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Abstrakt
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou evaluace vzdělávacích výsledků
v oblasti multikulturní výchovy na základních školách. Teoretická část práce se ve svém
obsahu zaměřuje na charakteristiku multikulturalismu, vývoji a charakteristikám
multikulturní výchovy v ČR i zahraničí. Dále charakterizuje možné proměnné, které
ovlivňují efektivitu implementace průřezového tématu multikulturní výchovy do
školního kurikula. Poslední kapitola teoretické části práce představuje možné postupy
pro evaluaci vzdělávacích výsledků v oblasti multikulturní výchovy. Praktická část
práce je směřována do přípravy evaluačních nástrojů, jejichž cílem je zefektivnění
implementace inkluzivních charakteristik multikulturní výchovy do škol, a dále
možnost pro ověřování rozvoje multikulturních kompetencí učitelů a žáků.
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Abstract
This thesis deals with the evaluation of educational outcomes in multicultural education
in elementary schools. The theoretical part of this thesis in its content focuses on the
characteristics of multiculturalism, development and characteristics of multicultural
education in the Czech republic and abroad. Also characterizes the possible variables
that influence the effectiveness of the implementation of cross-cutting theme of
multicultural education into the school curriculum. The last theoretical chapter presents
possible methods for evaluating learning outcomes in multicultural education. Practical
part is directed to the preparation of evaluation tools designed to streamline the
implementation of inclusive characteristics of multicultural education in schools, and
the possibility to verify the development of multicultural competencies of teachers and
pupils.
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Úvod
V posledních desetiletích se velmi často, a to nejen na odborné úrovni diskutuje
problematika obsahového zaměření základního vzdělávání. Tato otázka i následná
diskuze je naprosto legitimní a racionální. Podmínky, v nichž se dnešní společnost
nachází, jsou výrazně odlišné od potřeb a společenské situace, které existovala
v minulých desetiletích. Problematika této diskuze je postavena mimo jiné na změnách
souvisejících s rychlým nárůstem dostupných poznatků, ekonomickým rozvojem
globalizovaného světa a také na novém geopolitickém uspořádání. Zásadní otázka tedy
stojí na tom, do jaké míry se má školní kurikulum těmto trendům a novým potřebám
přizpůsobovat.
Aktuální tendence je taková, že se do obsahů vzdělávání zavádějí nová témata, která
spadají mimo tzv. výkonový model kurikula, který se zpravidla soustředí především na
kognitivní rozvoj žáků. Stále větší důraz je kladen do oblasti osobnostního růstu,
respektive do rozvoje sociálních a občanských kompetencí apod.
Na tyto v krátkosti nastíněné změny se snaží reagovat i kurikulární reforma v České
republice, která je fakticky realizována prostřednictvím tzv. Rámcových vzdělávacích
programů na úrovni primárního i sekundárního školství. V tomto dokumentu
se zdůrazňují nové principy ve vzdělávání. Kurikulum se zaměřuje na aktuální
společenská témata současného světa prostřednictvím tzv. průřezových témat. Cílem
průřezových témat je především rozvoj postojů a hodnot žáků v určitých oblastech, jako
je například environmentální výchova, osobností a sociální výchova či multikulturní
výchova.
Bezesporu řečeno, multikulturní výchova spadá právě do kategorie témat, které jsou pro
současnou evropskou i světovou společnost aktuální. Problematika uchopení
multikulturalismu je řešená nejen na úrovni filosofické a politické, jak se s multikulturní
společností vyrovnat ale i v oblasti čistě praktické, tedy jak úspěšně implementovat
zamýšlené cíle multikulturní výchovy, respektive výchovy k multikulturnímu občanství
do praktické realizace ve školách.
Multikulturní výchova jako jedno z témat věd o výchově zažila v České republice
za poslední dvě desetiletí obrovský skok. Z takřka nepopsaného tématu se postupem
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času stala plnohodnotná aplikovaná pedagogická disciplína. V posledních letech
se objevuje mnoho informačních zdrojů zabývajících se multikulturní, respektive
interkulturní výchovou a vzděláváním. Jsou to různé monografie, skripta, studie
v odborných pedagogických časopisech ale také metodiky a vzdělávací programy pro
pedagogy i samotné žáky, respektive školní kolektivy.
Současně s nárůstem těchto informačních zdrojů se setkáváme i s určitou kritikou, lépe
řečeno despektem k reálným dopadům těchto edukačních snah. Předem řečeno, tato
práce si neklade za cíl vyvracet hypotézy o možných účincích nebo efektech
multikulturní výchovy.1 Chce především nabídnout další možný pohled na toto hojně
diskutované téma tím, že ukáže možné přístupy k hodnocení a evaluaci vzdělávacích
výsledků v oblasti multikulturní výchovy a také poukáže na proměnné, ovlivňující
průběh a tedy i následné dopady multikulturní výchovy na znalosti a postoje žáků.
Dopadem na postoje a hodnoty multikulturní výchovy na žáky základních škol
se v České republice zajímá jen velice málo výzkumných prací. Jedná se zejména
o články v odborných časopisech, případně výzkumné práce realizované v rámci
bakalářských, či diplomových pracích. I zde se však především mluví jen o dopadech
kognitivních, které jsou z pohledu procesů učení nezpochybnitelné a jejich ověření není
nijak zvláštně komplikované. To je z mého pohledu velice škoda.

