturní výchovy? 

Já si myslím, že ani ne. Oni už to opravdu vnímají tak, že ty kultury tady jsou a že je 

nějakým způsobem ani nekomentují.  
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Chcete k tomu ještě něco dodat? Něco, co vás napadá... 

Já si právě nejsem jistá, myslím si, že jsem něco chtěla na začátku, ale teď si nejsem 

jistá... Nevím, přiznám se, že nevím.  

 

To nevadí. Já se vás zeptám, jaká je vaše aprobace? 

Moje aprobace... Já už vím, už jsem si vzpomněla. Matematika, tělocvik a zeměpis 

mám vystudovaný.  

 

A na co jste si vzpomněla? 

No, že máme i určité projekty, ve kterých se snažíme začlenit... já jsem třeba 

garantem projektu Pod olympijskými kruhy, kde si myslím i třeba i nějakým 

způsobem bychom se chtěli dotknout různých těch kontinentů a i těch sportovců, 

který nějakým způsobem pochází z těch kontinentů a začleníme do toho rozhodně i 

multikulturní výchovu, aby děti poznávaly teda i další ty kultury a nějakým 

způsobem dál rozvíjely svoje znalosti. Máme to vlastně... vytvářet to budou šesťáci 

pro samozřejmě první stupeň, takže ty děti jakoby nějakým způsobem na to narazí i 

v těch nižších ročnících. 

 

A to bude jako projektový den? 

To bude projektový den. Máme celý rok nebo nějaké období vymezené, ve kterém se 

tomu projektu budeme věnovat v určitých předmětech a potom to dojde k tomu, že 

by šesťáci měli vytvořit olympijský den pro první stupeň, v něm se budou zajímat jak 

o sportovní stránku, tak i samozřejmě bychom chtěli, aby narazili i na ty kontinenty, 

aby si děti uvědomili, že jsou teda různý kontinenty, chtěla bych, aby našli nějaké 

sportovce a něco jim o tom řekli... a i to prolínání dneska máte jako, že ty kultury 

jsou různý, ale přitom jsou jakoby všude, nedá se přímo jakoby konkretizovat. 

 

Zeptám se, jak dlouho učíte? 

Já dva roky... vlastně rok a půl.  

 

A před tím jste někde pracovala? 

Pracovala, rok jsem dělala vychovatelku a učila jsem v plavecké škole, protože jsem 

nesehnala zaměstnání.  
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A tady na základní škole vyučujete jaké předměty? 

Letos to je matematika, tělocviky, zeměpis, přírodopis a pracovní vyučování. 
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ROZHOVOR Č. 4 

- při domlouvání rozhovoru učitelka okamžitě věděla, o co se jedná, ihned mi začala 

podávat příklady toho, jak multikulturní výchovu realizuje, o některých těchto 

příkladech pak hovořila i v rozhovoru 

- učitelka souhlasila s nahráváním rozhovoru na diktafon a následným zveřejněním 

přepisu rozhovoru v diplomové práci 

- před natáčením přiznala, že je nervózní 

- učitelce jsem před rozhovorem představila jednotlivé tematické okruhy rozhovoru 

- učitelka měla hodně konkrétních příběhů, které uváděla jako příklady z  praxe, a 

hodně zabíhala do detailů, občas i odbíhala od tématu 

- učitelka během rozhovoru názorně ukazovala na knihy na polici, na stole, živě 

gestikulovala  

- učitelka často používala výplňková slova typu „jo“, „že jo“, „vlastně“, která jsem 

při přepisu rozhovoru v textu redukovala 

 

Já se vás zeptám, jak realizujete multikulturní výchovu? Jakým způsobem? 

Tak já to zkouším v rámci svých předmětů, to znamená, pokud učím třeba zeměpis, 

dejme tomu v deváté třídě, tak děti už mají třeba probraný určitý úsek a pohybujeme 

se třeba po Asii nebo některé vzdálenější lokalitě, kam se těžko podívají v nejbližší 

době, tak samozřejmě nekoukáme jenom po rozloze, nekoukáme po počtu obyvatel, 

ale díváme se třeba na odlišnosti, náboženství, díváme se třeba i na to, jak ti lidé jsou 

zaměstnaní, jestli třeba práci mají jako důležitou složku svého života, kolik třeba 

mají dětí, jak třeba tráví volný čas, jak tráví svátky. Konkrétně jsme třeba spojovali 

vlastně vánoční svátky, jsme pátrali – to nebylo jenom  v Asii, ale bylo to i po 

Evropě – kdo nosí dárky dětem a vlastně jsme si to zkoušeli. Pracují děti ve 

skupinách, máme tam puštěný internet a ty skupiny vlastně každá ta skupina nemá 

ten internet, někteří mají i knížky, časopisy, a když jako chtěj si jít k tomu počítači, 

tak vždycky se zahlásí ten šéf tý skupinky a přejdou si k tomu počítači na chvilku. Je 

to jakoby na tý velký tabuli, takže oni i ty ostatní skupiny vlastně můžou jakoby 

nakukovat, můžou opisovat, protože když už tam ten určitý údaj se vyhledá, nebo 

obrázky třeba, odívání k tomu, tak vlastně i ta sousední skupina, to není soutěž, že jo, 

to je vlastně práce v hodině, takže i když jim to jakoby ukradnou tu informaci, tak 

zas, když tam jde druhá skupina, tak zas vyhledá něco jiného, třeba jaké se tam nosí 

šperky nebo třeba jak si děti hrají a ta druhá skupina to může odkoukat od nich. 
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To děláte jen takhle nebo máte i nějaké projektové dny? 

Projektové dny jsme teďka třeba měli, byl to zajímavý den, sice se to jmenovalo 

„Společně ve škole“, ale konec toho projektu bylo, že děti vytvářely mandaly. 

Nejdřív se samozřejmě museli seznámit s tím, co to vůbec ta mandala je. A nejvíc 

děti pobavilo, nebo nevím, jestli pobavilo, spíš zaskočilo, že třeba když vysypávají ty 

mandaly z mouky nebo nějakého písku, takže jim to trvá hodně hodin, možná i dnů a 

že to vlastně pak sfouknou do řeky. Tak to jako z toho byly překvapený. No a teď 

jsme si vlastně vyrobily každá třída, zase ve skupinkách jsem jim rozdala ty 

mandaly, paní výtvarnice to teď vyhodnocuje, že je to taková i trošku soutěž, no ale 

my si to necháme pak ve třídě, to si vybojujeme, že to budeme mít normálně ve třídě 

vystavený, a ještě moji třídu napadlo, že to budou olympijský kruhy, že vlastně 

z těch mandal udělají jakoby těch pět kruhů, no a každá ta mandala má posilovat 

jinou složku tý osobnosti, takže jedna je taková víc na povzbuzení ve sportu, jedna je 

zas na přemýšlení... a vlastně odkoukali jsme to taky z ciziny, že jo, to není český 

vynález. 

 

Jak často máte ty projektový dny? 

No, tak ono přímo se to nedá říct, že by to bylo pravidelně, je to v podstatě v případě 

potřeby, když se jedná, já nevím, o branný den, tak to je taky projektový den, že jo, 

třeba Den země, tak to je taky, je to vlastně k příležitosti toho určitého data. Když 

máme koncert, tak je to taky v podstatě projektový den, i na koncertech se objevují 

orientální tance, holčičky ustrojený třeba v penízkových šátcích a vlastně vnímají 

všichni ti posluchači, ta hala prostě vidí, že i evropská holčička se dokáže vlnit 

v orientálním rytmu....  

 

Před začátkem rozhovoru jste zmiňovala i nějakou exkurzi do Nového 

Bydžova... 

Ano, to jsme se vypravili i do Nového Bydžova, tam je poměrně méně známé 

muzeum, je to městské muzeum, které vlastně od archeologie postupuje až do 

současnosti. Je tam pán, který vlastně třeba dokáže odhadnout, co by mohlo kterou tu 

skupinku zajímat a vybere vlastně to, co by se hodilo do té výuky. Součástí té 

exkurze byla návštěva židovského hřbitova, který vlastně vůbec není moc veřejně 

přístupný právě z obav před vandaly a extremisty, takže tam se dá dostat akorát 
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s klíčem a právě s panem průvodcem. Tam děti šokovalo, že třeba... i souvislost 

s matematikou, kdy oni složitě vypočítávaly data narození těch lidí, protože židé to 

počítají nějak zvláštně. Tam se přičítá, odčítá, takže to bych zabíhala do detailů, ale 

oni měli i krátkou lekci matematiky, vlastně s panem profesorem to tam vypočítávali, 

kolik asi bylo let těm lidem, kteří tam zahynuli. Tam se nabízelo to téma, takže bavili 

se i o holokaustu, bavili se třeba i o tom, kdo to tam uklízí ten hřbitov. On jim neřekl, 

kdo to dělá, takže děti musely sami přijít na to, jak by se to dalo nejlíp dělat, protože 

tam je náletový dřevo, tam třeba přistane semínko a najednou se tam objeví baobab. 

Tak děti různě napadalo, co by se s tím dalo dělat, dokud ty stromky jsou ještě malý, 

ale samozřejmě že potom se zjistilo, že ty děti by na to nestačily, takže pak jsme se 

dozvěděli, že to tam dělají studenti gymnázia ve spolupráci s nějakým 

zahradnictvím... Byli jsme se třeba podívat na radnici a jednou tu exkurzi jsme měli 

v době před Vánocemi, takže tam měli i výstavu betlémů a měli tam třeba, to mě 

pobavilo, i černošský betlém. Byly to malé figurky, tak to bylo hezký.   

 

A ty témata multikulturní teda zařazujete v kterých hodinách?  

Bývá to v občanské výchově, bývá to v zeměpise, hodně v hudební výchově, tam 

třeba teďka se sedmákama vyrábíme hudební nástroje a samozřejmě musejí vyrobit 

jednoduchý hudební nástroje, můžou se inspirovat kdekoli po světě, ale samozřejmě 

musejí dát pozor, aby se nezranili, když to vyráběj, takže to ještě jakoby trošku 

propojujeme s předměty, musíme vlastně i s kolegy z pracovních činností zjistit, co 

jsou schopni vyrobit, aby si neublížili. Já tam třeba vkládám nejenom ty nástroje 

orientální, ale ještě tam třeba vkládám to, že spolupracujou s rodičema. Třeba 

poprosím je, aby když nezvládnou to vyrobit, aby se nebáli těch rodičů zeptat, 

poprosit a najednou tam je ticho, jsou překvapený, „jé, náš táta umí svářet, jé, naše 

maminka umí třeba nakreslit kytku“. Takže mají třeba obyčejný nástroje, ale 

vyzdobený třeba nějakým jejich zvláštními ornamenty a zkoušej na to hrát. Vlastně 

v tý hudebce, tam možná by se dalo za multikulturní výchovu považovat i to, že jsme 

se učili romskou písničku. V podstatě tam byla jedna sloka pouze, což mi přišlo 

docela nepoužitelné, takže jsme s dětmi začaly vymýšlet český text a děti říkali, o 

čem to jako bude, tak já jsem říkala, že to musí být něco, co ty Romy nějak 

charakterizuje, a děti přemýšlely a napadaly je vlastně i ty pozitivní věci i ty 

negativní, takže jsme se snažily ty negativní věci trochu upozadit, snažily jsme se 

přicházet na to, proč třeba mají rádi to toulání, proč jako rodina drží hodně při sobě, 
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proč si jako vzájemně pomáhají a že ten úděl je těžký, to vlastně je i v tý písničce, že 

to nemají jednoduchý. 

 

Na jaká témata se nejčastěji zaměřujete? 

Asi to, co je nejvíc vidět, takže řešíme třeba oblékání, povídali jsme si třeba o tom, 

proč třeba v některé zemi zakazují šátky, proč třeba v některé jiné zemi můžou chodit 

do školy bosi a nemusejí mít přezůvky, proč třeba některá škola – tady máme kolegu, 

který vlastně pracoval v tom Tibetu, on nám třeba vyprávěl, jak ta škola tam 

fungovala a co pro ty děti bylo třeba důležitý, co pro ně nebylo důležitý, tak třeba i 

dětem ukazujeme, že kolikrát bez mobilu se dá taky žít. Zaměřujeme se na ledacos.  

 

Proč jste si vybrala tenhle způsob realizace multikulturní výchovy? Vy jste před 

rozhovorem zmínila, že se jednomu tématu věnujete po určité období zároveň 

ve více předmětech... 

Protože samostatný takový předmět není, takže my, když jsou metodická sdružení, to 

je čtyřikrát nebo pětkrát do roka, kdy se sejdeme s těmi učiteli, a příkladně se třeba 

sejde výtvarník, muzikant a třeba občankář s dějepisářem a bavíme se třeba na téma 

bydlení, protože všem se nám jakoby to téma bydlení tam třeba objeví. A kolegyni 

třeba napadne, že uděláme nějakou koláž a že třeba si vyrobí v tý výtvarce, jak se 

třeba žije na Islandu, třeba ta geotermální energie mě teď zrovna napadla, takže třeba 

si jakoby vytvoří nějaký domeček a děti, co neseženou materiály, papírový nebo 

vytisknutý z internetu, tak oni si to třeba dokreslují, protože zas už mají fantazii. A 

my ostatní se s nimi domluvíme, že třeba když oni to téma jakoby nestihnou, že 

klidně přesah bude do další hodině, že my to s kolegou dotvoříme s nimi, že jim s tím 

jakoby pomůžeme. Ne každý má vždycky přístup k internetu, protože tady jsou 

tabule akorát dvě na celé škole, ty mediální. Takže když se tam dostaneme, tak ten 

z kolegů, který se tam dostane, tak to dokončí i tím, že třeba na tom internetu si ještě 

něco pohledají. Co se třeba nezvládne ve škole, tak můžou ještě dokončit doma. 

Většinou to je ve skupinách, takže každá skupinka pak musí mít nějakého 

šikovnějšího šéfika, aby ty slabší žáci to zvládli taky, aby z toho měli dobrý pocit, 

aby to nezůstalo jenom na povrchu. 

 

A v čem je tento způsob realizace podle vás dobrý? 
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Protože se tam nekřečuje, protože vlastně ty lidi nejsou tlačený do něčeho, co by 

dělat nechtěli, není to limitovaný nějakým přísným pravidlem, že tolik hodin musíte 

odučit a tak na to musíte nahlížet a jinak ne, protože za sebou máme čas, chvilky tý 

totality, že prostě víme, jak to třeba bylo špatně v minulosti. Akorát škoda, že není 

víc fondů na nějaký materiály, že nejdou ty peníze do škol tam, kam by měly jít, 

protože už dávno tady na škole tohoto typu by měla být multimediální nebo 

interaktivní tabule v každý odborný učebně. 

 

Zeptám se, jestli máte zkušenost s multikulturní třídou?  

Máme, je tady právě docela dost tříd, já bych řekla, že multikulturalita je třeba i 

v tom, že ty děti některý bydlí na venkově a některý děti bydlí ve městě. Tam třeba 

jsem měla žáka ve třídě, který měl denodenně povinnost nakrmit býky a vyloženě 

prostě postarat se o statek, protože maminka se od nich odstěhovala z nějakého 

důvodu, takže on a otec, na něm stálo to hospodářství. Dva roky se jim to dařilo 

držet, ale pak už chlapec to nezvládal, protože ty školní povinnosti byly důležitý. 

Takže třeba i tohle to je odlišný, to si mnoho lidí třeba nedokáže představit. Máme ve 

třídě Romy, v některých třídách máme tady vietnamské děti, máme tady chlapce 

z Ukrajiny, teďka myslím, že z Moldávie, že jednoho máme, ten je takový živější 

trošku, tam není ani tak problém Moldávie, tam je spíš problém ADHD a tam je 

zvláštní třeba vztah s tou maminkou, to mě strašně mrzí, že ta maminka nechce 

spolupracovat. Ta má možná nějaký kulturní blok, možná, že tam je jazyková 

bariéra, ale tam je to fakt docela těžký... Maďarskýho hošíčka jsme tu měli vlastně... 

A asi nejvíc je Romů jakoby z těch národnostních nebo etnických menšin. 

 

Myslíte, že je nějaký rozdíl mezi třídou, kde nejsou žádní žáci z jiných 

národností, a třídou, která je multikulturní, a přístupem těch žáků 

k multikulturní výchově, jestli to vnímají nějak jinak, když mají toho spolužáka 

jiné národnosti? 

Já myslím, že jo. Já bych řekla, že vlastně tam, kde toho spolužáka mají, tak tam oni 

jsou schopni vnímat nejenom tu hodinu, ale vlastně i v těch běžných činnostech. Že 

si třeba všimnou, že má nějaké jiné zvyklosti než oni, a buď se je naučí respektovat, 

a nebo o tom aspoň teda diskutují. A tam, kde právě třeba dejme tomu příkladně 

romské dítě by nebylo a ta třída by byla čistě jenom z českých žáků, tak tam se 

obávám, že tam můžou třeba zvítězit i předsudky, že tam třeba může být něco 
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takovýho, že jakoby házejí ty děti do jednoho pytle, že neodlišujou, „tohle je Honzík, 

tohle je třeba Maruška, tohle je Ester“, ale že vlastně říkají si, „ten je opálený, a tak 

je zlobivý nebo prostě budou s ním potíže“. 

 

A setkala jste se s tím, že by ve třídě, kde nebyl žádný takový spolužák, byly 

silnější předsudky? 

Výjimečně. Většinou my to jakoby dokážeme zpacifikovat, protože vlastně 

diskutujeme s tím třídním, „na to si dej pozor, bacha, tady se něco děje, buď na to 

opatrný, prostě sedněte si na to, popovídejte si o tom, ať se to nějak nezvrtne“. Já 

bych řekla, že tady není ani snad problém ta jiná tradice, ale my někdy máme tady 

žáky líné. A teď my najednou zjistíme, že tam není podpora ze strany rodiny a tady 

podle mě celá multikulturní výchova by měla spočívat v tom, aby povzbuzovala ty 

děti, i když jsou třeba jiný, tak ale aby se prosadili v tom pozitivním stylu, aby ta 

třída je podržela. Já mám ve třídě holčičku romskou, která teď měla neštovice. 

Všechny děti jí chtěly pomoct, ale doma jí zřejmě někdo řekl, ty to nezvládneš a ona 

najednou to vzdala. Teď se začala tý škole vyhýbat z neuvěřitelných příčin. Takže to 

je těžký.  

 

Dá se říct podle vás, že se učí multikulturní výchova v té třídě, kde je žák-

cizinec, žák z jiného etnika, jiné národnosti, že se tam učí multikulturní výchova 

lépe?  

Určitě. protože ty děti třeba nám povědí, jak slavily Vánoce, nebo například jeden 

žák byl vyloženě úplně příkladem elegance, protože – a my jsme se tomu smáli, že 

má jednu skříň se sportovním oblečením a jednu skříň, že má s těma elegantníma 

oblekama, kravatama – protože oni, jsou to teda romský žáci, oni slavili všechny 

narozeniny, všechny vlastně svátky v rodině, scházeli se ve velkým kruhu a všechno 

to byly takový, bych řekla, svatby. Křtiny, jo, všechno to jakoby ctili. No, ale co nás 

teda dorazilo, že on měl sice všechny možné barvy košil, všechny možné barvy 

vázanek, uměl se chovat krásně, voněl, měl šperky, všechno možný, no, ale zarazilo 

nás třeba, že neměl knihovnu doma. To jsme prostě byli překvapení, jako že rodiče 

investovali do toho oblečení, podle mě to je už určitý náhled nebo systém, žebříček, 

ale neměli doma zeměpisný atlas například. 
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A nesetkala jste se s tím, že by některý žák-cizinec bral to, že se chcete bavit o 

jeho odlišnosti, jako útok na sebe? 

Jednou jsem málem si naběhla, protože jsem špatně chlapce odhadla, myslela jsem 

si, že je to hošíček Rom, tak jsem mu chtěla pomoct, a říkám, když budeme zkoušet 

písničky, tak si vyber klidně nějakou vaši písničku. A on na mě vystartoval: „Já 

nejsem Romák, já jsem Maďar!“ A já říkám: „No tak maďarskou, já nevím jakou. Já 

tě neznám, já tě znám chvilku.“ Takže občas se to stane, že vystartují. A teď jsem si 

ještě vzpomněla na jeden příklad. Měli jsme tady holčičku, to byla holčička taková 

plnoštíhlá, taková už v deváté třídě a ona byla z cirkusu, což je teda taky úžasný, 

protože ona nemohla být ani ta akrobatka, ona nemohla ani drezúrovat ty koně a 

podobně, tak my jsme vždycky přemýšleli, co ta Maruška v tom cirkusu dělá. A děti 

vždycky říkaly: „Paní učitelko, ta určitě prodává vstupenky.“ A jiný děti zase měly 

nápad, říkaly: „Paní učitelko, ona ta určitě vzpírá nebo něco takovýho.“ Nějaká 

silová akrobatka. No a to jsme se pak nedopátrali, protože Maruška o tom nechtěla 

mluvit. A jednou byl nějaký rodičák a přišla maminka a ta maminka byla o půl hlavy 

menší než ta Maruška a maminka něco chtěla řešit s třídní učitelkou a Maruška přišla 

a říká: „Mámo, pojď, nedělej mně ostudu.“ Takže jsme se o kultuře Marušky nebo o 

nějakým zázemí tehdy nedověděli skoro nic, takže to zůstalo tam na povrchu. Občas 

se nezadaří.  

 

A jak jsem z toho pochopila, spíše se dá podle vás ta odlišnost těch žáků využít. 

Určitě. Já to vnímám pozitivně. Já, pokud jsme se třeba učili tu romskou písničku, 

tak první co jsem poprosila žáka, který teda byl Rom, jestli zná tu romštinu ještě. Já 

se vždycky vlastně ptám, protože říkám si, je možný, že to třeba od těch svých 

předků už neznají. A uměl to, znal to, takže přečetl žákům, jak se to správně čte, a 

vlastně potvrdil jim, že vlastně ten volný překlad, který je v té knížce, do jaké míry je 

volný. Jestli jsou hodně blízko té realitě nebo ne. Kolikrát jsme se třeba ptali, že 

v dnešním moderním světě jestli jakoby dál takhle cestovali, že on to jakoby bere 

jako pozitivní věc, ale je fakt, že oni fakt docela cestují. I v tom dnešním světě.  

 

Jak vůbec vnímáte zařazení multikulturní výchovy do výuky? 

Svět se mění a vlastně a tím, jak se zkracují ty vzdálenosti a lidi daleko víc 

navštěvují ty vzdálenější krajiny, tak je dobře vědět, na co se můžu připravit, je dobře 

vědět, že nemůžu vyrazit v Saudské Arábii třeba v plavečkách, bikinách a podobně, 
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že asi by jim třeba nevadila moje plnoštíhlá postava, protože tu by tam naopak 

vnímali pozitivně, ale vadila by ta odhalenost té postavy, takže ty děti určitě jsou 

jako zvědaví a zajímají je třeba tady ty regiony. A víc je zajímají třeba ty bohaté 

regiony, bych řekla, protože tam se třeba touží podívat, už třeba menší zájem mají o 

ty regiony, kde třeba ta úroveň z toho evropskýho pohledu není tak vysoká. Ale zase 

tam my se zaměříme na přírodu. A pak řešíme to, že o ochraně přírody se 

rozpovídáme a už jsme v deštným pralesu. Tady třeba já obdivuju pana ředitele, že 

on nám docela důvěřuje, že v podstatě ví, koho má v týmu, on jakoby to nechá na nás 

a sem tam se vlastně zeptá nebo sem tam přijde se třeba podívat na tu hodinu, jak to 

vypadá, že ho to prostě zajímá a že nám věří, že to děláme dobře nebo co nejlíp to 

budeme umět. 

 

Takže vnímáte tu multikulturní výchovu... 

Že to je potřeba, určitě. 

 

A vidíte tam tedy jaké přínosy? Když byste se zamyslela, proč učit tu 

multikulturní výchovu. 

Proč učit... no, protože my dneska nevíme třeba, koho si vybereme za nevěstu, za 

ženicha, my dneska nevíme, kam nás třeba pracovní trh zanese. Můžeme být na 

dovolené, tam se nám může něco zalíbit a dneska už nemáme svázaný nohy 

hranicema Čech, nejsme ničím vlastně limitovaný. Podle mě jsme v dnešním světě 

limitovaný pouze tolerancí a slušným chováním. Pokud v tom světě – možná jsem 

idealista – ale pokud ty lidi se budou snažit vnímat toho člověka nejenom, jestli je 

hezký z toho jejich pohledu, ale jako že se mají něčím obohatit vzájemně ty lidi. 

Možná, že ubude nějakých těch ozbrojených konfliktů... je to těžký. 

 

Zeptám se ještě, jestli tam vnímáte nějaká rizika multikulturní výchovy? 

 Rizika bych vnímala v tom, že třeba do určitý míry tolerance se promítne to, že 

může ta jedna skupina ovlivňovat víc tu druhou skupinu. Může se stát, že třeba 

vznikne nějaký fanatismus ať už typu náboženského nebo podobně, ať už příliš 

souhlasný nebo příliš nenávistný. Někdy třeba když se o nějakém problému, 

neříkám, nemluví, když se to třeba neprobere s dostatečným odstupem nebo určitým 

porozuměním a informacema, tak může nastat přesný opak. Může se stát, že se ty 
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žáci naopak proti sobě popudí, a může člověk třeba narazit na nějakou citlivou 

lokalitu nebo citlivý téma.  

 

Zeptám se teď na koncepci multikulturní výchovy, jestli je vám jasná, jestli vám 

je jasné, co ta multikulturní výchova je, co je obsahem jednotlivých 

vzdělávacích okruhů,...  

Já bych řekla, že jsme o tom hodně mluvili, když jsme sestavovali ty tématický 

plány, že jsme si hodně rozmýšleli, hodně času jsme si na to nechali, aby se to 

neodfláklo, vlastně jsme tomu věnovali dostatek času. A v podstatě jsme využili 

znalosti jednotlivých kolegů, odhadů i třeba, zdravého rozumu, protože bych nerada 

něco dělala zbytečně, nějakou činnost, která by pak nebyla užitečná. Je fakt, že je to 

živý organismus, že vlastně, když zjistíme, že něco nejde učit tak, jak jsme si 

představovali, tak to musíme změnit, musíme se poradit jak jinak, ale... Je pravda, že 

občas by třeba mohla být nějaká přednáška nebo něco takovýho. 

 

A z jakých materiálů čerpáte při realizaci multikulturní výchovy? 

Takže třeba nakladatelství Fraus má docela pěkně udělané učebnice, takže tam ty 

skupinové práce se úplně nabízejí. Mají tam i kolikrát otázky návodný. Pak třeba 

používáme kolikrát i ten internet, tam zase ověřený stránky, aby děti necestovaly 

někde, kde nemají, protože tam by se to snadno mohlo stát. Je to Všeproškolu, ty 

speciální, Abzeměpis.com, taková řada toho je. Akorát si to musíme vždycky předem 

připravit, aby náhodou nezabloudily někam jinam. Upozorňujeme děti i na ta 

extremistická hnutí, aby si daly na to pozor, že mnohdy třeba se jedná o vyšinuté 

jedince, takže na tyhle věci dávat pozor a neúčastnit se podobných akcí. Třeba 

zajímavá věc, že když tady děti chodí na hokej, tak se mnohdy setkaly s tím, že třeba 

byly svědky rasově motivovaného útoku. Že to začalo sice nenávistí mezi dvěma 

kluby, která třeba byla na sportovní úrovni, ale pak nám vyprávěli ve škole, že se tam 

vlastně poprali etnikum s většinovou populací, takže že pak to s tím sportem bohužel 

nemělo co dělat.  

 

A co metodiky? Používáte nějaké? 

No třeba k tomu zeměpisu je i přímo pracovní sešit, je tam metodika, k občanský 

výchově tam máme tedyhle (ukazuje nad sebe na poličku s učebnicemi – pozn. 

autorky), občanská, rodinná výchova. 



 38 

 

To je od toho Frause. 

Ano, to patří k tomu Frausovi... asi k těm učebnicím máme... má to ten metodik. Teď 

třeba já učím víc těch rodinných výchov, takže jsem zabavila první dvě, pak si to 

s kolegou vždycky vyměníme. A když se nám něco neosvědčí, tak vymyslíme něco 

lepšího... A občas knížky. Teďka jsme se třeba bavili, jak je teď otevřená ta nová 

výstava s těma templářema, tak hnedka děti zkoumaly, že k tomu vyšla knížka, v tom 

časopise 100+1 hledáme informace průběžně... 

 

Takže vlastně i tisk.  

Určitě. Ono se to jmenovalo vlastně Svět nebo 100+1, teď je to 100+1 dohromady, a 

tam je dobrý, že třeba multikulturní jsme měli teď v zeměpise, kdy se dívali na to, 

jak žijí v tý vesmírný stanici, jak vlastně chodí na záchod, jak jedí, jak to tam vlastně 

vůbec zvládají, jak fotografují... A tam taky vlastně je tým, který je složený z vědců 

různých národností, teď každý měl svý zvyklosti svý země, každý měl třeba jiný 

postup vědeckých objevů, tak to jsme zkoumali. Nebo hlubiny oceánu, když jsme 

teďka probírali, to bylo se šestou třídou, jsme zkoumali, že byl nějaký batyskaf kdysi 

dávno a teď že je nějaký novodobý milionář, který svou ponorku poskytl těm 

vědeckým výzkumům všem těm státům, který jakoby chtěli s ním spolupracovat, 

ještě mu pomohli to nějak financovat, nakonec jim ty objevy v hloubce třeba 

Mariánského příkopu předávali, takže se nám to dostalo i tady. 

 

Absolvovala jste nějaký kurz na multikulturní výchovu? 

Přímo název to nemělo o multikulturní výchově, mělo to vlastně, co se týkalo těch 

smart boardů, těch tabulí. A tam byl člověk, který vlastně předváděl, prezentoval, co 

ta tabule umí, a předváděl tam zvukové záznamy, byla tam africká hudba, byl tam 

styl života třeba v Mongolsku nějakých těch kočovných kmenů, i vlastně oblečení, 

tradiční oděvy tam prezentoval, písně, měl tam i záznamy písní, takže tam jsme 

jakoby spíš žasli nad tou tabulí, technickým vynálezem, ale měl to dobře provedený. 

 

Takže vám ukázal, že se to dá využít i v tý multikulturní výchově. 

Jo, jo. 

 

A nějaký jiný kurz přímo zaměřený jste neabsolvovala? 
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Na multikulturní výchovu ne. 

 

A můžu se zeptat proč? 

Já bych řekla, že jsme to možná nenašli v nabídce. Buď jsme nenašli v nabídce... já si 

sama nevzpomínám, že by tam vyloženě bylo školení metodické, které by bylo přímo 

na tohle zaměřené. 

 

A kdyby tam bylo, tak co by vás motivovalo, kdybyste se do něj přihlásila? 

Mě by nemuseli moc motivovat, důležitý by bylo, aby to bylo v době, kdy se za mě 

nemusí moc suplovat, důležitý je, aby to školu nestálo příliš moc peněz, a důležitý je, 

aby to bylo téma, který mě osloví, který budu moct fakt využít.  

 

Myslíte si, že vzdělávání učitelů v oblasti multikulturní výchovy je důležitý? 

V jakékoli oblasti. Určitě. I matematik je rád, když třeba sem tam se dozví nějaký 

třeba vtipný, žertovný příklady do svých hodin. Učitel hudební výchovy taky je rád, 

když si koupí nový struny nebo když se naučí něco novýho. Určitě. 

 

Ještě se zeptám, jestli se setkáváte s nějakými problémy při realizaci té 

multikulturní výchovy? 

No to už jsme vlastně říkali, že občas je to třeba o individuálním přístupu některých 

žáků, ale tam se to musí zarazit včas. Nesmí se nechat člověk rozhodit... Vlastně měli 

jsme jeden příklad problému, ale ten byl spíš ze strany nějaké rodiny, kteří slavili 

Vánoce nějak jinak, než my jsme zvyklí. A vím, že tehdy ta maminka dokonce nám 

řekla: „Nebavte se s našima dětma o Vánocích, protože my si nedáváme dárky.“ A 

mně to bylo docela líto, protože jsem si říkala, jako je dárek a dárek. I to, že vezmu 

dítě plavat, je přeci taky dárek. Nemusím mu dát conversky za dva a půl tisíce, že jo. 

Takže mně to bylo v tu chvilku docela líto, protože ty děti už tu nejsou, ale jedno 

bylo v devítce, jedno bylo v první, byli to sourozenci. A oni byli právě dost uzavření. 

Si třeba říkám, když budou mít šanci o tom mluvit, jak to je u nich doma, že se to 

nějak s těmi spolužáky vyjasní nebo že se rychleji začlení. Ale spíš asi ne, tenkrát to 

moc nevyšlo. Tam byli ty rodiče zvláštní. 

 

Chcete k tomu něco dodat? Jestli jsme něco nezmínili? 
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Ani ne... já přemýšlím. Teď mě ještě napadl jedna věc, když jsme připravovali děti 

na zeměpisnou olympiádu, tak jsem si vzpomněla, že jsme třeba měli český zámky a 

hrady vyfocený a hledali jsme tam ty prvky třeba na střeše nebo fasádě, který jsou z 

jiný kultury. Třeba v Lednici nějaký ten minaret a takhle. A vlastně jsme říkali: 

„Odkud byl tenhle architekt.“ Teď mě to zrovna napadlo... Ještě mě napadla jedna 

věc, to bylo v rodinné výchově, kde jsme se bavili o nemoci AIDS. A tam jsme řešili, 

proč v té Africe nebo na té Ukrajině je těch nemocných tolik. Jestli je to tím, že třeba 

ty lidi mají nevázaný vztah k sexu, nebo jestli to je náboženstvím nebo čím to je. A 

najednou jsme byli třeba v Lékařích bez hranic, takže si myslím, že třeba i tohle mělo 

nějakej užitek.  

 

Ještě se vás zeptám na vaši aprobaci. 

Já mám původní aprobaci ruský jazyk, hudební výchova a rodinná výchova. A teď se 

postupně proškoluju v tom zeměpise, ale tam nemám ucelený vzdělávací systém. 

Tam chodím třeba na různá školení nebo sama si doplňuju vzdělání. 

 

A které předměty tady učíte na škole? 

Nejvíc učím právě hudební výchovu, rodinnou výchovu, zeměpis, občanku a kroužky 

hry na kytaru.   

 

A délka praxe, jak dlouho učíte? 

Dvacet čtyři bych řekla. 

 

A učila jste i na nějaké jiné škole než tady? 

Jo, na střední škole, to byla škola – oni tomu říkali pro manželky podnikatelů, byla to 

taková ta rodinná škola typu, ale teď už je to speciální škola na nějakou humanitární 

činnost a tak, tam jsem učila tři roky. 

 

A nějaké jiné zaměstnání? 