Charakter a cíle práce
Předložená diplomová práce má teoreticko – metodický charakter. Teoretická část práce
je rozdělená do třech hlavních kapitol a čtvrté shrnující dosažené poznatky. Čerpané
informační zdroje pochází jak z domácí, tak zahraniční odborné literatury, ale také
z elektronických informačních zdrojů volně dostupných na internetu, popřípadě na
portálech elektronických informačních zdrojů.
Teoretická část je tvořena třemi kapitolami. Úvodní kapitola se věnuje základním
otázkám ideového směru multikulturalismu a multikulturní výchovy jako samostatné
disciplíny,

včetně

jejích

možných

definic,

1

uvedení

jejích

obecných

cílů

Podle názoru autora práce se jedná o příliš rozsáhlé a náročné téma, které se nedá řešit na úrovni
diplomové práce v oboru pedagogika. Tato problematika, jak bude dále v práci popsáno, úzce souvisí
i s dalšími disciplínami, přičemž pro oblast evaluace a hodnocení vzdělávacích výsledků jsou důležité
znalosti z oblasti psychologie, kulturní antropologie.
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a paradigmatických přístupů, které se v rámci multikulturní výchovy uplatňují. Druhá
kapitola se věnuje proměnným, které ovlivňují konkrétní podobu, průběh a tedy
i výsledky multikulturní výchovy. Třetí kapitola teoretické části se věnuje oblasti
evaluace a hodnocení edukačního procesu se zaměřením na oblast multikulturní
výchovy. Na tomto místě jsou představeny konkrétní nástroje, které se mohou v rámci
sledování dosažených vzdělávacích výsledků užívat.
Metodická část práce reaguje na podněty, které vychází z potřeby škol a pedagogů. Tyto
potřeby byly zjištěny na základě metaanalýzy již proběhlých výzkumných šetření a na
vlastních empirii autora v zkoumané oblasti. Metodika staví na trichotomii potřeb
v oblasti pomoci zefektivnění implementace multikulturní výchovy do kurikul
základních škol. Tuto trichotomii představují školy – učitele – žáci. Pro první oblast byl
vytvořen autoevaluační, který managementu školy umožnuje škole sledovat, jakým
způsobem škola vytváří podmínky pro úspěšné včlenění multikulturní výchovy
do prostředí školy. Druhý list představuje nástroj, který umožňuje pedagogům reflexi
vlastních multikulturních kompetencí, která jsou jednou z podmínek pro smysluplné
naplňování a realizaci praktické činnosti v oblasti výchovy k multikulturnímu občanství.
Konečně třetí list představuje nástroj pro sebehodnocení žáků v oblasti multikulturních
kompetencí.
Shrneme-li cíle práce, dostaneme následující výstupy. Cílem teoretické části práce
je