Akorát jsem soukromě doma učila, když jsem byla na mateřský, jsem učila děti na 

kytary i na flétny. 
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ROZHOVOR Č. 5 

- při domlouvání rozhovoru učitel souhlasil již na základě pouhé informace, že se 

jedná o rozhovor k diplomové práci, tedy ještě předtím, než jsem mu vysvětlila, 

jakému tématu se budeme v rozhovoru věnovat 

- od jeho kolegyně jsem věděla, že nějakým způsobem pravděpodobně multikulturní 

výchovu realizuje 

- rozhovor se konal v kabinetu, bez přítomnosti dalších osob, s dostatkem času 

- učiteli jsem před rozhovorem představila jednotlivé tematické okruhy rozhovoru 

- učitel souhlasil s natáčením rozhovoru na diktafon a se zveřejněním přepisu 

rozhovoru v diplomové práci 

- atmosféru zpříjemňovala hudba z rádia, která ovšem způsobila horší kvalitu 

nahrávky rozhovoru 

- učitel si během rozhovoru pohrával s tužkou a papíry, které měl na stole 

- používal často výplňková slova „jakoby“, která jsem při přepisu rozhovoru 

eliminovala 

 

Jak realizujete multikulturní výchovu? 

Tak v podstatě já jí učím při hodinách občanský výchovy především. Pak se na toto 

téma dostaneme opět při hodinách zeměpisu, protože učím zeměpis, takže i v rámci 

výuky o evropských zemí nebo i o Český republice, což je osmá, devátá třída. Tam 

se k tomuto tématu dostaneme. S tím, že v podstatě neučil jsem zatím formou 

projektového dne, je to formou klasické hodiny, řízené diskuze, na příkladu nějaké 

debaty. A pokud jsem – nečerpal jsem teda z žádné odborné literatury, spíš z různých 

učebnic občanský výchovy a z toho internetu, tam se dá najít teda hodně věcí. A 

pokud jsme se zaměřovali na nějaký etnika, tak to bylo trošku romské, ale tam se 

přiznám, že mám rezervy v poznání té jejich kultury, která tady možná mezi těmi 

našimi žáky ani moc není, a potom možná  zaměření na kulturu, lehce teda, na 

kulturu islámskou, muslimskou, tam třeba nějaké odlišnosti, který se týkají v zásadě 

základu náboženství, co jim nepovoluje korán třeba, co nejedí, vepřové maso a 

takový ty nejznámější, nejzásadnější věci, než bychom šli jakoby do hloubky. A 

v zásadě cílem bylo popovídat si o odlišnostech ale zároveň v dětech povzbudit 

dejme tomu toleranci k ostatním etnikům, odstranit nějaký předsudky k tomu, že je 

někdo jiný, tak je horší než my. Nebo něco podobnýho.  
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Takže je to formou řízené diskuze... 

Většinou. 

 

To znamená, že vy jim nahodíte nějaké téma nebo otázku a kdo chce, tak se 

k tomu vyjádří? 

Přesně tak. Zeptám se na něco a očekávám od dětí nějaký reakce, většinou vystupují 

už takový ty známý diskutéři a část třídy k tomu zaujímá takový neutrální postoj, to 

znamená, některý děti, na tohle neexistujou jasné názory, nebo to přenášejí názory 

třeba i z rodiny, nebo jsou ovlivněný vlastní zkušeností, v tomhle případě hlavně 

spolužitím s romskými spolužáky, protože my tady máme romské děti, jsou tady i 

děti vietnamské národnosti a máme tady vlastně i nějaké ukrajinské žáky, ale to není 

zrovna případ mé třídy. Tu východoevropskou populaci, tak tu jsme v rámci tý 

multikulturní výchovy furt pomíjeli. To si říkám, že by to stálo za to víc probírat. 

Tam, co se týká toho vlivu rodiny, vlivu vlastních zkušeností, tak nejproblematičtější 

je to z pohledu na Romy, protože naše třída měla konkrétní zkušenost s romským 

spolužákem, který teďka je vlastně v 8.B, a vzhledem k tomu, že se dopustil několika 

krádeží, tak ten pohled na něj byl kritičtější a myslím si, že předtím se třída chovala 

k němu naprosto normálně, necítil jsem ze strany dětí k menšinový populaci žádný 

ostrakizování nebo nějaký předsudky na jeho osobu, takže ono to bylo daný spíš 

konkrétní negativní zkušeností, ale ne tím, že ten žák byl tmavý barvy pleti. Ale 

jinýho spolužáka jiné národnosti jsme neměli, takže nemůžu soudit, jak by se děti 

chovaly k němu, ale zdá se mě z těch debat, že třeba nemají předsudky vůči 

Vietnamcům, i když jsou pořád klišé, že Vietnamci jsou spojováni s prodejem 

levnýho textilu a stánkama, což už jakoby dneska, bych řekl, úplně neplatí, že už se 

etablujou i do vyšších sociálních skupin a vykonávají různý profese. Ale není to tam 

o nějakých předsudcích, že by je někdo chtěl odtud vyhánět nebo něco takového, spíš 

si myslím, že smyslem je, naučit se respektovat odlišnosti za předpokladu, že to 

menšinové etnikum zase bude respektovat zákony téhle země a bude vycházet s těmi 

svými sousedy tak nějak v dobrém. Možná, že nějaké přehnané chování v jakémkoli 

smyslu, který upoutává pozornost, taková příliš velká svobodomyslnost u  některých 

těch menšin, tak vyvolává možná negativní reakce. 

 

Zeptám se teda, vy jste říkal, že multikulturní témata zařazujete průběžně třeba 

do občanky nebo do zeměpisu, a proč jste si zvolil takovýhle způsob? 
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Většinou to vyplývá z toho tématu, v zeměpise třeba když jsme probírali země na 

Blízkém výchově, arabské země nebo i vlastně Izrael, ta židovská země, tak tam lze 

zmínit židovství, židovskou skupinu, ale spíše ve smyslu náboženským. Ale tady 

musím říct, že děti o Židech i já sám toho víme velmi málo a tuhle problematiku 

jsme probírali jenom okrajově v osmý třídě, tuším, když se bere výchova k toleranci, 

tak je tam třeba projev antisemitismu, seznámit je, co to znamená, nebo co to 

znamenalo v historii. A tím vlastně, si vzpomínám, se dostávám i do dějepisu, kde 

k tomuto tématu v moderních dějinách se dostáváme taky, nesnášenlivost, xenofobie, 

rasismus a antisemitismus předválečný v Německu a jiných totalitních režimech. 

Tam se k tomu dostáváme z pohledu historického, ale nepociťuju absolutně mezi 

dětmi nějakou averzi vůči židovskému etniku, ale asi hlavně z toho důvodu, že pro 

ně jsou to lidé, kteří žijí někde v Izraeli, a netuší, že taková menšina žije mezi námi. 

Tak v tomhle asi je to jádro, spíš v neznalosti. A myslím si, že to vyplývá i z toho, že 

my jsme relativně ne až tak velké město v tom smyslu, že by se tady děti běžně 

potkávaly s cizinci, zvlášť děti, které chodí do této školy. Samozřejmě v centru 

mohou potkat studenty vysokých škol z různých zemí... A zpátky teda k tý otázce, 

proč jsem si to takhle vybral, znova říkám, vždycky to vyplývá nějak z toho 

konkrétního tématu, který se probírá a který nás jakoby tak trošku navede na tu 

problematiku soužití různých kultur, různých skupin, takže vždycky když to vyplyne 

z té kapitoly. V té občance je to dané i nějakým tím tematickým plánem a tuším, že 

nejvíc prostoru se tomu věnuje v sedmé třídě a jinak, jak říkáte, se k tomu vracíme 

průběžně v různých tématech.  

 

Máte zkušenost s multikulturní třídou?  

Tak úplně multikulturní asi ne, protože když vezmu předchozí složení třídy, kdy 

k nám chodilo i několik romských žáků, tak oni se tím životním stylem zase ani 

neodlišovali od většinový populace, takže jejich rodiny už, pokud můžu soudit, třeba 

žádné vyloženě romské tradice nedodržovaly. Že spíš jako většinová populace, stejný 

radosti, stejný starosti, zhruba stejně vedená domácnost, tam to spíš záviselo na 

sociálním statusu než na jejich příslušnosti k romský menšině. Takže z tohohle 

pohledu, že by třeba přinesl někdo nějaký lidový kroj nebo nám přinesl nějaký recept 

vyloženě kulinářský z té dané kultury, tak to se nestalo.  
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A myslíte si, že je rozdíl přinášet ty multikulturní témata nebo diskuzi na ta 

témata ve třídě, kde nikdo z jiných národností nebo etnik není, a ve třídě, kde ty 

žáci jsou? Jestli ty žáci jsou třeba víc svolnější o tom tématu hovořit, když tam 

mají toho spolužáka? 

Tak tohle má svý pro a proti s tím, že je hodně citlivý a musí se hodně moderovat 

taková debata o, dejme tomu, negativních vlastnostech etnika, pokud ten žák toho 

etnika sedí v lavici, ale naopak zase vidím jako přínosný, když tam je někdo z etnika, 

například vietnamský spolužák nebo ukrajinský, pokud se v probírá kultura nebo 

v zeměpise ten konkrétní stát, takže ten spolužák může ostatní třídu seznámit třeba 

s jeho národní kuchyní, s tím třeba, jak tam žili před přistěhováním do Český 

republiky, s tím, že je to přínosný, pokud tam máme někoho s autentickou 

zkušeností, kdo o tý kultuře dokáže nějak mluvit. Ale pokud už jsou to lidi, kteří 

žijou dlouhodobě tady v Český republice, nebo i většina jakoby neromských žáků, 

bych řekl, že pokud ta rodina nějak tak funguje, tak většinou zhruba žije podobným 

životním stylem, i když jsou tam odlišnosti ve smyslu, že určitě jsou tam pevnější 

rodinný nebo příbuzenský vazby než u nás, ale o tom ty děti nedokážou mluvit, 

protože to berou jako normu a nepřijde jim, že by o tom měli debatovat jaksi před 

třídou.  

 

A jak vůbec vnímáte zařazení multikulturní výchovy do výuky?  

Tak v celku obecně pozitivně, protože předpokládám, že v budoucnu bude počet dětí 

jiných etnik, jiných kultur přibývat třeba i tady na Hradecku, takže je dobrý být na to 

připraven, i když si třeba nedovedu představit, že by tady byl někdo jako ortodoxní 

muslim, který by trval na dodržování nějakých svých tradic, třeba konkrétně 

nějakých časů modliteb a podobně. Tam by na to musel být člověk nějak proškolen, 

připraven dopředu. Zatím jsou to děti integrované, které v podstatě všechny více 

méně mají podobný životní styl jejich rodiny, takže ta odlišnost není zas tak velká a 

nemáme tady, jak říkám, ani nějakého muslimského spolužáka nebo někoho 

z výrazně odlišné kultury. Ale do budoucna to vidím určitě jako, že... přínosný téma. 

Jak pro učitele, tak pro jako celou tu atmosféru ve třídě. 

 

V čem tedy vidíte konkrétně ten přínos? 

V tom, že člověk sám se seznámí s nějakými... životními nebo... rodinnými tradicemi 

té kultury, s těch jejich odlišnostmi, budou připraven nebo bude vědět, čeho se má 
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třeba vyvarovat ve výuce, aby se nedotkl nějak jejich třeba náboženského cítění nebo 

nějakého sociálního, takže jakoby pomůže mě to nebo mohlo by mi to pomoct jednak 

v lepším pochopení té kultury a jak jejich odlišností, tak třeba přínosů... a jak znova 

říkám, zabránit tomu, abych nechtěně řekl nebo udělal něco, co by se ho mohlo 

dotknout. 

 

A vnímáte, teď jste to možná trochu zmínil, nějaká rizika multikulturní 

výchovy ve třídě? 

V tý současný podobě tak, jak je to koncipovaný na základních školách, tak... si spíš 

myslím, že to má spíš klady... rizika... mě teď úplně nenapadají, ale... je to proto, že 

jsem neměl asi zkušenosti s nějak výrazně odlišným kulturním prostředím, který by 

nebylo schopný se nějak integrovat do toho našeho prostoru. Já zase mám zásadu, 

takový názor, že odlišnost je pěkná, ale... přeci jenom žijeme v Český republice a 

v rámci nějakých zákonů, který by měl dodržovat každý tady. Že nevím, jak bych 

reagoval třeba na nějakou vypjatou ortodoxní situaci, kdyby žák třeba odmítl cvičit 

z náboženských důvodů nebo něčeho se účastnit, ale to se zatím nestalo, takže v tý 

podobě, jak je to tady dneska, tak já zatím žádný problémy nevidím, ale na pražských 

školách nebo někde ve větším městě by to mohlo být jiný.  

 

Jak vnímáte vůbec tu koncepci multikulturní výchovy? Jestli je srozumitelná 

pro vás. Co vlastně ta multikulturní výchova je, co byste měl během ní učit. 

Tak asi na základní škole by to mělo být spojený s výchovou k toleranci, k respektu 

k ostatním... možná lze rozebrat nějaký konkrétní případ a na něm si vyložit, že ta 

odlišnost není tak velká, že my navzájem jako většinová populace jsme mezi sebou 

hodně odlišný... Takže nějak to vést směrem k tomu, aby byli jakoby... lidi k sobě 

tolerantní a neodsuzovali někoho jenom podle jeho vzhledu nebo barvy pleti. Jinak 

bych to na základní škole víc nekomplikoval. Spíš jako propojit to s mezilidskými 

vztahy, nějak zas nevyzdvihovat zbytečně moc nějakou odlišnost, protože všeho moc 

škodí.  

 

Takže rozumím tomu správně, že vám to je srozumitelný. 

Tak z mýho pohledu snad ano, ale hodně – na to se ještě určitě zeptáte – třeba 

pociťuju absenci nějakého většího proškolení... I když asi možná z části teď si 
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nevzpomínám, to může být moje chyba, že by nějaký takový školení v rámci 

multikulturní výchovy teď někdy aktuálně se nabízelo.  

 

K tomu se ještě dostaneme, ale ještě se zeptám, z jakých materiálů čerpáte. 

No, tak tady já asi budu mít rezervy... Z převážný většiny čerpám z učebnic, což je 

především Fraus ale i starších učebnic nebo jiných... A potom teda, pokud hledám 

nějaké pojmy nebo nějaké otázky, tak ten internet. Jakoby nemám, to říkám upřímně, 

nečetl jsem na to nějakou studii nebo nebyl jsem si půjčit v knihovně někdy poslední 

dobou... 

 

A absolvoval jste nějaký kurz na multikulturní výchovu?  

Takhle, něco bylo, to ale už víc než před pěti lety byla přednáška, už nevím kterého 

pana docenta na téma romská kultura, ale je to opravdu už hodně dávná záležitost. 

Takže co si vzpomínám, to bylo zhruba jedno školení na tohle téma. 

 

Myslíte si, že je vzdělávání učitelů v multikulturní oblasti důležitý? Že by se 

měli vzdělávat? 

Určitě, ale je to asi věc peněz, protože zdroje jsou omezený a přednášky pořádají 

agentury, který chtějí velký zápisný nebo stojí to nějaký větší obnos peněz, tak už 

může být problematický z hlediska právě toho na nás, na to vedení školy, oni nás 

uvolní, respektive oni nás pustí, ale může nám být řečeno, že si to prostě budeme 

platit sami. To říkám na rovinu.  

 

S tím souvisí i moje otázka: kdyby se objevil nebo vám byl nabídnut nějaký 

kurz multikulturní výchovy nebo toho, jak realizovat v praxi multikulturní 

výchovu, tak co by vás motivovalo k tomu, abyste se do něj přihlásil? 

 Tak asi nabýt nový zkušenosti... zkusit potom třeba učit jinak, než když člověk 

zůstává v těch stereotypech, to určitě přiznávám, takže určitě motivace by byla získat 

zkušenosti, informace i jakoby naučit se nebo přijít na nové metody výuky, takže ta 

motivace určitě by tam byla. Není to jenom o těch penězích... Pokud by ten kurz 

opravdu mi něco dal, tak bych se ho účastnil asi. 
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Ještě se zeptám, jestli se setkáváte s nějakými problémy při tom, když 

realizujete multikulturní témata. Když se třeba s žáky bavíte v multikulturní 

výchově, tak jestli máte nějaké problémy s tím. 

Tak... hm... materiálově asi ne, protože tam je to opravdu hodně o debatě, možná mě 

napadá, že by nebylo špatný někde si třeba pozvat někdy toho na nějakou přednášku 

člověka třeba z nějaké etnické menšiny, který by mohl dětem vyprávět o té kultuře, 

nebo naopak zase někoho, kdo pobýval v zemích nějakých exotičtějších z našeho 

pohledu a nabyl tam zkušenosti, i když do jistý míry teď ten potenciál máme, máme 

kolegu Radima, který jezdí do Himaláje, do Indie, tak tam jako by se dalo využít té 

zkušenosti, on tady i plánuje nějaký přednášky, nejprve pro nás, pro učitele, a pak by 

to možná rozšířil i na třídy, tak tam by se dalo využít jeho zkušeností z Asie... No a 

problémy... k těm tématům se musí přistupovat opatrně, to už jsme vlastně o tom 

tady mluvili, hlavně případy romského etnika. Ty děti vnímají, že většina Romů je ze 

sociálně slabých rodin, někdy z našeho pohledu asi objektivně méně funkčních a 

mají někdy problém ani ne tak v integraci, to bych řekl, že naši Romové, romští 

spolužáci jsou tady dobře integrovaní, ale jakoby vzdělávací problémy ve smyslu, že 

oni mohou být i přirozeně inteligentní, ale nemají tu vytrvalost, cílevědomost nebo tu 

motivaci, oni asi dost dobře nechápou někdy, k čemu jim budou ty znalosti dobré, 

oni to nevidí ani u sebe doma, takže si s sebou možná trochu nesou, i když to může 

být můj předsudek nebo klišé většinovýho člověka, nesou si s sebou trošičku vzorce 

chování z domu, že to nějak bude prostě, že tu budoucnost moc neřeší, takže trošku 

možná v tomhle ohledu je vůči nim takový názor, že vždycky to budou jakoby trošku 

ty slabší, ty outsideři, i když neplatí to o všech a vždycky. Měli jsme tady několik, 

málo teda, romských žáků, který měli výborný nebo nadprůměrný výsledky a byli 

tedy shodou okolností většinou z dobře situovaných rodin, že ten sociální status tam 

hraje roli. Jakmile ta rodina byla na dobré úrovni, dokonce to byly podnikatelské 

rodiny, tak i ty děti byly víc motivovaný, víc ambiciózní, měly lepší studijní 

výsledky. Ale jakmile je to jakoby hodně slabá rodina nebo nefungující, tak tohle to 

vlastně pak platí i o většinový populaci, ale ty Romové jsou možná vidět ještě víc. Že 

si vypomáhají, ten nedostatek financí nebo prostředků pak řeší těmi drobnými 

krádežemi a tak, a to pak na ně vrhá špatný světlo, když se vrátím zpátky k tý naší 

konkrétní zkušenosti. 
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Zeptám se, jestli k tomu chcete něco dodat. Něco, co jsme nezmínili nebo o čem 

jsme se nebavili... 

No, tak určitě bych uvítal, kdyby... i když takhle, já myslím, že materiály jsou, že je 

to v mým případě na nějaké osobní iniciativě se tím víc zabývat, samozřejmě pokud 

by se na to vyskytlo nějaký školení, nějaký kurz, který by se týhle problematice 

věnoval, tak určitě si myslím, že bych o něm uvažoval vážně, že bych se ho účastnil. 

Nebo jak říkám, do budoucna předpokládám, že se budeme setkávat s lidmi z jiných 

kultur častěji, protože se sem stěhují neustále a žijí s námi tady mezi námi, takže je to 

perspektivní část výuky v tom společensko-vědním rámci a prolíná se to mnoha 

předměty. 

 

Mě napadá k tomu ještě jedna taková otázka, jestli byste preferoval spíš 

vzdělávání formou nějakých seminářů interaktivních s osobní účastí, nebo spíš 

třeba formou nějakého e-learningu z pohodlí domova, že byste nemusel nikam 

jezdit. 

Spíš možná ty živý semináře, protože ze zkušenosti vím, že to člověka pořád nutí být 

víc možná aktivní nebo ve střehu, je v jiném prostředí, víc to na něj... z mýho 

pohledu teda radši tyhle praktický semináře. Že e-learning je takový, že člověk u něj 

tak sedí, něco si vyplní nebo udělá, ale... nevím, možná to je tím, že nemám 

dostatečný zkušenosti s e-learningem, ale asi bych preferoval spíš ty klasický.  

 

Fajn, to mě k tomu jen tak ještě napadlo. Já se zeptám na vaši aprobaci. 

Já mám dějepis, občanská výchova. 

 

A délka vaší praxe? 

Délka asi deset let. 

 

A nějaké pracovní zkušenosti předtím? Jestli jste dělal něco jinačího... 

Kromě školství... Tak se dá říct, že až na nějaký mezidobí, kdy jsem pracoval ve 

východočeském muzeu v sekci archeologie. 

 

A učil jste na nějaké jiné škole než tady? 

Učil jsem v Hostinným v Podkrkonoší a pak už vyloženě jenom krátce archivnictví 

tady ve městě. 
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A ještě se zeptám, jaké předměty tady učíte. 

Tak kromě tý aprobace učím zeměpis, pracovní činnosti v šestých třídách a pracovní 

činnosti v osmých třídách, který jsou koncipovaný jako výuka finanční gramotnosti, 

aniž bych mohl tvrdit teda, že jsem odborník na finanční gramotnost, tak mně to bylo 

přiděleno. 
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ROZHOVOR Č. 6 

- při domlouvání rozhovoru na mě učitelka působila dojmem, že ví, co multikulturní 

výchova je, a že má s její realizací ve výuce zkušenosti 

- před samotným rozhovorem si učitelka nepamatovala, o jakém tématu s ní chci 

hovořit, a následně přiznala, že neví, co znamená slovo multikulturní, zda 

multikulturní výchovu vůbec realizuje, poté, co jsem jí pojem objasnila, mi sdělila, že 

neví, jestli jí opravdu dělá, ale že mi poví, co dělá s dětmi v předmětech, které učí 

- rozhovor probíhal v kabinetu, kde byly další dvě učitelky, které nás ale nerušily, 

jedna z učitelek ovšem lakovala respondentce v průběhu rozhovoru nehty 

- učitelce jsem před rozhovorem představila jednotlivé tematické okruhy rozhovoru 

- učitelka souhlasila s nahráním rozhovoru na diktafon i se zveřejněním jeho 

následného přepisu v diplomové práci 

- učitelka v průběhu rozhovoru nahlížela do tematického plánu pro jednotlivé ročníky 

- učitelka často používala výplňková slova „takhle“, „jakoby“, „jo“, „no“, která 

jsem v přepisu rozhovoru eliminovala 

 

Já se vás zeptám, jak realizujete multikulturní výchovu nebo multikulturní 

témata, jakým způsobem. 

No, takže u nás na škole jsme zavedli to, že jsme si podle plánu ŠVP nových zavedli 

v šestém a sedmém ročníku takzvanou výchovu ke zdraví, je to samostatný předmět, 

a v osmém a devátém ročníku máme vyloženě občanskou výchovu. Dřív jsme to 

měli tak, že byla souběžně výchova ke zdraví s občanskou výchovou a to jsme 

pochopili, že se to dubluje, že to nemá smysl, takže jsme zvolili tuhle cestu. Takže 

v šestém a sedmém ročníku v podstatě máme předmět samostatný výchova ke zdraví 

a tam víceméně se řídím učebnicí, kterou máme, což je rodinná výchova a občanská 

výchova od Fraus učebnice, což je v jednom. A tu teda využívám a potom když teda 

je nějaké vhodné téma, tak využiju třeba internet a nebo i samy děti si hledají to, co 

je potřeba, a mají jako referáty. Jinak prostě v tom šestém ročníku začínáme tím, že 

si povídáme o rodině, například o rodině jako že obecně, vztazích v rodině, oni se 

vyjadřují, více méně jsou to spíš taková povídavá témata, takže tam je třeba i 

problém to, za co a nebo jak žáky hodnotit, protože tam vlastně zazní vlastní názory 

a hodnotit je za názory je docela obtížné. Takže já to dělám tak, že třeba když 

ukončíme nějaký celek, třeba tu rodinu, domov, tak jim k tomu dám vypracovat 

nějaký projekt. A na základě toho je hodnotím. Je teda pravda, že vesměs tu výchovu 
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ke zdraví hodnotíme těma jedničkama, dvojkama s tím, že se třeba stane, že to někdo 

naprosto ignoruje a nechce to pracovat a nedělá, tak bohužel třeba dávám i trojku. 

Ale to už je pak ve výjimečných případech. V tom šestým ročníku je to ještě tak, že 

ty děcka chtějí povídat, že se s nima spolupracuje docela dobře. Takže když se 

bavíme o rodině, tak oni jsou ještě takoví, že říkají, co a jak, a tam se dá docela dobře 

uplatnit potom ty vztahy a jak se dávají třeba na ty pohnutky rodičů, dětí a tak dále. 

No a pak tam máme téma, jako je zdraví, výživa, péče o zdraví. Součástí v tom 

šestém ročníku jsou třeba i návykové látky, což souvisí zase s tím životním stylem, 

někdy uděláme to, že pozveme někoho na přednášku, vyloženě třeba k těm drogám, 

nebo jim pouštím nějaké filmy nebo něco, co s tím souvisí. V tom šestém ročníku 

ještě jen tak náznakově, no a v tom sedmém ročníku, kde je výchova ke zdraví, 

v podstatě ta témata jsou podobná, ale zase trošku rozšiřující s přihlédnutím k tomu 

věku. Pak tady máme ještě Prostor, což je prostě skupinka lidí mladých, kteří chodí 

do třídy a dělají s nimi různé hry, a tam teda taky lze ukázat, co a jak v té třídě 

funguje. Jinak teda tady máme ještě zvlášť v šestém a sedmém ročníku, v sedmém už 

ne... v pátém a šestém?... takzvanou etickou výchovu, což máme jako hodinu navíc, a 

tam v postatě to je hodina, pokud to je třídní učitel v té třídě, tak si to vlastně krásně 

může udělat, že si to vezmou jako třídnickou hodinu jakoby v rámci třídy, že si 

říkají, kde je chyba, jaké vztahy, co a jak, vytvářejí si pravidla, oni se vyjadřují, takže 

ta etická výchova je ještě navíc, co my tady máme k tomu. Jinak v osmém a devátém 

ročníku už nemáme výchovu ke zdraví, já teda v osmičce, devítce letos neučím, no 

ale když řeknu tu češtinu, tak když narazíme na nějaké téma, což je v literatuře 

nasnadě, tam prostě každou chvíli si přečteme ukázku nebo něco a objeví se tam 

právě nějaké téma, kde bychom mohli rozvíjet víc a oni se mohli vyjádřit, jak to 

chápou, jak to vidí, tak samozřejmě. Třeba se mi stává, musím říct bohužel, třeba i 

to, že nestihnu to, co jsem chtěla, a úplně zabředneme do toho, že si vyprávíme, 

vyslechnu teda jejich názory. Já musím říct, že se uchyluju hodně často k tomu, že se 

snažím je vyslechnout a dám jim ten prostor, protože oni se rozpovídají, a potom 

třeba nestíhám to, co chci. A k tomu jsou děti teda náchylný, totiž je hrozně vidět, že 

oni by chtěli diskutovat, chtějí prostě ty své názory předávat, což se v rámci jedné 

hodiny třídnický třeba nedá. Nebo nestíhá, takže já že mám tyhle ty předměty, tak 

tam se to docela dobře dá uplatnit. Jinak můj názor na to, když byla výchova ke 

zdraví s občankou souběžně, tak jsem neviděla v tom smysl, protože to bylo vesměs 

podobné a děti samy říkaly, vždyť už jsme si to říkali, vždyť už jsme to měli. Teď 
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mě připadá, teď jsme to změnili, šestka, sedmička tu výchovu ke zdraví a pak už jen 

občanku, že to je lepší, protože v podstatě to můžeme rozvíjet na vyšším stupni a 

nemusíme nic opakovat, jako že... a i oni mají pocit, jako že to je asi lepší. Si 

myslím. Jinak jaký mám s tím zkušenosti. Záleží na třídě a na dětech, protože některé 

děti prostě komunikují, chtějí se o tom bavit, bohužel jsou pak děti, které: „mě to 

nebaví a o tomhle se bavit...“, jo, takže záleží fakt na třídě. V některý třídě je to 

krásná komunikace, dá se, a někdo prostě to je, že mám pocit, že jsem odešla z tý 

hodiny a nebylo to ono. 

 

Já se zeptám přímo k tý multikulturní výchově, jestli zařazujete nějaká témata 

týkající se tolerance, respektu cizích kultur, cizích národností, nějakých etnik... 

Tak to máme určitě zařazený, v literatuře to je v osmičce, devítce, kde se pak... my 

totiž máme rozdělenou literaturu v šestce žánrově, to znamená, že probíráme 

postupně pohádky, povídky, v sedmém ročníku potom to máme jakoby, dá se říct, 

rozšiřující a osmý a devátý ročník, tam už to je vývojově dělené, takže tam máme 

třeba v devítce divadlo, vyloženě celé divadlo a vývoj literatury, a v té osmičce, 

tam... já teď neučím... tam to je zaměřené víc... Teďka nevím, protože tu osmičku 

neučím a teď si neumím přesně uvědomit, nemám v hlavě, co tam je. Ale my jsme si 

to vytvářeli celý sami po svým, tu literaturu, takže my vůbec nepoužíváme nebo 

hrozně málo učebnice. Veškeré texty k tomu jsme si hledali, děláme k tomu pracovní 

listy a vlastně to zaměřujeme tak, aby se o tom dalo i diskutovat, abychom z toho 

vytěžili to důležité. Takže třeba ta židovská literatura, teda určitě probíráme Lustiga, 

to mají v devátém ročníku, takže tam ta židovská otázka určitě probíhá. Musím říct, 

že třeba deváťáci jezdí do Lidic každý rok, takže tam můžou vidět co a jak a myslím 

si, že je to hrozně působivý a pro ně důležitý, protože to vidí přímo. Myslím si, že i 

v dějepise tohle hodně probírají, tu židovskou tématiku nebo válku jako takovou. 

Jinak prostě pak probíráme národnostní menšiny, to je ale v rámci občanky, to máme 

v devátém ročníku, takže oni se tam vyjadřují, svoje názory, jak to vidí, k tomu, že 

tady jsou ty národnostní menšiny. Tam zase je hrozně vidět, jak jsou ovlivněný tím, 

co slyší doma nebo v televizi nebo tak, ale to je teda součást občanky.  

 

Vy jste tedy říkala, že je to formou nějakých diskuzí, takže nastolíte nějakou 

otázku a žáci na ni odpovídají... 
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Mají možnost se k tomu vyjádřit. Já více méně ty hodiny beru tak, že je nechám, že 

je to diskutabilní..., že diskutujeme prostě. Není to, že bych něco vykládala, ono to 

ani nejde. Přesně. Snažím se začít nějakou otázkou, já nevím, o rodině, třeba něco 

pustím nebo přečtu a na to konto začneme o těch vztazích třeba povídat. 

 

A z toho, co jste říkala, teda vyplývá, že nejčastěji se zaměřujete na témata, 

která vyplývají z toho, co zrovna probíráte. 

Ano... 

 

To znamená, když se třeba věnujete Arnoštu Lustigovi, tak se zaměříte třeba na 

tu židovskou otázku nebo na to, jak židé žili za druhé světové války. 

Ano.  

 

Zeptám se, jestli máte zkušenost s multikulturní třídou, s výukou ve třídě, kde 

jsou žáci jiných národností.  

No, to nemám, je teda pravda, že jediný, co tady máme, pár Romů, ale vyloženě teda 

jinou národnost nemáme. No a ti Romové, pokud tady jsou, tak já nevidím nějaký 

výrazný rozdíly, jako že by... Myslím, že se zapojujou stejně a i ta třída, tak najde se 

třeba někdo, kdo má nevhodnou připomínku, ale spíš musím říct, že ne, že do tý třídy 

zapadnou a oni už je nevnímají a ono jich tady až tolik není, těch Romů. 

 

Takže kdybych se Vás zeptala na to, jestli vidíte nějaký rozdíly mezi tím, když 

je ve třídě nějaký žák cizí národnosti, etnika, a třídou, kde není žádný, když 

třeba diskutujete o nějakých otázkách, třeba o romské otázce, tak jestli jsou 

tam nějaké rozdíly. 

Ne, já mám pocit, že ta třída to bere a nepoukazujou. Je pravda, že se nějak přehnaně 

zase o těch Romech nebavím, ale myslím si, nebo takhle, když už na to dojde, tak 

třída je natolik tolerantní, že nepoukazuje, jako že támhle to je Rom nebo není. Ne, já 

tady teda ty zkušenosti nemám.  

 

Jak vůbec vnímáte zařazení multikulturní výchovy jako průřezového tématu do 

výuky?  

No tak já si myslím, že to je strašně důležitý, že ty děcka potřebujou se o tom bavit, 

potřebujou to slyšet, já jsem i ráda, že je ten samostatný předmět, kde je víc prostoru 
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k tomu, teďka, když to máme takhle upravené, jak říkám, předtím mi to 

nevyhovovalo, teďka jo. A navíc je to fakt o tom, že oni chtějí se bavit. Oni prostě 

chtějí diskutovat, chtějí říct svůj názor a chtějí, aby je někdo vyslyšel. 

 

Takže vidíte přínos v tom, že se žáci učí rozvíjet... 

V tom vidím ten přínos, že se snaží rozvíjet tu diskuzi a hlavně, aby pochopili, že 

jich názor je vnímán a že můžou vyjadřovat svoje různé názory, samozřejmě 

vhodnou formou, a že je na ně reagováno nějakým způsobem. 

 

A vidíte tam nějaká rizika, když je nějaké multikulturní téma nebo téma o 

romské nebo jiné menšině... 

Riziko bych viděla v tom, že se třeba najde někdo, nějaký žák, který není natolik 

vyspělý, aby pochopil, že prostě to je součást našeho života a že to jsou lidé, kteří 

jsou naší součástí. Jak říkám, já teda zkušenost nemám a ono tady moc těch Romů 

není, protože jich tady v obci moc nemáme. Takže já s tím riziko nevidím, já si 

myslím, že by se o tom mluvit mělo jako o součásti. A pokud teda... tahle, ono to 

není tak, že by nikdo neměl vyloženě připomínku, třeba se stane, že řekne: „no jo, 

cikáni, dělají tohle a tohle“, tak jsem i ráda, že to zazní na jednu stranu, když to zazní 

slušně, protože to začneme rozvíjet, začneme se o tom bavit. Takže to potřebujou 

slyšet zase tu druhou stránku. Takže to si myslím, že je potřeba, to jo. 

 

A zeptám se, je vám jasná koncepce multikulturní výchovy? Co to vlastně je. 

Bylo vám to nějak vysvětlený, jak co máte učit, jakým tématům se v rámci 

multikulturní výchovy máte věnovat nebo zařazovat do těch předmětů...? 

No, v rámci ŠVP jsme tam nějaká ta průřezová témata dělali, takže určitě to máme 

zahrnutý v těch plánech a tak nějak, v podstatě na základě toho jsme potom dělali ty 

předměty výchova ke zdraví a tu občanku.  

 

Takže jste to dělali podle sebe, nějak intuitivně? Nešli jste třeba do rámcového 

vzdělávacího programu a řekli si, tak teď tady máme témata taková a taková a 

taková a teď to musíme nějak zařadit...? 

Ono tam v postatě, my jsme si kdysi, já už si to nepamatuju přesně, ale říkali jsme si, 

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

tam, kde to bude vhodné.  
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Z jakých materiálů čerpáte?  