zasadit

multikulturní

výchovu

do

obecnějšího

myšlenkového

proudu

multikulturalismu. Dále popsat základní proměnné ovlivňují průběh multikulturní
výchovu na základních školách a konečně zasadit možnosti evaluace vzdělávacích
výsledků v oblasti multikulturní výchovy do nějakého teoretického konceptu. Cílem
praktické části práce je poskytnout základním školám základní orientační rámec pro
ověřování implementace multikulturní výchovy do školy, a to prostřednictvím tří
nezávislých evaluačních nástrojů.
Na závěr úvodu bych chtěl dodat, že čím podrobněji jsem se tématem práce zabýval, tím
více jsem spatřoval komplikovanost související s vytyčenými cíli práce. Přesto nelituji,
že jsem se tímto tématem zabýval, ale cítím, že je potřebné ho dále podrobněji
zpracovávat.
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TEORETICKÁ ČÁST
1.

1.1.

Uvedení
do
problematiky
a multikulturní výchovy

multikulturalismu

Vznik a příčiny vzniku multikulturalismu

Samotný koncept multikulturalismu a multikulturní výchovy2 se zrodil za určitých
historických a společenských okolností, které je nutné vzhledem k tématu práce alespoň
v krátkosti popsat.
Svět se ve 20. století dynamicky rozvíjí prakticky ve všech oblastech lidské činnosti,
v ekonomii, technických, humanitních i sociálních vědách. Lidstvo se setkává
s válečnými konflikty3, kde se ukazují v dosud nevídané míře krutosti, jichž je za
určitých okolností pod vlivem nenávistných ideologických okolností člověk schopný.
Lidstvo se setkává s ekonomickými výkyvy, zažívá závažné krize i období výrazného
růstu. Výkyvy v obou směrech se však vždy promítají do soudobého vidění světa, do
určitého světonázoru, který podporuje utužení společenských pravidel, nebo naopak
touhu po rozvoji občanských práv, svobodné společnosti a rovných příležitostí pro
všechny bez ohledu na jejich sociální, náboženský či etnický původ.
Významně se do fungování společnosti také promítají rychlé technologické změny,
které člověku umožňují rychlejší a snadnější obchod, a z toho vyplývající častější
setkávání jednotlivých kultur, národností či etnik přinášející komunikaci napříč
jednotlivými státy a konec konců i kontinenty.
S uvedenými změnami souvisí neméně důležitým fenoménem, a to rozvoj
globalizovaného světa. Ten se dá jednoduše charakterizovat jako svět, ve kterém se
stírají dosud obtížně překonatelné vzdálenosti, a to nejen ve smyslu pouhého cestování,
2