No materiálů, to je to, co jsem tady říkala, jednak teda já používám tu rodinnou 

výchovu tu učebnici Frause, potom teda používám hodně internet a tam nechávám i 

děti, aby si hledaly, když třeba chceme nějakou statistiku kolik, čeho, jak, tak 

nechám, aby si to samy vypracovaly, našly na internetu, dneska asi vyloženě na 

internetu, protože oni s tou knížkou už moc nepracujou. Takže to je asi ten základ.  

 

Zeptám se, jestli jste absolvovala nějaký kurz na multikulturní výchovu? 

Ne.  

 

A důvod, jestli můžu znát? Proč ne? 

Já mám pocit, že... buď to teda jsem to zaspala, a nebo fakt o tom nevím.  

 

A kdyby vám tady přišla do školy nějaká nabídka nějakého kurzu zaměřeného 

na multikulturní výchovu, co by vás motivovalo, abyste se do něj přihlásila? 

Nebo chtěla byste se do něj přihlásit? 

No takhle... Já kdybych se do něj přihlásila, možná bych se přihlásila, nevím, tak 

proto, aby mě to třeba ukázalo jinou stránku, jak to dělat. Aby to nebylo... Třeba to 

dělám pořád stejně, takže možná abych věděla, jak to dělat jinak... Ještě používám 

Kafomet, což jsou takový pracovní listy, který chodí jak pro češtinu, tak pro 

občanku, a tam jsou vyloženě i úkoly a návody, co a jak, jak s těma dětma pracovat, 

to taky občas využívám... To jsem si uvědomila. Z Kafometu takový ty pracovní 

listy.  

 

Takže když by vám přišla taková nabídka, tak byste se přihlásila, nemuselo by 

vás nic jinýho motivovat. Nebo je tam ještě něco? Když by vám třeba řekli: 

„pojďte se vzdělávat na kurzy multikulturní výchovy“... 

Mě by asi zajímalo konkrétně náplň, protože nemám ráda takový ten zbytečně 

strávený čas někde, kde se tlachá o ničem. Kdybych věděla náplň a bylo mi řečeno, 

co tam všechno bude probíhat a jak to můžu pak využít, tak asi jo, ale potřebovala 

bych tohle vědět.  
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A preferovala byste spíš interaktivní, osobní účast na tom semináři, anebo 

nějaký kurz přes internet, e-learning?  

Já tyhle ty přes internet, to ne. To spíš asi osobně. Osobně, abych to přímo slyšela, 

viděla. 

 

Myslíte si, že je to důležité vzdělávat se v oblasti multikulturality, znalosti cizích 

národů, tolerance a tak? 

Tak to si myslím, že jo.  

 

Že to učitelé potřebují se vzdělávat? 

Takhle, určitě se potřebujou učitelé vzdělávat a já to vidím, protože už jsem staršího 

data, takže vidím, jak se děti mění, jak se doba mění, a že možná některé moje 

názory, když to vezmu vyloženě podle svýho selskýho rozumu, už nejsou asi úplně 

in, takže by mě možná zajímalo, jak to dělat jinak, s přihlédnutím k dnešní době a 

tomu, jak se věci mají, protože je plno věcí, které nechápu a které asi tak normálně 

fungujou. A je to možná tím, že jsem staršího ročníku, ty mladší to vidí trošku jinak.  

 

Setkáváte se s nějakými problémy při realizaci multikulturní výchovy nebo těch 

multikulturních témat? 

S nějakými problémy?... Já nevím... Já už jsem to tady asi říkala, problém není ani 

snad s těmi tématy, ale spíš s tou reakcí dětí. Tam vidím, buďto chtějí komunikovat, 

jestli se mě teda ptáte na tohle, nebo to je taková hodina, že když jim budu jenom já 

vyprávět o rodině a vztazích v rodině, tak to je o ničem a oni se nudí. Takže pak to 

nevidím jako smysl. 

 

Ještě se vás zeptám, jestli k tomu chcete něco dodat, něco, co jsem třeba 

nezmínila... 

No, snad ani ne.... Snad ani ne, já prostě chci k tomu dodat jenom to, že v tý šestce, 

sedmičce, jak jsme to takhle zavedli, tak mi to vyhovuje, že si myslím, že by to tak 

mělo být. Protože takhle, já mám třeba syna, který chodí taky do šestý třídy, a vím, 

že oni vůbec nemají výchovu ke zdraví, mají to jinak, a když se ho třeba zeptám, tak 

oni se baví o úplně jiných věcech. Takže třeba nějaký vhled do toho, jak to dělat 

jinak nebo co tam dělat, bych možná ráda vyslechla, protože třeba to dělám špatně. 
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Tak já se vás ještě zeptám na aprobaci, jakou máte. 

Češtinu, občanku.  

 

Jak dlouho pracujete jako učitelka? 

Hodně dlouho. Od osmdesátýho sedmýho roku. 

 

Takže dvacet pět let. 

Hm. S tím, že jsem vlastně čtyři roky byla doma. 

 

Dělala jste nějakou jinou práci?  

Nedělala, ne. 

 

A ještě se zeptám, jestli jste učila na nějakých předchozích školách, někde jinde. 

Učila jsem, předtím jsem učila v Libčanech.  
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ROZHOVOR Č. 7 

- při domlouvání rozhovoru mi učitelka sdělila, že multikulturní výchovu nedělá, 

protože na ní nemá ve výuce čas, ovšem s rozhovorem souhlasila 

- rozhovor jsme realizovaly v kabinetu, kde jsme byly samy 

- učitelka byla na rozhovor připravena, měla u sebe papír s několika poznámkami o 

tom, která multikulturní témata ve kterém ročníku realizuje, do něhož se zpočátku 

dívala 

- učitelka před rozhovorem přiznala mírnou nervozitu, během rozhovoru živě 

gestikulovala a smála se 

- učitelce jsem před rozhovorem představila jednotlivé tematické okruhy rozhovoru 

- učitelka souhlasila s nahráváním rozhovoru na diktafon a s následným zveřejněním 

jeho přepisu v diplomové práci 

- učitelka používala velice často výplňková slova „vlastně“, „že jo“, „já nevím“, 

„jakoby“, „prostě“, „jako“, která jsem v přepisu rozhovoru eliminovala 

 

Realizujete multikulturní výchovu? 

No snažím se, snažím se, ale opravdu toho času je málo, ale někdy to vyplyne úplně 

samo. V takových tématech jako v devítce, když se bere fašismus a demokracie a 

takový věci, tak tam to vlastně vyplývá úplně samo, tam se to úplně hodí. Nebo se to 

hodí v šestce, když se bavíme o náboženství, o vzniku křesťanství a tak dále. Takže 

jako za sebe, násilně teda nikde, abych si vyloženě dělala nějaký nástřel něčeho, ale 

spousta hodin je, kde se to nabízí úplně samo, vlastně všude. Když půjdu do šestky a 

budu řešit otrokářství, je to tam, ty děti to srovnávají, ať je to kultura od tý šestky, 

když vezmu antiku, pak je renesance, je klasicismus, ty odkazy... tam se to nabízí. 

Ale jako, aby na to bylo spousty času, na diskuzi s dětma, vlastně potom to 

rozvinout, tak to teda moc času není. 

 

Když na takové téma narazíte, tak jakou formou je probíráte? 

Já teda většinou řízený rozhovor ve všech hodinách, je to teda řízeným rozhovorem, 

a když vlastně vím dopředu ze zkušeností, co se stane, co vyplyne, tak je třeba už 

nechám i připravit, že si třeba připraví nějaký kratičký informace o – třeba když jsme 

dělali teď v devítce protektorátní totalitu a tyhle věci, tak měli připravený pojmy 

„nucený práce“, „kolaborace“, prostě nějaký věci, na kterých potom se to zpětně řeší.  
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A to si vypracovávají doma? 

Hm. 

 

Z toho teda vyplývá otázka, jak často, tak záleží, jak se teda na to téma narazí. 

A hrozně záleží teda i na dětech. Jestli jsou ochotni diskutovat, nejsou, jestli se 

otevřou tomu tématu. Tady naštěstí multikulturní třídy nejsou, takže tady nehrozí 

nebezpečí, že by se to otočilo jakoby vůči nějakému jedinci nebo prostě tak, ale třeba 

tady u nás je problém třeba, i když učím náboženství, křesťanství a tak dále, pak 

třeba sjedu husitství a tyhle věci, tak prostě spousta dětí je z věřících rodin a protože 

tady je jak římskokatolická církev, evangelická církev a to, tak tam si jako já dávám 

pozor, aby prostě zas to nepřinesli do rodin úplně nějak jinak.  

 

A proč volíte tento způsob, ten řízený rozhovor? To už jste možná říkala, že 

není ten čas na to... 

Ano a hlavně aby tam jakoby tak trošku neseděli a jenom mě neposlouchali nebo ty 

svý spolužáky, ale aby museli myslet oni, aby si to odvodili většinou oni. Protože co 

vymyslí, to si pamatují, co jen neslyší. A oni prostě, já nevím, jestli jsou nuceni 

hodně se zamýšlet ty děti. Já nevím. Já prostě... ano, doplňuju všechno nějakými 

informacemi, referáty, v současný době teda prezentace, ale prostě i diskuze nad tou 

prezentací, k čemu se oni můžou vyjádřit, mi přijde daleko cennější, než když si to 

jenom vyposlechnou. Já ze zkušeností prostě, že tohle mi funguje. Co vymyslí, to 

řeší, tak to si zapamatují. 

 

Na jaká témata se nejčastěji zaměřujete? To možná vyplývá i z toho, co jste 

říkala... 

Prostě k tématu probíraný látky, no největší diskuze samozřejmě je v tý devítce. Oni 

už o tom chtěj diskutovat a já se je třeba snažím dovést nebezpečí toho neonacismu. 

Já jim vždycky říkám... no já to řeknu, prostě „ty vypatlaný mozky, který křičí 

nějaký hesla a vůbec třeba ani nechápou, o co jde, takže chci, abyste vy chápali, o co 

jde“... Tak v tý devítce, oni, bohužel je to smutný téma, ten fašismus a ta válka, ale ty 

děti, si myslím, že to zaujme a že se nad tím zamýšlejí. Snažím se teda každý rok jet 

s nima do toho Terezína přes tu Terezínskou iniciativu, vždycky dostaneme dotaci na 

autobus a tak, no a když jako mluvím tady a řešíme, není to nic proti tomu, když 

řešíme, až když přijedou. Takže snažím se i do všech nějakých výukových témat ty 
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exkurze zařadit.. Třeba v sedmičce, když se zeptám v sedmičce, kdo byl v Praze na 

Pražským hradě, tak mi zvednou ruku dvě děti. Třeba doba Karla IV. a takový ty 

věci, což je podle mě multikulturní výchova jako blázen, tak prostě oni ne, vůbec si 

to nedají do souvislostí a zase já s nima můžu řešit, až, daleko líp se mi řeší, až když 

to absolvují. 

 

Už jste trošku naznačila, že tady multikulturní třídy nemáte. A nemáte vůbec 

zkušenost s žádnou multikulturní třídou? 

Nemám, v podstatě tady, co my jsme měli, tak to byly pouze romský rodiny a jinak 

my jsme tady jiný etnikum, nepamatuju se, že by tady byla, protože já učím pořád 

tady. Tak jako zkušenost nemám. 

 

A máte teď nějakou třídu, kde jsou romští žáci? 

Tak já tam mám jednoho, který je jako z romský rodiny, ale není to úplně, řekla 

bych, tak jako komunita, oni bydlí asi dvě rodiny v tom rodinným domku a tam už to 

je trochu jinak nastavený všechno. Takže já teda, s tím chlapcem problémy jsou 

jedině výukový, že prostě se nechce učit, neučí se, ale jako takový problémy, který 

by si nesl z rodiny nebo tak, tak to nemám, prostě kdykoli s rodičema něco, tak 

prostě to je v pohodě.  

 

A když jste probírali v té vaší třídě například nějakou romskou otázku, kdy on 

byl přítomen, jak se k tomu ty žáci stavěli?  

Já si myslím, že úplně v pohodě. Dělali jsme třeba ty romský koncentrační tábory, ty 

Lety a tak dále a podle mýho úplně v pohodě. Však jako ten Kristián je fakt 

v pohodě. A když ty debaty vedeme, tak prostě on to sociální cítění má hrozně hezký 

a myslím si, že je v pohodě a ty děti to vědí a že prostě nemá problémy on ani ty děti 

s ním. 

 

Fajn. Jak vůbec vnímáte zařazení multikulturních témat do výuky? 

Mně, protože mám ten dějepis, tak se to nabízí, tak mně se to líbí. Ale určitě by mně 

bylo proti srsti to cpát účelově někam, kde třeba by mě to i brzdilo nebo bych musela 

přemýšlet jak. Takže mně třeba osobně to za ten dějepis nevadí, mně se to i hodí i 

líbí, ale nevím, jestli to úplně účelově ale je nutný cpát jako všude, jako se to cpe. 
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Jaký vidíte přínosy multikulturní výchovy pro žáky a obecně? 

Tak já si myslím, že člověk by měl, když člověk je všeobecně vzdělaný, by měl být 

vychovaný a vzdělaný, takže v tý multikulturní výchově se nabízí vlastně ta výchova, 

tolerance a tak dále, takže já si myslím, že to není od věci, to zařazení. Jenom je 

smutný, mně by přišlo normální, kdyby se to dělo normálně a neřeklo se „tady, teď, 

tohle a tohle tam bude, protože to je“. Takže mně to přijde úplně přirozený a možná 

spousta lidem se naježí srst, když se řekne „teď tady máte tohle, to musíte 

absolvovat“. Vždyť to je úplně normální výchova toho žáka podle mě, k celý tý 

multikultuře. 

 

A vidíte nějaký rizika multikulturní výchovy?    

Tak určitě, protože ty děti jsou z různých rodin, probírají se tam různá témata, mají 

různý pohled na tu věc, takže já vždycky říkám dětem: „prosím vás, děti, tohle je můj 

názor, který nemusíte přijmout, a ne abyste přišly domů a říkaly, paní učitelka říkala, 

že to je takhle. Prostě tohle je můj názor, tohle jsou fakta z učebnic, tohle jsou fakta 

z jiných zdrojů, takhle se to dělo, takhle se to vyvíjí, možná se to bude vyvíjet takhle, 

to co ještě, to je můj názor a vy se s ním ztotožněte, neztotožněte, hlavně doma 

neříkejte, paní učitelka říkala, že jedině takhle“. 

 

Takže to riziko je to, že by to žáci mohli špatně pochopit. 

Špatně pochopit a vlastně i ty rodiče, protože kdyby třeba začali doma řešit, já třeba 

vezmu konkrétně 68. rok, no tak v každý rodině to viděli jinak, v každý rodině se to 

probíralo jinak. Tyhle děti to nepamatují, tyhle děti nepamatují ani osmdesátý 

devátý. A prostě ta rodina má k tomu určitý postoj. Takže to nebezpečí tam určitě je, 

prostě v těch názorových střetech, ať je to cokoli, ať to je která doba. A čím 

modernější, tím to nebezpečí je jakoby horší, si myslím, nebo větší v těch 

názorových střetech. 

 

A co koncepce multikulturní výchovy? Je vám srozumitelná? Víte, co to ta 

multikulturní výchova je a co by se v ní mělo teda jako učit? 

Já si myslím, že mi to srozumitelné je, akorát zase, jak už jsem tady řekla, mně se 

ježí to, že prostě ano, musí to tady být prostě. Vždyť ono to tam je. Ono to tam je. 

Akorát... nevím. Říkám, srozumitelný mi to je, tak nějak i ty jednotlivý sekce tý 

multikulturní výchovy, na co se to má zaměřovat, říkám, na to chování dítěte nebo 
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jedince, ale to přece je pořád. Já si myslím, že to není špatný i to takhle pojmenovat 

(smích), jenom s tím prostě rozumně zacházet. 

 

Necpat to všude. 

Hm. 

 

Z jakých materiálů čerpáte?  

Při využití tý multikulturní výchovy...? 

 

Ano. Jestli čerpáte z nějakých speciálních nebo jenom z učebnic... 

Tak já mám vlastně spoustu knih, protože už učím dlouho, takže já to mám už tak 

trošku najetý, teď děti samozřejmě knihy moc nepřijímají, takže to kombinujeme 

s těmi jinými zdroji, internet a tak dále. Když dám udělat, musím vytipovat děti, dám 

udělat prezentace, tak oni si s tím pohrály dobře. Když jako je správně, jim řeknete: 

„heleďte, já to takhle neumím hezky“ (smích), tak oni si s tím pohrají, tak já spíš ty 

knihy, já, protože jich mám hrozně moc, a nějaký ty pracovní listy, který už jsem 

vytvořila, teď nevím, jestli to mám říct, ještě než ta multikulturní výchova takhle 

přišla (smích), takže spoustu i pracovních listů a věcí k zamyšlení mám 

připravených, takže používám, tak jak to přijde. Jako zvlášť specielně, že bych si 

řekla, tak to ne. 

 

Absolvovala jste nějaký vzdělávací kurz na multikulturní výchovu? 

Ne. 

 

A proč? Důvod? 

Já nevím, prostě... protože je to asi i omezený teda možnostmi, našimi, školními a 

finančními, takže my když máme nabídku vzdělávacích programů, tak já si teda jdu 

po svý odbornosti a neřeším vlastně moc tyhle ty věci. 

 

A zaregistrovala jste, že by se k vám dostala nějaká nabídka multikulturní 

výchovy? 

Ano, v těch vzdělávacích programech, myslím, že se tam objevují tyhle ty nabídky, 

ale možná to je i v tý nabídce, nevím, jestli to je úplně dobře vysvětlený, protože 
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když se mluví multikulturní výchova, tak se většinou objeví práce s médii a takový 

věci. A to já, to mě prostě nezajímá tohle. 

 

Co by vás motivovalo, abyste se přihlásila do takového kurzu?  

Já nevím... (smích). 

 

Možná už jste trochu zmínila to, že by měl být jiný obsah... 

Asi, nebo jinak to třeba motivačně daný, prostě jiná forma nějak toho tématu... 

nevím. 

 

A myslíte si, že vzdělávání učitelů tadyhle v té oblasti je důležitý? Že by se měli 

vzdělávat v oblasti multikulturní výchovy, multikulturality? 

No... to zase záleží na tom pohledu třeba aprobace toho vyučujícího, že zas 

aprobace... kdo i v jaký škole pracuje, to je důležitý, jestli ho to i nutí hodně pracovat 

s těmi etniky nebo jestli... to si myslím, že záleží na těch místních podmínkách a asi 

náhledu a pohledu každýho toho člověka. Že zas já, „heleď tady tohle teď 

absolvuješ“, to se mi nelíbí... (smích). 

 

Takže si myslíte, že by to mohli absolvovat učitelé, kteří nemají vyloženě třeba 

dějepis nebo občanku... 

Mohli, já myslím, že by mohli, ale i my bychom mohli, proč ne. Já bych se tomu 

jako nebránila, ale já si myslím, že tohle, co tady teď řešíme, že by hrozně pomohlo 

těm začínajícím učitelům, pedagogům, protože ať to je, jak chce, tak nejvíc vás naučí 

to, když stojíte v tý třídě a když vlastně máte už pak nějaký zpětný vazby a víte, jak 

ty děti reagovaly, ale podle mě tohle to by si měli zkusit ti studenti, dejme tomu 

v rámci praxe, nejenom nastudovat, co to je, a naučit se to někde, ale měli by si to 

zkusit. A právě i ti začínající by mohli být zvýhodněný v těch kurzech, do toho kurzu 

že by třeba mohli chodit. My jsme tady omezený, jak jsem říkala, časově, já můžu 

dvě školení za pololetí v podstatě, takže já si vyberu něco jinýho. Já si tohle 

nevyberu. To budu upřímná, nevyberu. 

 

Setkáváte se s nějakými problémy, co se týče multikulturní výchovy? 

Já si myslím, že ne. Protože říkám, já to prostě tam mám a jako neřeším to a hlavně 

to nějak nezdůrazňuju, takže já si myslím, že ne. 
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Zeptám se, jestli k tomu chcete něco dodat, třeba něco, o čem jsme se nebavily... 

No, ještě možná... o tý praxi těch studentů a toho... a potom problémem pro mě 

v dnešní době je, když teda s dětma chcete vyjet na exkurzi, chcete jim něco ukázat, 

tak možná tu multikulturní výchovu by měli absolvovat rodiče... (smích). Protože 

ono se jim to třeba zdá zbytečný, když oni pojedou s vámi tady do Kutný Hory a 

bude je to stát nějaký peníz, ale oni už zpětně „proč, co, jak“, takže ten problém, já 

myslím, že poroste tak, že bude v tom, že když budu chtít s dětmi jet a nebudu to mít 

přes dotaci, nebude je to stát sto padesát korun, ale čtyři stovky, takže začnou být 

v opozici ti rodiče, že škola z nás tahá peníze.  

 

Takže takový nepochopení rodičů vůči multikulturní výchově... 

Hm, možná tu multikulturní výchovu trošku (smích) těm rodičům... (smích). 

 

A ještě se zeptám, jaká je vaše aprobace a které předměty tady učíte? 

Já mám dějepis, ruštinu, němčinu a učím tu všechny. 

 

A délka vaší praxe, učitelské praxe? 

Dvacet čtyři. 

 

A ještě se zeptám, jestli jste předtím nebo mezitím dělala něco jiného nebo učila 

na jiné škole. 

Ne.  
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ROZHOVOR Č. 8 

- vzhledem k nedostatku učitelčina času byl rozhovor realizován a nahráván přes 

Skype, při rozhovoru chyběl vizuální kontakt, protože měla rozbitou webovou kameru 

- učitelka při domlouvání rozhovoru neměla žádný problém, okamžitě po představení 

tématu souhlasila, z toho jsem nabyla dojmu, že multikulturní výchovu realizuje 

- před rozhovorem jsem jí připomněla, o co půjde, protože si nebyla jistá, zda si téma 

rozhovoru dobře pamatuje 

- učitelce jsem před rozhovorem představila jednotlivé tematické okruhy rozhovoru 

- učitelka souhlasila s nahráváním rozhovoru a s následným zveřejněním jeho 

přepisu v diplomové práci 

- učitelka používala často výplňková slova „jako“, „třeba“, „že jo“, „no“, 

„vlastně“, „jo“, která jsem v přepisu rozhovoru eliminovala 

 

Jak realizujete multikulturní výchovu? 

Takže multikulturní výchova se realizuje v rámci občanské výchovy na škole, ale 

nejenom to, prolíná se v podstatě i třeba předmětem německý jazyk, předmětem 

ruský jazyk, předmětem anglický jazyk, to se teda myslí na tom druhém stupni a na 

tom prvním stupni se domnívám, že jí mají nějakým způsobem okrajově určitě 

děvčata teda zařazený do nějakých průřezových témat, rozhodně ne v takové míře. 

 

Jak často to vychází? Je to dáno nějakými tématy, kterými se zabýváte v rámci 

výuky? 

Vychází to jednak teda vlastně z tematickýho plánu, ale řekla bych, že to vychází i 

z aktuálního stavu, který se momentálně stane, takže když třeba nedávno byly nějaký 

nepokoje s Romy na severu Čech , tak jsem o tom s dětmi samozřejmě, třeba 

s deváťákama, diskutovala, to určitě ano, takže vychází to, říkám, není to nijak 

striktně daný, to ne jako. To samý třeba v angličtině, když máme nějaký článek, 

který se tím zabývá, no tak se toho dotkneme, ale není to nijak naplánovaný, striktně 

daný, to určitě ne. 

 

Jak jsem teda pochopila, realizujete to formou diskuze s žáky. 

Diskuze, jinak teda taky, to jste se mě tam už, myslím, někde ptala, používám 

materiály Člověka v tísni, který mají velice pěkný filmy teda natočený, k tomu 

pracovní materiály, takže s tím mám veliký, dobrý zkušenosti, jednak tam jsou 
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takový ty různý odlišnosti, potom porovnávání dětí třeba v Indii a v Africe a 

podobně, takže s tím pracujeme, tam je to v podstatě na základě videa taky.  

 

Na jaká témata se nejčastěji zaměřujete? Jestli se to dá nějak říct. 

Tak když to vezmu třeba v devátý třídě, tak tam musím říct, že děti poměrně často 

naráží na romskou problematiku, kterou okolo sebe vidí, když to vezmu v angličtině, 

tak tam je to promíchaný, tam bych třeba zmínila teď nedávný projekt, který děláme 

v podstatě každý rok, je to návštěva rodilého Australana do naší školy, kde teda 

máme – je to teda pro děti od první do devátý třídy pochopitelně odskákaný podle 

úrovně, kdy je teda pro něj program a letos jsme to udělali tak, že máme i povídání o 

tý zemi samozřejmě a měli jsme i besedu právě s tím pánem, že děcka jednak 

v angličtině mohly si vůbec s někým takhle povídat. Takže to je pravidelný 

každoroční program. A před dvěma roky jsme dělali taky velice zajímavý 

multikulturní program, byla to akce sbírka Brýle pro Afriku a na závěr toho jako 

vyvrcholení jsme měli africký den a přijela skupina opravdových černochů, kde teda 

taky měli program pro ty děti, no a ty děti zjistily, že to jsou normální lidi jako my 

v podstatě. A pak mám velice dobrou zkušenost, to je dva roky starý, teď zrovna teda 

zase odjíždíme do Anglie, před dvěma roky, když jsme byli v Anglii s dětma, 

všechny děti byly ubytovaný v rodinách černochů. Což bylo pro ně úplně fantastický, 

protože oni zjistili, že jsou úplně normální jako my, že nemají potřebu se jich bát 

nebo podobně. Jinak ve škole, co se teda týká na nižším stupni, vím, že jsme měli 

párkrát Vietnamce a vesměs to byly velice chytrý holčičky, takže tam nějaký 

problémy nebyly. Teď máme ve druhý třídě Moldavce a tam si myslím, že ty děti to 

berou úplně normálně, že si tak nějak ani neuvědomují... A já ve svý sedmý třídě 

mám jednoho chlapce, jehož maminka je Ukrajinka, takže s ní paní učitelka občas 

konzultuje nějaký reálie, co se týká třeba z tý Ukrajiny, týkající se k ruštině.  

 

Zeptám se, jestli máte zkušenost s multikulturní třídou. 

Ne.  

 

Nemáte. Takže když se vás zeptám, jestli tam spatřujete nějaké rozdíly v tom 

přístupu žáků, tak to se asi srovnat nedá. 

Nemůžu soudit, protože tam nemám. Když vezmu, tak říkám, když je tam nějaký 

Vietnamec nebo Vietnamka, tak s tím teda problémy nebyly nikdy, a pak jsou to 
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Romové, ale těch v podstatě ve škole u nás, taky nemůžu říct, že by byly nějaký.. 

prostě, ne, nemám... Říkám, spíš tam jsou ty názory deváťáků, kteří opravdu to 

vnímají kolem sebe, diskutujeme o sociálních dávkách a podobně a v podstatě ty děti 

mají názor takový, jaký slyší doma nebo v televizi a podobně. Tam je to někdy velice 

těžký jim to vysvětlovat, když v podstatě mají někdy pravdu ty děti. 

 

Jak vůbec vnímáte zařazení multikulturní výchovy do výuky? 

Já určitě pozitivně, domnívám se, že to je potřeba, možná u nás třeba v tom našem 

malým městě to ještě není tak velký, ale třeba v těch větších městech nebo v Praze 

tyhle multikulturní třídy se stávají velice často běžnější, takže si myslím, že přijde 

doba, kdy těch cizinců budeme mít v těch třídách asi více. Ale zatím to není až tak u 

nás nic běžnýho. 

 

A v čem vidíte přínosy multikulturní výchovy? 

Tak určitě ty děti by si měly uvědomit, že každý jsme svým způsobem jedinečný, že 

každý vycházíme z nějaké kultury, z nějakých tradic, to si s sebou neseme v podstatě 

po celý život a to nás ovlivňuje celý život, takže snažím se těm dětem vysvětlit, že je 

dobrý se seznámit i s jinými kulturami než je třeba ta naše. Ještě jsem si teď zpětně 

vzpomněla, že v období Vánoc a na podzim jsme měli, brala jsem vlastně židovství 

s dětma a měli jsme úžasnou možnost se setkat s jedním panem hercem žijícím teda 

trvale v Čechách, který se zajímá o židovské hřbitovy, byl tady u nás na hřbitově, my 

jsme tam čistě náhodou teda přišli, on jim udělal úžasnou přednášku právě o 

židovství a pak jsme měli ještě besedu, která pokračovala v synagoze. A tím, že to je 

herec, a tím, že to je opravdu Žid, tak si myslím, že těm dětem to dalo poměrně 

hodně jako. Tak to jsem si teď taky uvědomila, že to bylo zajímavý, ale zase musím 

říct, byl to dospělý člověk, něco jinýho to je, kdyby to byly třeba děti ve věku stejně 

dětí, jako jsou naše. 

 

Já se ještě vrátím k vašemu pohledu na tu multikulturní výchovu. Vnímáte 

nějaká rizika multikulturní výchovy? 

Já osobně je nevnímám, teď je otázka, jestli je nevnímají nějak ty děti, protože zase 

říkám, jsme ovlivňovaní tím, co je okolo nás, takže v okamžiku, když zmíním 

Ukrajince nebo nějaký tyhle východní státy, tak se většinou ježí, zatímco třeba, 

říkám, ty Vietnamci jim zas tak moc nevadí, ale myslím si, že ty děti nemají ty 



 68 

zkušenosti, aby tohle dokázaly posoudit. Ale bylo by dobrý vědět teda, že jsme zemí, 

do který ty lidi budou přicházet. 

 

Takže těmi riziky by podle vás mohlo být to, že ty žáci to špatně pochopí, nebo 

nějaká nechuť žáků k té multikulturní výchově? 

Já si myslím, že hlavně záleží na to, jak se to těm dětem vysvětlí a nejlépe, když mají 

nějakou osobní zkušenost, když jim budu vyprávět tady zlatě svatě, tak to je úplně 

něco jinýho, než když oni se s takovým člověkem setkají. To je to, co jsem říkala. Ať 

to byl ten žid, ať to byl ten Australan, ať to byli ti černoši, tak to je osobní zkušenost, 

která je buď kladná nebo záporná. Když vezmu ty Romy, tak ty zkušenosti jsou 

většinou záporné, podle toho oni pak hodnotí a hází to všecko do jednoho pytle, co si 

budeme povídat.  

 

Jak se vám zdá srozumitelná koncepce multikulturní výchovy? Jestli víte, co to 

multikulturní výchova teda je a co byste teda měla v ní dětem přinášet, co byste 

měla učit. 

Tak já myslím, že srozumitelná je, ale zas říkám o tom, že někdy mám pocit, že ty 

děti jsou od toho odtržený, že se s tím nesetkaly, takže se člověk snaží jim něco 

ukázat. Určitě říkám výborný jsou různý teda ty filmy, co používáme od toho 

Člověka v tísni, plus teda jsou k tomu různý materiály, takže tam zkušenost dobrou, 

že ty děti se snaží to jakoby v podstatě prožít ten příběh a je to lepší, než když jim o 

tom vyprávím já sama, takže bych třeba i přivítala víc takovýchhle materiálů do škol 

pro ty děti. Akorát to nemusí být na celou hodinu, to je dlouhý. Prostě stačí krátký 

čtvrt hodinkový filmy, kde je třeba ukázaný ten život různých dětí jinak.  

 

Takže když se zeptám, z jakých materiálů čerpáte, tak už jste zmínila ty 

materiály Člověka v tísni. To jsou ty materiály od Variant? 

Já nevím, jestli od Variant, já mám takový tři sešity, červený, modrý, zelený... a pak 

chodí různě, každý rok chodí nějaká nabídka, ale já musím říct, že s těmahle sešitama 

pracuju nejvíc v podstatě. 

 

A to jsou jako pracovní sešity? 

To je CD a k tomu jsou pracovní sešity, takže ke každýmu tématu je to 

rozpracovaný, takže pro mě pro učitele je to úžasně prostě připravený, dotazy, 
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náměty, hry, aktivační metody různý, jako je toho tam mraky, to podle mě opravdu 

udělali na profesionální úrovni. Takže to je dobrý jako. 

 

A z nějakých jiných materiálů? 

Potom máme učebnice Frause občanskou výchovu a jinak, pak říkám, pak jsou to 

věci, co si seženu sama, když se to týká třeba toho židovství, co jsem měla, nebo 

když se to týká angličtiny, tak to jsou v podstatě reálie, který jsou třeba začleněný, a 

nebo, říkám, pak vlastní zkušenost, když člověk někam vyjede, těm dětem může... 

teď jedeme do Anglie příští týden, tak tam určitě ty děcka budou mít možnost. To 

taky bylo úžasný, když oni v tom Londýně viděli, že tam chodí černý, bílí, Arabové, 

všichni dohromady. To tady v podstatě na tom malým městě nevidí. To samý Arabi. 

Araby oni většinou vnímají jako toho teroristu, který prostě chodí někde s tím 

granátem a míní všecko odstřílet, takže tam chybí ta vlastní zkušenost. Věřím, kdyby 

měli možnost si s někým sednout a popovídat, že by ten názor změnili.  

 

Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkala, že čerpáte i z toho, co si seženete sama. 

To si sháníte kde? Z nějaké literatury nebo z internetu? 

Na internetu, většinou na internetu. A nebo kolegyně takhle řeknou třeba „tohle je 

dobrý“, tak to je materiál. No teď studuju pedagogickou fakultu, takže si dostanu 

taky ke spoustě materiálů, ale budu potřebovat toho času víc na to. 

 

Zeptám se, jestli jste absolvovala nějaký kurz na multikulturní výchovu 

zaměřený? 

Přesně na multikulturní výchovu ne. A ještě bych ráda dodala, že v podstatě ta jedna 

hodina občanský výchovy je tak strašně málo, že těch témat, který bychom... jsme si 

to říkali, mohli bychom pracovat s tou třídou, mohli bychom cokoli vlastně, ale když 

to máte dát do jedný hodiny občanky – jistěže může se to prolínat, jak jsem říkala, i 

jinými předměty, narazíme na to třeba v češtině, dějepise a podobně, ale jako zdá se 

mi to málo prostě. 

 

Ještě se zeptám, proč tedy jste žádný takový kurz neabsolvovala? Jestli můžu 

znát důvod nějaký.  

Protože si ani nepamatuju, že by se mi nějaký kurz ohledně multikultury dostal do 

rukou, to je jedna věc, a za druhý teda se věnuju teďka etický výchově, věnuju se 
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angličtině a dodělávám bakalářský studium, takže přece jenom je toho trošku víc. A 

jak říkám, žádnej konkrétně na multikulturu, nedostal se ke mně. 

 

A kdyby se k vám nějaký dostal, tak co by vás motivovalo, abyste se do něj 

přihlásila? 

Pro mě by to musela být nějaká zkušenost, protože ono, jak víme, těch kurzů se 

nabízí různě a ne všechny jsou úplně správné, takže spíš nějaká osobní zkušenost 

někoho z kolegů, který mi řekne: „jo, to je dobrý“, nebo prostě to bude dělat taková 

firma, která to bude, pak aby mě pustil zaměstnavatel, pak aby mě to třeba i zaplatil a 

úplně nejlépe kdyby to i ocenil, že jsem někde byla a že to můžu dál v tý škole 

nějakým způsobem předávat, tohle by mě motivovalo. 