Bližší popis a zdůvodnění užívání termínu multikulturní výchova se nachází v další části úvodní kapitoly
diplomové práce.
3
Jsou to konflikty založené na nadřazenosti rasy (II. Světová válka), náboženství (izraelsko - palestinský
konflikt) či etnika (občanská válka ve Rwandě).
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ale i ve smyslu propojení obchodu a světové ekonomiky jako celku. V neposlední řadě
i v jisté unifikaci kulturních zvyklostí, na nichž se spolupodílí právě firmy s národním
přesahem. Globalizace s sebou přináší také pohyb obyvatelstva. Ten ostatně probíhal
vždy, avšak v poněkud omezenější míře zapříčiněné, jak technickými, tak
i ekonomickými možnostmi a odlišnými přístupy k osobním svobodám ve světě.
Koncept národního státu4 vyzdvihovaný během 19. století a na počátku 20. století
začíná být díky některým historickým událostem postupně překonávaný. Mezi příklady
takových události můžeme zařadit celosvětové válečné konflikty, rozpad koloniálních
impérií, či již zmíněný ekonomický a technologický růst, který do jisté míry umožnil
rozvoj svobody především v západní civilizaci.
V souvislosti s některými uvedenými změnami souvisí i rozvoj nových myšlenkových
a politických ideologií jako je např. multikulturalismus. Multikulturalismus se jako
ideový směr ve veřejném diskurzu začíná rozvíjet na konci 60. letech 20. století
a především na začátku let 70. nejprve v Kanadě a následně Austrálii v souvislosti
s vyjádřením podpory. (Rattansi, 2011, s. 7). Následně se multikulturalismus objevuje
také v dalších státech, zejména ve Spojených státech amerických v průběhu 80. let a to
v souvislosti s tamní školskou reformou (Bennett, 2005, s. 34). Následně také v Evropě,
která se setkává se přílivem cizinců v souvislosti s rozpadem koloniálních impérií.
Multikulturalismus jako politický směr se v posledních letech stává terčem kritických
vyjádření. Mezi politiky, kteří v poslední době vyjádřili pochyby, patří současní, či již
bývalí státníci významných evropských zemí jako např. Angela Merkel (BBC News,
2010)5, David Cameron (BBC News, 2011)6 či Nicholas Sarkozy (Daily Mail, 2011)7.
Vedle politické kritiky vznikají kritiky filosofické, respektive politologické. Některé
myšlenky k tomuto tématu prezentuje např. Sartori (2011). Ten se domnívá, že
zdůrazňování kulturních rozdílů v rámci multikulturalismu vede k větší dezintegraci
společnosti, která se projevuje uzavíráním menšin do homogenních komunit. Na tuto
4

Národní stát zdůrazňuje geografickou a etnickou jednotu obyvatelstva daného státu.
Merkel says German multicultural society has failed [online]. [cit. 2012-06-29]. Dostupné z:
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11559451
6
State multiculturalism has failed, says David Cameron [online]. [cit. 2012-06-29]. Dostupné z:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994
7
Nicolas Sarkozy joins David Cameron and Angela Merkel view that multiculturalism has failed [online].
[cit. 2012-06-29]. Dostupné z: Nicolas Sarkozy joins David Cameron and Angela Merkel view that
multiculturalism has failed
5
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kritiku také reagují konkrétní ideové směry multikulturní výchovy v podobě různých
konceptů. Například tím, že se mluví o výchově ke globálnímu či multikulturnímu
občanství. O jednotlivých konceptech multikulturní výchovy je psáno v další části textu.
Přes výše uvedené je takřka jisté, že v nejbližších desetiletích bude diverzita
ve společnosti běžným jevem. Z tohoto důvodu je nutné, se podrobněji věnovat
dopadům multikulturní společnosti do společnosti a to právě skrze multikulturní
výchovu, či vzdělávání k multikulturnímu občanství.
Dále bych chtěl doplnit, že výše uvedeným textem není myšleno, že by se jednotlivé
kultury, či národy začali setkávat až v průběhu dvacátého století. Jen četnost kontaktů
se rapidně zvyšovala a s nejvyšší pravděpodobností bude zvyšovat nadále. Například
Střední Evropa, za její součást je považována i Česká republika je vzhledem ke svému
umístění již tisíce let místem, kde se setkávaly různé kultury. Vzhledem
ke geografickému umístění země se v minulém tisíciletí na území ČR významně
ovlivňovali obyvatele mnoha různých evropských kultur. Konec konců v moderní
historii pak první Československá republika byla složena z několika středoevropských
národů.

1.1.1.