 

Považujete vzdělání v oblasti multikulturní výchovy za důležitý? Měli by se 

učitelé vzdělávat v oblasti...? 

Měli by se určitě vzdělávat, ale měli by se všichni vzdělávat, protože oni to hodí 

většinou vždycky nějakýmu tomu češtinářovi na starosti nebo občance a ty ostatní 

jsou z toho z obliga, ale podle mě by se měli zapojit všichni, protože to je věc, která 

se prolíná vlastně, dá se prolínat všemi předměty. Takže určitě by se měli všichni. 

Kdyby byl nějaký projekt pro celou školu, tak proč ne.  

 

Setkáváte se s nějakými problémy při realizaci multikulturní výchovy nebo 

multikulturních témat? 

Nemůžu říct. V podstatě jak si to připravím, tak si to udělám. Když jsme měli ve 

škole třeba ty černochy nebo toho Australana, tak jsme to s kolegyní nachystaly a 

tam nebyl problém. Ne, to ne.  

 

Tak já si myslím, že jsme prošly všechno, já se jen zeptám, jestli k tomu chcete 

něco dodat, co jsme třeba nezmínily... 

Já přemýšlím, no... asi takhle ne, no, že je těžký ty děti zaujmout, zvolit, což je ale 

v každým předmětu, to nemusí být jen v tomhle tom, ale určitě si myslím, že je lepší, 

když se to dělá v rámci nějakýho projektu celodenního, než když je to jedna hodina 

tak a „teď si budeme vyprávět“, ale jak říkám, úžasný jsou tady ty projekty. Jsem 

třeba zažila, to zas bylo teda na jiný škole, že měli vlastně projekt, byl to Tibet a 

vůbec tam ta oblast a oni to opravdu měli vymakaný výborně do celýho projektu, kdy 
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tam byla paní nebo studentka, která učila ve sluneční škole, oni tam vařili a prostě 

měli to... ale jak říkám, to bylo zase na škole trošku většího typu, nedokážu si 

představit, jak bych tohle... chce to nasazení celýho toho kolektivu. A prostě mám 

pocit, že někteří jsou už tak unavení, že už odmítají tady, „co sis tady zase 

vymyslela, co to tady zase budeme dělat“. Ale určitě když to proběhne formou 

projektu, tak to je lepší, jak říkám, ty děti si to musí prožít. Zážitková pedagogika, 

prožitky, to je prostě o něčem jiným, než když jim o tom vyprávíte. 

 

Já se vás zeptám na vaši aprobaci, vlastně vy když ještě studujete, tak ji 

nebudete mít... 

Já jsem v podstatě nekvalifikovaný učitel, takže studuju a jinak teda učím angličtinu 

z velké většiny, občanskou výchovu a teď jsem dostala na starosti, absolvovala jsem 

letos několik školení i loni ohledně etické výchovy, a mám na starosti teď začlenit 

etickou výchovu do naší školy, do našeho ŠVP. Nicméně já se domnívám, že to 

nemůžu udělat já jako jedinec, že prostě potřebuju slyšet od toho vedení, jak si to oni 

představují, jestli to chtějí vytvořit jako samostatný předmět, což já jsem teda 

navrhovala, dát to jako volitelný předmět, sedmá až devátá třída, pro děti, který by se 

o to zajímaly, ale jinak se to dá prolínat jednotlivými průřezovými tématy. Ale já 

bych to viděla radši jako jednotlivý předmět, začít s tím třeba jako seminář nějaký, 

ale třeba jako na těch školách, na Slovensku to mají povinně už nějaký ten rok tu 

etickou výchovu a setkávají se s velkými úspěchy. To jsem právě se účastnila 

několika výborných školení, asi třech v poslední době teďka, a tam jako nápady a 

inspirace jsou, ale zase říkám, nemůže to dělat v tý škole jeden jedinec, to je potřeba, 

aby to dělali celý kolektiv.  

 

Ještě se zeptám na délku vaší praxe, jak dlouho učíte. 

Osm roků.  

 

A učila jste i na jiné škole než tu? 

Ne.  

 

A zeptám se, jestli máte i nějakou jinou pracovní zkušenost předtím. 

Předtím jsem byla zdravotní sestra několik let a mezitím ještě jsem soukromě 

podnikala. 
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ROZHOVOR Č. 9 

- učitelka souhlasila s nahráváním rozhovoru a se zveřejněním jeho přepisu v příloze 

diplomové práce, ovšem vyžádala si autorizaci přepisu rozhovoru  

- níže je tedy již autorizovaná, zkrácená verze rozhovoru, v níž učitelka ponechala 

upravené odpovědi přímo se týkající tématu, naopak v textu chybějí informace o 

vstupu přítomného učitele do rozhovoru, na jehož slova učitelka v rozhovoru 

reagovala, i její reakce na vstup učitele a jakékoli bližší osobní údaje respondentky 

- učitelce jsem před rozhovorem představila jednotlivé tematické okruhy rozhovoru, 

na základě toho pak začala sama hovořit 

 

Já začnu termínem. Multikulturní výchova. Multikulturní tady jsme, protože 

dlouhodobě tady žijeme s Romy a multikulturní výchova se často zužuje na romský 

problém. Po Listopadu se otevřely hranice, lidé si postupně zvykají na to, že tady je 

spousta lidí z jiných států, z jiných etnik a tak dál. Ale my jsme na venkově, takže 

tady to není až tak problém. Takže multikulturní a výchova. A výchova co? My 

učíme, vychovávají rodiče, i když se máme podílet, teda snažíme se na ní podílet, tak 

to co si děti přinesly z domova, to v nich je. A myslím si, že v devadesáti procentech 

případů veškeré naše snažení jde ne úplně mimo, ale prostě to, co si přinesou 

z rodiny, je ten základ, na kterým děti staví. Já bych možná řekla  transkulturní, že by 

bylo lepší, nějaká transkulturní komunikace než multikulturní výchova.  

 

Realizujete ji? 

Realizujeme. Já teda učím takovou všehochuť od dějepisu, přírodopisu, zeměpisu po 

občanku, takže nemůžu tvrdit, že bych si řekla, tato hodina bude zaměřena na 

multikulturní výchovu. Pro mě průřezové téma znamená, že prořezávám operativně, 

co je potřeba. Když prostě na problém narazím, tak ho vyřeším. Ať už je to nějaká 

aktualita, co se děje, co se stalo ve světě, někde někoho napadl, někdo je 

nesnášenlivý a tak dále, tak se to řeší operativně v tu chvíli. Pochopitelně jsme měli i 

celoškolní projekt, vlastně Evropa, takže každá třída se soustředila na nějaký stát a 

snažila se o něm zjistit všechno, co jde. Nebo, když vezmu třeba menší děti, tak 

v rámci různých svátků, třeba Vánoce, tak jsme si našli a zjistili, jak se slaví v jiných 

státech, že rozhodně to, na čem trváme, že stromeček je takhle a kdy se večeří a kdy 

se nevečeří, protože děti to vnímají i tak, že vy to děláte špatně, když si dáváte 

nejdřív dárky a pak večeříte. A hlavně mám pocit, že na základní škole dřív, než se 



 73 

budeme pouštět do nějakých jiných kultur, že je strašně důležité a co tady chybí, 

ukotvit ty děti ve vlastní kultuře.  

 

To je i součástí té multikulturní výchovy taky vlastně. 

To je strašně moc důležité, protože děti přestávají mít takový jako vztah, oni neznají 

přísloví, neznají různé zvyky, rituály, asi chybí hrdost na to, že jsme Češi, tak aby 

mohly vstoupit sebevědomě do Evropy a být tolerantní, tak nejdřív musejí být samy 

sebou. Tak to mně v mnohých případech hodně chybí a další věc, nehledě vůbec na 

jiná etnika, je tolerance. Tolerance, kterou mnohdy nemají. Ohleduplnost, tolerance, 

základní pocit rovnosti těch lidí. Tohle to, na tom teda stavím, na tom stavím hodně. 

Že jsme všichni lidé , každý jsme jiný a přitom jsme všichni stejní. Protože jsou 

strašně xenofobní, nejenom k jiným etnikům, ale stačí třeba k věřícím lidem. Ať už 

to už zmíníte kdekoli, začnete Velký třesk a začnete Biblí a už se najde u těch 

malých dětí: „To je blbost. Žádný Bůh neexistuje. – A jak to víš? – No to je jasný. – 

Jak dokážeš, že neexistuje? Zrovna tak jako nelze dokázat, že existuje. A jak 

dokážeš, že neexistuje?“ To prostě vůbec, takže to je netolerance ke všemu jinému. 

Já si myslím, že tady to musí začít a potom můžeme přijímat dál. Samozřejmě každá 

třída je trošku jiná, některá třída je tolerantnější, vstřícnější, některá míň, v některé 

třídě se nám už z domova hlavně vůči Romům rýsují budoucí rasisti, ať uděláte, co 

uděláte, tak oni budou ve škole, že se to od nich očekává, říkat to, co od nich 

chceme, a stejně to tam je, to člověk  pozná. Nějakou velkou zkušenost 

s multikulturní třídou bohužel nemáme, protože tady moc těch jiných etnik není, a 

nevím  z jakého důvodu sem  nechodí ani příliš Romů... Měli jsme tady spíš 

jednotlivě Romy, ale jednotlivě, ne že by tady byla třeba parta. Takže shodou 

okolností v mé třídě, když jsem měla první stupeň a pak tady v té, co jsem dovedla 

do deváté třídy, tak byli postupně dva, nevím teď ani, jestli se sešli... Myslím si, že 

ne. A děti, spolužáci s nimi neměli jak na tom prvním stupni, tak potom teď v téhle  

třídě problém. Jediný který byl, vyplynul z toho, že jednak teda inteligence jedné z 

nich odpovídala spíš speciální škole, byla také podstatně starší, takřka šestnáct na 

konci té sedmé třídy. A třída by jí vzala, nevadilo snad, že je Romka, nevím, jak by 

se k ní chovali, jestli by k ní chodili na návštěvu, jestli by se přátelili, to nevím, ale 

nebyl by problém, kdyby ona plnila to, co plnili všichni ostatní. To znamená, kdyby 

chodila do školy, kdyby nosila úkoly, kdyby se zúčastňovala, nevymlouvala se a tak 

dále. Takže tam problém byl a byl tam problém ten, že děti byly prostě v té nejlepší 
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pubertě, každý si musel omlouvat věrohodně nepřítomnosti, všechno plnit, to, co 

mají, a ona to nedělala. Tím pádem já jsem měla peklo, teda když to tak řeknu, 

protože to bylo s vědomím maminky, která... prostě mi lhali všichni do očí, 

vymýšleli si důvody zástupný, omlouvali ji napřed, když si nedala pozor, omlouvala 

ji, že si odpoledne vymkla nohu a to odpoledne teprve mělo nastat. Takže to bylo 

strašně průhledný, dost jsem si užila, i návštěv maminky. Ale řekla bych, že jsme 

s dětmi o tom hovořili, tam vůbec nebyl problém v tom, že byla Romka, ale v tom, že 

prostě nechtěla dělat to, co ostatní, a přitom byla na té úrovni žáka sedmé třídy jako 

oni. Další který přišel, tak byl naprosto bez problémů. Jinak jsme tady moc 

zkušeností s jinými národnostmi neměli, možná, že tady byla Slovenka, ale už 

narozená tady, hovořící česky se slovenskými rodiči, tak to samozřejmě není žádný 

problém. Neměli jsme tady Vietnamce, neměli, ale obecně bych řekla, že k nim jsou 

– po vzoru těch rodičů – děti tolerantnější, protože nejsou hluční a jsou pracovití. 

Sice tam je takový to pohrdlivý, všem říkají „Číňani“ a tak, ale to se snažíme nějak 

z nich dostat, ale jinak tam problém, bych řekla, že nebyl. A jinou zkušenost teda 

nemáme. 

 

Já se ještě vrátím k té multikulturní výchově. Jakou formou to děláte v rámci 

předmětů? 

Já diskuzí. Řízená diskuze. Já na tohle to dám. Když je to nějaký zjišťování, tak 

samozřejmě internet nebo jim dám k dispozici nějakou knížku, kde si můžou najít, a 

pak třeba prezentovat, takže i nějakou skupinovou prací, dejme tomu. Ale nejvíc 

potřebuji diskuzi. Takže i když je to hodně moderní, ta skupinová práce, tak nikdy to 

člověk neumí zadat tak, aby se tam někdo nevezl a nic z toho neměl a neschoval se 

za ostatní, takže když já to mám v rámci té diskuze, tak potřebuji, aby si zkusili 

nahlas formulovat  svoje postoje. Prostě mi to vyhovuje a myslím si, že je to pro děti 

i lepší, aby samy sebe slyšely, co říkají, a dokázaly si to nějak třeba říct. Když ne 

popravdě, tak alespoň to vyslovit a třeba se toho leknout, co řekly, a nebo si říct, tak 

jsem to tak řekl, tak bych to tak mohl... ale jinak zkušenost tady opravdu teda 

nemáme. 

 

A ještě se zeptám, to, jak často zařazujete ty multikulturní témata, vyplyne 

z toho, co učíte. 

Ano, vyplyne. 
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A která témata nejčastěji to jsou? Máte nějakou představu? Třeba čemu se 

věnujete v zeměpise, jestli se věnujete třeba obyvatelstvu, cizím národnostem,... 

No, my to musíme tak povšechně brát, abych naplnila to, co mají umět, od polohy, 

povrchu a tak dále, k obyvatelstvu se dostáváme taky. Pochopitelně, že jim tam 

člověk zdůrazní příbuznost třeba z té Evropy, ale i odlišnosti, že třeba Poláci jsou 

Slovani, máme podobná jídla, podobné věci, na druhou stranu že jsou hrdější, že je 

tam devadesát procent katolíků, a povídáme si o tom, zda mají nějakou zkušenost, 

jestli byli v Polsku a tak, jestli by Poláka poznali, nepoznali a takovýhle věci. Nebo 

většinou řeknu: „Co se vám vybaví? Co se vám vybaví, když řeknu Polsko nebo 

když řeknu Maďarsko?“ Dáme do kupy, jestli vůbec mají nějaké povědomí o státu a 

případně o tom životě. Tak celkově, teď samozřejmě v dějepise hodně, protože 

máme druhou světovou válku, tak holokaust a všechny tyhle perzekuce, genocidy 

jiných národů, ať už ze strany bolševiků nebo ze strany nacistického Německa. 

Dneska teda jsem zvědavá, jestli mi děti zareagují. Dneska jsem jim dala takový 

námět, protože tady z města se nevrátili skoro žádní Židé a pořád je tady nic 

nepřipomíná. A synagoga tady je, kterou spravuje církev husitská, a hodlají ji 

opravit, tak jsem je vyzvala, jestli by nechtěli takový náš společný projekt, alespoň 

třeba nějakým otevřeným dopisem iniciovat to, aby v rámci rekonstrukce synagogy 

tam byla umístěna třeba nějaká deska se jmény těch lidí, kteří se nevrátili 

z koncentračního tábora. No ale nehodlám ty děti nutit. Dám jim to spíš jako téma 

k zamyšlení a ona to je dost pasivní třída, tak nevím, očekávám, jestli na to budou 

reagovat, nebo nebudou.  

 

Jak vůbec vnímáte zařazení multikulturní výchovy do výuky? Je to podle vás 

přínosný? Nebo není? 

Já si myslím, že se o tom mluvit musí, nevnímám to jako formalitu. Pro mě takový 

věci nemusí být zařazeny tak jako, že tady to musíš, tady to máš předepsaný a tady si 

musíš odškrtnout, žes tohle odučila. To ne, to si myslím, že by učitel měl být určitě 

poučený. Určitě je dobrý, když se proškolí, když tomu chce věnovat, nebo musí... 

nebo měl by se tomu každý věnovat, si myslím. Protože tady je znát těch čtyřicet 

roků toho uzavření, my jsme se všichni, vlastně možná ještě rodiče těch žáků, 

narodili za zavřenými hranicemi, takže tu zkušenost vlastní úplně nemáme, tu bude 

mít až ta jejich generace, ale měli by být na to připraveni a my bychom neměli za 
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nimi zaostávat samozřejmě. Takže nějaké školení jo... A asi to tak formálně musí být 

předepsané, ale asi by se měla opravdu zařazovat samozřejmě v tom, že musíme 

upozornit, že nejsme pupek světa na jednu stranu, ale na druhou stranu nejsme nic, za 

co bychom se museli třeba stydět. Takže bych začala u toho – já vím, že se 

globalizuje a že to vypadá, že jdu někam do minulosti – ale neodtrhovat je od toho 

svého základu. To jednak. Další věc, která mě napadá, je, my říkáme 

„multikulturalismus“, ale teď sama to vrátím zpátky k té romské otázce, protože si 

s tím neví stát rady. Od všech romských žáků, kteří mi prošli třídou, jsem chtěla, aby 

nám řekli něco romsky. Opatřila jsem si romské pohádky a nikdo z nich romsky 

neumí. Nemají, nemají, o tu svoji kulturu přišli. Tam je taková snaha se začlenit po 

svým způsobu do té majority a možná, jestli jste nečetla Orientaci Lidovek v sobotu, 

já vám neřeknu, kdo ten článek napsal, a upřímně řeknu, že jsem ho četla tuhle v noci 

a nedočetla, protože byl strašně dlouhý, a upozorňoval tam – není to eugenika – 

upozorňoval tam v podstatě na to, že my pořád říkáme „kulturní vzorce a všechno je 

naučené“ , ale že už spousta těch věcí je dědičných, že není snadný někoho předělat, 

to víme, takže možná tam byla kdysi chyba, že jim zakázali kočovat, žít životem na 

který jsou zvyklí, protože tam opravdu vidím na těch žácích, i na tom posledním, 

který je skutečně schopný, že nemá tu motivaci, dostal se na průmyslovku a končí, 

protože se nezvládne učit, ne učivo, učit se, není tak motivovaný z rodiny, aby mu 

řekli, to vzdělání je důležitý. Ne, prostě to nehraje takovou roli. Já vím, že tady byly 

projekty romských středních škol a  ty zkrachovaly, prostě  se nic nedaří, ale ty lidi 

to sami nevymyslí. Upřímně, nikdo z nás, kdo říká: „buďme tolerantní“, tak kdyby si 

měl vybrat, jestli chce Romy za sousedy a ví, jak to vypadá – někteří jsou 

samozřejmě z našeho pohledu v pohodě- ale když je někde shromáždíte, je jich tam 

já nevím kolik, tak řekne „ne“.  