Obsah a dimenze pojmu multikulturalismu

Multikulturalismus8 je v současném diskurzu hojně diskutovaný termín, avšak jeho
obsah je stále zahalený a to jednak díky jeho sémantickém mnoho význačnosti, a také
díky různým odborným a ideovým náhledům.
Pojem multikulturalismus se používá v různých situacích, kde nabírá odlišných
konotací. Hirt (2008, s. 294 – 315) rozlišuje čtyři základní sémantické dimenze
popisovaného termínu, a to rovinu deskriptivní, analytickou, normativní a praktickou.
Přičemž pro oblast věd o výchově je zejména důležitá čtvrtá, tedy praktická oblast.
A. Multikulturalismus může označovat určitou společenskou situaci, kdy vedle sebe
koexistuje více skupin. Hirt (Hirt, 2008) nemluví jen o jednotlivých kulturách, ale
i etnikách a náboženstvích). Tato různorodost je obvykle mezi sebou vzájemně
nerovnocenná. V tomto pojetí je multikultura sociálním faktem.
8

Multikulturalismus bývá označován jako koncept, diskurz, ideologie, princip či výzva. (Hirt, 2005, s. 9)
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B. Multikulturalismus

může

značit

interdisciplinární

vědecký

přístup,

to je popisováno jako uchopení společenské situace z pohledu různých humanitních
a sociálních věd.
C. Multikulturalismus

také

může

označovat

politickou

vizi,

jejímž

cílem

je spravedlivé rozdělení společenských zdrojů. Vyjadřuje určitou ideální
společenskou situaci.
D. Poslední oblast multikulturalismu se týká oblasti výchovy a vzdělávání. Označuje
soubor praktických či edukativních strategií a postupů. Někdy se též nazývá
jako aplikovaný multikulturalismus. Cílem je prostřednictvím vzdělávacích
nástrojů dosáhnout cíle obsaženém v bodě č. 3.

Právě o čtvrtém vymezení mluví J. Průcha (Průcha, 2001, s. 42), který tvrdí,
že multikulturní výchova je reakcí na určité společenské problémy. Jako příklad uvádí
Spojené státy americké, kde se v 60. letech minulého století objevují snahy o zmírnění
problémů mezi běloškou populací a Afroameričany, Hispánci a Asiaty.
Multikulturalismus lze také např. definovat jako filozofickou ideu a hnutí, které
se domnívá, že gender, etnicita, rasa či kulturní rozmanitost by se měla odrážet
v pluralitní společnosti ve všech institucionálních strukturách vzdělávacích institucí,
včetně zaměstnanců, norem a hodnot, osnov a samotných studentů (Banks  Banks,
1997, s. 435).
Obdobně můžeme tuto potřebu konstatovat v České republice. Na základě rozsáhlých
společenských změn po roce 1989 přichází potřeba reagovat na vnější (začleňování ČR
do mezinárodních organizací, otevření hranic apod.) i vnitřní vlivy (např. prosazování
inkluzivního školství, problematika vzdělávání romského etnika atd.). Dále dochází
ke změnám v chápání cílů a smyslu vzdělávacího systému a nastaveného kurikula.
Školství prochází procesem individualizace, liberalizace a demokratizace.
Obecně se dá v souvislosti s multikulturní výchovou hovořit o trendu inkluzivního
školství. Inkluzivní školství je charakterizováno jeho působením na celou populaci,
přičemž inkluze je směřována i do oblasti poltické a legislativní. (Kasíková, Vališová,
2011, s. 322)
15

1.1.2.