 

A přínosem multikulturní výchovy pro žáky je tedy...? 

Pro žáky... Já myslím, že by měla být  tolerance, aby se snažili... jednak teda mají tu 

tendenci odmítat nepoznané. To je taky problém a to teda souvisí se znaky 

netolerance. Takže se snažím je přesvědčit, že než začnu něco kritizovat, odmítat, tak 

nejdřív jenom potichu se dívám, poznávám a snažím se pochopit. Posléze tedy že 

můžu to přijmout nebo nepřijmout, a pokud to neomezuje moji svobodu, a myslím tu 

nejzákladnější, nebo neohrožuje nějak mě nebo okolí, tak by mi to nemělo vadit a 

měl bych se snažit z toho pro sebe získat když ne něco přímo do života, tak alespoň 
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budu vědět nějaký poznatek nebo něco takového. Takže dá se o tom mluvit leckde, 

takřka ve všech předmětech a jak jsem řekla, ano, asi by učitelé měli čas od času na 

nějaké takové školení... nebo prostě vyslechnout si názor, dostat se někam jinam, 

podiskutovat o tom, a proto se docela těším na tu konferenci, samozřejmě se nebudu 

moci zúčastnit dva dny, ale alespoň chvilku, protože to určitě neuškodí, a měli by 

jsme to sledovat. Já si myslím, že úkolem učitele je pořád být, pokud možno, in, 

aktuálně vědět, co se děje, a mít na to nějaký názor, který samozřejmě musí být 

v souladu s oficiálními osnovami, s RVP. Nemůže tady hlásat... asi neštěstí by bylo, 

kdyby sám učitel byl nějaký rasista, netolerantní a tak, to si myslím, že nemá ve 

škole co dělat. 

 

To si myslíte, že může být jedno z těch rizik... 

...že by učitel mohl být. No, určitě, já takový neznám, ale to by byl průšvih. Ale 

normálně bych řekla, že se nedá v tomto směru nic nařídit nikomu, skutečně ne. 

Nedá se taky zamezit tomu, aby vám ty děti neoponovaly. Týká se to zase toho 

romského etnika většinou, když prostě jim můžete říkat kdoví co, řeknou „ale oni 

tam dělají bordel a tohle dělají a tamto rozbili...“ a tak dále. Takže musíte jim to 

nějak převést, ne odvést tu pozornost, ale uznat třeba, dejme tomu, odlišnost, odlišný 

způsob života, ale upozornit na to, že i v té majoritě takoví lidi jsou. No a další věc 

je, jak říkám, ten stát si s tím prostě fakt neví rady, pozitivní diskriminaci nezavedl 

jako oficiálně, ale možná skrytě trošku jo, protože než by si dělal problémy….  

 

Zeptám se, jestli je vám srozumitelná koncepce multikulturní výchovy, co ta 

multikulturní výchova je, co by se v ní mělo učit... 

Já doufám, že jo... (smích). Jestliže obnáší všechno to, co jsem říkala. A čím ty děti 

jsou menší, tam bych začínala u obecnějších věcí. A kromě toho, asi je kritický ten 

věk pubertální, ty menší děti by s tím vůbec neměly problém, že by jim vůbec 

nepřišla na mysl nějaká jinakost, pokud se dorozumí s tím dítětem. Ale možná že i 

vlivem předsudků svých rodičů pak v té pubertě začnou prostě být míň tolerantní. 

Myslím si, že asi je to potřeba, určitě je to potřeba. A je to nadlouho a o trpělivosti. 

Zároveň pak už ty nejstarší upozorňuju na demografickou situaci naší republiky a 

vždycky jim v nadsázce říkám, že oni už musí počítat s tím, že jejich vnuci a 

pravnuci budou čtvrtinoví Asiati. Takže bych nic neodmítala. Většinou se dětí ptám: 

„kolik vás je doma třeba sourozenců?“, tak máme výjimky, čtyři, pět dětí někde,  Tak 
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ji říkám: „vidíte to, jeden, dva, to je málo“ a pořád ještě, když pak v zeměpise máme 

bohatý sever, chudý jih, Evropu, jak se máme ještě pořád dobře, jak se jinde mají a 

kolik nás je, počty, sedm miliard že jsme dosáhli, někde ty lidi být musí a tak dále, 

„takže se na to připravte“. Uznávám jim, což si myslím i sama, že samozřejmě, když 

někam přijdu nově jako host, tak nemůže být všechno po mém. To asi ne, že 

očekáváme i určitou míru přizpůsobivosti od přistěhovalců, že přistoupí na ta naše 

základní pravidla, to jako jo, ale s tím, že tady budeme spolužít s dalšími etniky, tak 

to si myslím, že je na to připravuju, ale jestli dobře... Ale mluvíme o tom a 

diskutujeme o tom. 

 

Z jakých materiálů čerpáte? Vy už jste zmínila internet, že žáci třeba 

vyhledávají na internetu... 

Já ze svého věku... (smích). 

 

Ze svých vlastních zkušeností? 

No taky. Tak samozřejmě, že si o tom přečtu, pochopitelně. 

 

V nějakých učebnicích nebo v odborných knížkách? 

Já ani učebnici nemám... Teď na multikulturní výchovu učebnice nemáme. Ale je 

součástí třeba vlastivědy, jsou kapitoly, které se tomu věnují, takže speciálně 

učebnici nemáme, ale já čerpám z toho, že se snažím sledovat, ať už to je přes 

internet neb jedu na nějaké školení, co mě zajímá. Ale musím říct, ne teda z vlastní 

zkušenosti, ale protože už nejsem nejmladší, tak už mám některé názory, neříkám, že 

konzervativní, ucelený, klidně si je opravím, ale prostě nějaký postoj zastávám. 

 

A absolvovala jste nějaký vzdělávací kurz na multikulturní výchovu? Vy už jste 

zmiňovala konferenci týkající se této oblasti... 

Na tu pojedu, ale jinak kurz na tohle ne. Ale byla jsem na školení o působení sekt. 

Což sice není multikulturní, ale o něčem to zase svědčí. Třeba i to, jak jsme na jednu 

stranu netolerantní, na druhou neukotvený.  Nejsme vychovaný ve víře a v něco tady 

ty lidi potřebují věřit, ale po čtyřiceti letech zásadně odmítají jít se podívat třeba 

jenom do toho kostela, který je otevřený všem, kam můžu přijít, poslechnout si, co 

tam řeší, říct, to pro mě je, nebo to pro mě není, ale radši se dají do nějakého hnutí, 

které za zavřenými dveřmi jen pro vyvolené, něco řeší. Tam buď musím a když už se 
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tam dostanu, tak mě mají ve spárech, tak to klidně riskují některý lidi. Takže i tohle 

třeba řešíme: „buďte tolerantní, ale dejte pozor, aby s vámi někdo nemanipuloval“, 

protože to je manipulace toho nejhrubšího zrna. 

 

Takže jste neabsolvovala žádný kurz z jakého důvodu? Nemáte o to zájem nebo 

nějaká taková nabídka nebyla? 

To snad ani ne, ale jak kurz můžete absolvovat ? Já jdu z hodiny do hodiny, když je 

to nějaké odpolední školení, tak není příliš času, a protože jsem učila nebo učím 

mediální výchovu, když je o ní zájem jako volitelný předmět, tak jsem se po určitou 

dobu věnovala tomu. A ani nejsou peníze. Máte tak jedno, dvě školení během toho 

půl roku, tak jsem se soustředila na tu mediální výchovu. Teď jsem se třeba rozhodla, 

že zase půjdu o krůček dál, že třeba pojedu na konferenci tohoto typu. Takže, myslím 

si, že... tak to prostě je. 

 

A co by vás motivovalo, abyste se vzdělávala v této oblasti? Je něco, co by vás 

motivovalo?  

No... 

 

Jestli nemáte zájem, tak to klidně řekněte... 

To ne, ale já si myslím, že to úplně... že mám tolik práce s tím ostatním, že dokážu 

dětem s tím, co teď mám, takže jim dokážu pomoct, vysvětlit jim to nebo je usměrnit 

a samozřejmě už mě síly ubývají. 

 

Ještě se zeptám, jestli považujete vzdělávání učitelů v této oblasti za důležitý, 

jestli by se učitelé měli v oblasti multikulturní výchovy nebo multikulturality 

vzdělávat. 

Určitě by o tom měli něco slyšet a myslím si, že by to měli přijmout za svý. Ale 

určitě jo. 

 

Ještě otázka, jestli se setkáváte s nějakými problémy, co se týče multikulturní 

výchovy. 

Já bych řekla.... Tady vzhledem k tomu, že tady je monokultura víceméně, tak ani 

ne... A ten jediný problém, jak jsem vám říkala, byl  s tou jednou žákyní hlavně kvůli 

jejímu celkovýmu postoji a lhaní, očividnému lhaní. Takže to žáci teda nepřijali a 
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sami mi pak říkali, že bylo vidět, že vůbec to neřeším z pohledu toho, že by byla jiná, 

že by byla tmavá, ale jenom jsem po ní chtěla to, co po nich, nic jinýho.   

 

Zeptám se, jestli k tomu chcete něco dodat, k tomu, o čem jsme se bavili. 

Ne.. (smích). 

 

A tady ve škole tedy učíte předměty: zeměpis, přírodopis,... 

Dějepis  a občanku, mediální výchovu, vlastivědu, přírodovědu. 
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POZNÁMKY K ROZHOVORU Č. 10 

- učitelka striktně podmínila vznik celého rozhovoru tím, že nebude jakkoli nahráván, 

pouze zaznamenáván písemně pomocí poznámek 

- rozhovor probíhal o samotě, v klidu, při dostatku času 

- učitelka mě při představování oblastí rozhovoru zastavila s tím, že to nemusím 

představovat, že rovnou bude odpovídat na jednotlivé otázky 

- odpovídala krátce, stručně a jasně, odpovědi pravděpodobně přizpůsobila způsobu 

zaznamenávání rozhovoru, tedy zapisování, často čekala, až si dopíšu poznámky, 

výjimečně ke své zapsané výpovědi něco dodala, hovořila klidně, bez emocí 

 

Jak realizujete multikulturní výchovu? 

- nelíbí se jí to, že se věci izolují, oddělují od souvislostí (že je MKV definováno 

samostatně jako průřezové téma – pozn. autorky), multikulturní výchova by měla být 

přirozenou součástí výuky, učitel by měl klást důraz na toleranci, uvědomování si 

svého zakotvení, ale i rozdílů mezi lidmi a učit žáky respektovat tyto odlišnosti 

 

V jakých předmětech multikulturní výchovu realizujete? 

- multikulturní výchova se dá realizovat kdekoli, i třeba v matematice, ona jí 

realizuje v předmětech, které učí – v českém jazyce, občanské výchově, v rodinné 

výchově  

 

Jakou formou? 

- diskuze, skupinová práce, důležité je dát žákům možnost vyjádřit názor, poté 

problematiku vysvětlit, ukázat na příkladu, vzít si příklad z historie, například 

z druhé světové války 

 

Kterým tématům se nejčastěji věnujete? A jak často? 

- multikulturní témata se objeví všude, konkrétní témata a jejich zařazení vyplývají 

z látky, která se právě učí – například v českém jazyce různé jazyky, jejich odlišnosti 

a historický vývoj 

- učitel by měl reagovat na multikulturní témata průběžně, chybou je jejich izolace 

 

Máte zkušenost s multikulturní třídou? 

- ano, především s žáky romského, vietnamského a slovenského původu 
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- setkává se s jazykovou bariérou 

- Vietnamci jsou uzavření, o svém životě, soukromí toho moc nesdělují, Romové 

jsou naopak živější, extroverti 

 

Jsou patrné nějaké rozdíly mezi třídou, kde jsou žáci jiných národností, a 

třídou, kde nejsou žáci jiných národností, co se týče přístupu k multikulturní 

výchově, tématům? 

- rozdíly nevnímá, hodně záleží na učiteli, když má autoritu, dokáže udržet diskuzi, 

není s tím problém 

 

Je podle Vás přítomnost žáka-cizince přínosná pro třídu nebo naopak? Učí se 

tam výuka multikulturní výchova lépe? 

- je to lepší, protože to není jen ukázka venkovního světa, světa kolem nich, ale žáci 

tím žijí, vidí, že soužití je možné, a bavit se o multikulturních tématech je pro ně 

přirozenější 

 

Jak vnímáte zařazení multikulturní výchovy do výuky? 

- jako přirozenou součást výuky, neměla by se izolovat 

 

Jaké jsou podle vás přínosy multikulturní výchovy? 

- je to normální věc, souvisí s již zmíněným vedením žáků k toleranci, nelíbí se jí 

trend izolace, oddělování, vznik multikulturní výchovy považuje za uměle vytvořený 

problém 

  

Vidíte nějaká rizika? 

- spíš ne, učitel si podle ní k diskusi sám vybírá multikulturní téma dle jeho 

schopností, dle toho, co zvládne uřídit, důležité je, aby i on sám respektoval názory 

žáků, byl zároveň k nim tolerantní a vedl je k toleranci 

 

Je pro vás koncepce multikulturní výchovy srozumitelná? Víte, co multikulturní 

výchova je a co by se v ní mělo učit? Je to srozumitelné? 

- koncepce je srozumitelná; multikulturní výchova by měla vést k tomu, aby se 

předcházelo tomu, co se dělo při druhé světové válce, nejedná se o stírání rozdílů, ale 

o vnímání odlišností, o respektu k druhým lidem 
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- na druhou stranu také by měla vést příslušníky etnik k tomu, aby se naučili 

respektovat zákony a normy, které platí v daném cizím státě, v němž žijí 

- multikulturní výchova by tedy měla být zaměřená na obě strany 

- žáky je nutné toleranci a respektu učit, protože to nemají vrozené 

- žáci by měli i přijímat fakt, že lidí jiných národností bude ve školách stále víc, a 

měli by se také pomocí ní připravovat na život v cizí zemi, kde by v budoucnosti 

mohli žít a pracovat  

 

Absolvovala jste nějaký kurz na multikulturní výchovu? 

- v 90. letech multikulturní témata v rámci výchovy ke zdraví, problém se ale tehdy 

nevyčleňoval jako dnes 

- v posledních letech žádnou nabídku kurzu nezaregistrovala 

 

Kdyby vám teď přišla do školy nabídka kurzu multikulturní výchovy, přihlásila 

byste se do něj? Co by vás k tomu motivovalo? 

- motivací by byla zvědavost, jak se s tím problémem poperou ostatní 

- vzdělávání považuje za celoživotní proces 

- zajímal by jí rámec kurzu, jeho obsah, jaká organizace to realizuje, jména osob, 

které ho zaštiťují, zda to jsou lidé z terénu nebo úředníci – podle toho by se rozhodla, 

zda se do kurzu přihlásí 

 

Je podle vás vzdělávání učitelů v oblasti multikulturní výchovy důležité? 

- důležité je vzdělávání ve všech oblastech, je to důležité v souvislosti se 

syndromem vyhoření, protože pokud by si učitel začal říkat, že už všechno umí, zná, 

tak to by bylo špatně 

- učitel by také měl mít výhled do budoucnosti, jaká je vize vývoje a budoucího 

stavu, co se týče cizinců a multikulturalismu, informace o tom určitě neuškodí 

 

Setkáváte se s nějakými problémy při realizaci multikulturní výchovy? 

- s žádnými 

 

Chcete k tomu ještě něco dodat? Třeba něco, o čem jsme se nebavily? 
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- stát se vzdává odpovědnosti, má lidem zajišťovat bezpečí, vzdělání a zdraví, ale 

v těchto oblastech přenáší zodpovědnost na běžné lidi – a když se objeví nějaký 

nedostatek, složitě se to řeší, přitom stát na začátku selhal 

 

Rozumím tomu správně, že podle vás tedy stát selhal v oblasti menšinové nebo 

imigrační politiky a teď to dohání tím, že zařadil do rámcových vzdělávacích 

programů multikulturní výchovu? 

- stát selhal v oblasti sociální politiky, lidé se kvůli tomu v poslední době bouří, 

shromažďují se na náměstích, obyčejní lidé se přidávají k extremistickým skupinám, 

sympatizují s nimi, stát se to snaží zachraňovat multikulturní výchovou, ale ta je 

trochu zbytečná, těžko se vyučuje, když v reálu to je jinak, když „lidé vidí, jak na 

úřad někdo přijde, zabodne tam nůž do stolu a dávky, které před tím neměl dostat, 

dostane“ 

- školy mají sice různé vzdělávací programy, ale rámec by podle ní měl jasně být, 

protože tento nový způsob je složitý a drahý – stát si tak protiřečí 

 

Jaká je vaše aprobace? 

- dějepis, pedagogika, rodinná výchova, občanská výchova. 

 

Jaké předměty učíte? A jak dlouho učíte? 

- český jazyk, výchova ke zdraví, občanská výchova 

- devatenáct let ve státním sektoru, šest let v soukromé škole, která nebyla ničím 

specifická 

 

A jiná pracovní zkušenost? 

- soukromé podnikání (bez souvislosti s multikulturní oblastí) 

 