Dělení myšlenkových proudů v rámci multikulturalismu

Multikulturalismus se jako myšlenkový směr v průběhu posledních desítek let výrazně
vyvíjí. Během více než 50 ti let jeho existence vzniká několik teorií a proudů, které
vycházejí z odlišných myšlenkových zásad a k problematice pojetí multikulturalismu se
staví dost odlišně. Odraz myšlenek v jednotlivých směrech multikulturalismu se logicky
promítá i do samotné aplikační podoby, tedy do multikulturní výchovy. Dále jsou
charakterizovány základní směry multikulturalismu na základě následujících zdrojů.
(Moree a kol., 2008, s. 16 – 20; Faltýn, 2005, s. 26-31; Mistrík, 2008, s. 20-21)
 Konzervativní multikulturalismus označuje stav, kdy se respektuje různorodost
kultury v určitém regionu. Upřednostňuje dominantní postavení své kultury v daném
území. Školní kurikulum je uzpůsobeno dominantní kultuře. Vzdělávací obsahy
legitimizují pozici My x Oni.
 Liberální multikulturalismus – v tomto pojetí je multikulturní společnost chápána
jako pozitivní ve vztahu ke společnosti. Kultury na daném území se stávají součástí
daného území. Rasová nerovnost ve společnosti existuje díky nedostatku příležitostí
pro

menšiny.

Multikulturní

výchova

vede

k akceptování

všech

kultur,

je zdůrazňována stejnost, včetně stejných příležitostí pro všechny. Tento přístup
je slepý k rozdílům ve startovních podmínkách vzdělávaných z různých
sociokulturních skupin. Studium různých forem utlačovaných je chápáno jako
rozdělující.
 Pluralistický multikulturalismus – tento diskurz byl v multikulturní výchově
hlavní v posledních dvou dekádách. Učební plán zahrnuje informace o dalších
kulturách, či menšinách. Poznávají se jejich zvyky, hodnoty a vzorce chování.
Kritika pluralistická pojetí multikulturalismu a multikulturní výchovy spočívá v tom,
že zdůrazňování rozdílů zvětšuje odstup mezi jednotlivými skupinami a utváří se tak
menší homogenní skupiny, Jako příklady tohoto, jsou pak zmiňovaný v USA tvoření
různých kolonií – Little Italy, China Town.
 Kritický multikulturalismus stejně jako liberální akceptuje pluralistické pojetí,
zamýšlí se však nad možnými výhodami i nevýhodami takového systému.
Multikulturní výchova v takovém pojetím má směřovat k pochopení kulturně
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historických souvislostí, je součástí komplexu širší přeměny sociální, kulturní
a institucionální.
 Esencialistický multikulturalismus – je založen na myšlence, že jednotlivé
sociokulturní skupiny lze vymezit na základě jistých neměnných dispozic, které jsou
považovány za neměnné. Tento přístup je opozici proti poststrukturalistickému
pohledu, který zastává názor, že člověk je do své kultury socializován.

1.2. Charakteristika termínu multikulturní výchova
Další část vstupní kapitoly navazuje na uvedená zjištění a na základě odborné literatury
vymezuje základní termíny a to multikulturní výchovu a interkulturní vzdělávání.
Multikulturní výchova9 je termín, který se začal užívat především v 60. letech
v souvislosti se vznikem multikulturalismu. Co se týče geografického vymezení, je
používán zejména v Spojených státech amerických, Kanadě Austrálii ale i Asii. Tento
termín je uplatňován také v rámci českého národního kurikula,10 i když také v České
republice je v posledních letech na základě analýzy vidět ústup od tohoto termínu
a to na základě dále uváděných argumentů. (Průcha, 2001, 2011)
Průcha mluví o tom, že samotný překlad termínu „multicultural education“
je problematický a to z důvodu, že multikulturní výchova, je vzhledem k termínu
„education“ užší. Tímto problémem se zabývá J. Průcha, který říká, že anglický pojem
„education“ jednak znamená výchovu a vzdělávání a za druhé také pedagogiku,
přičemž podle jeho názoru je hlavní složkou multikulturní výchovy nikoli výchova, ale
vzdělávání. (Průcha, 2011 s. 15).
Pokud se slovo multikulturní rozloží sémanticky, dostaneme se k následujícím
výsledkům. Slovo multikulturní je složeno z předpony „multi“ a slova kulturní. Slovo
„multi“ je překládáno jako více, označuje tedy mnohost. Ve spojení se slovem kultura
tedy znamená více kultur žijících vedle sebe. Samotné soužití kultur však a priory
neznamená jejich přijetí, vzájemný respekt a uznání, či spolupráci. (Buryánek, 2002,
9

Anglicky: „Multicultural Education“, Německy „Multikulturelle Erziehung“.
Multikulturní výchova je definováno jako jedno z průřezových témat v tzv. Rámcových vzdělávacích
programech. Toto téma je detailněji pospáno v další části práce.
10
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s. 12; Moree a kol, 2008, s. 11. – 12; Kasíková, Vališová, 2007). Podle Faltýna (2005,
s. 33) multikulturní výchova „neklade důraz na vzdělávání odlišných druhých,
vzdělavatel a vzdělávaný nemusí v rámci multikulturní výchovy a vzdělávání nutně
pocházet z vzájemně odlišných kultur.“ Z tohoto důvodu se v posledních letech začíná
užívat, a to především v Evropě termín interkulturní výchova popřípadě interkulturní
vzdělávání.
Interkulturní vzdělávání je mladším termínem. Interkulturní je spojení slov „inter“
a kulturní. V tomto pojetí předpona inter zdůrazňuje kooperaci, interakci, vzájemnost,
místo kde dochází ke spolupráci. Interkulturní vzdělávání je tak termínem, který reaguje
na změny v přístupech11 k multikulturní výchově, respektive interkulturnímu
vzdělávání. (Buryánek, 2002, s. 13)
Oba termíny jsou také často považovány za synonymní, i když jek je na základě výše
uvedené analýzy patrné, jejich obsahový význam je rozdílný, respektive myšlenka,
kterou v sobě přináší je postavena na jiných předpokladech. V práci se i přes uvedené
užívá termín multikulturní výchova a to z toho důvodu, že je zanesen v oficiálních
českých kutikulárních dokumentech.
Pro pedagogickou praxi je důležité znát, reflektovat a dokázat aplikovat potřebné
z uvedených přístupů. Samotné označení není primárním problémem, se kterým
se multikulturní výchova v pedagogické praxi setkává.

1.3. Uvedení do problematiky multikulturní výchovy
1.3.1.

Exkurz ho historie multikulturní výchovy

Historie multikulturní výchovy navazuje na výše popsaný politický a ideový směr
multikulturalismus, ale také vzniká na základě zkušeností, které přinesla druhá světová
válka a také na základě požadavků hnutí za rozvoj občanských práv. (Judlová, 2010,
s. 6) Na tomto příkladu se dá doložit, že multikulturní výchova, jak již bylo výše
uvedeno, je praktickým nástrojem pro uskutečňování politiky tzv. multikulturalismu.

11

Od skupinových konceptů k tzv. osobnostním konceptům.
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Potřebnost multikulturní výchovy vzniká díky několika prolínajícím se aspektům
v USA, kde v 60. a 70. letech významně roste důležitost lidských práv. Do systému
školství zasahují organizace, které se věnují lidským právům, rovným vzdělávacím,
příležitostem apod. Za druhé v těchto letech stoupá počet menšin v amerických školách
(afroamerická, hispánská a asijské). Právě školy a školský systém byl v té době chápán
jako zdroj, který se podílí na utlačování marginalizovaných skupin. Aktivisté působící
v této oblasti vyzývali ke kurikulární reformě, která by více respektovala diverzitu ve
společnosti. Vzdělávací instituce tedy na tento požadavek reagují vznikem různých
programů a postupů, které doplňují tradiční osnovy. (Banks in Grant, 2006)
Na doplnění k tomuto uvádím, že multikulturní výchova se ve Spojených státech
amerických zabývá daleko širším tématem, než je zvykem v Evropě a tedy i České
republice. Multikulturní výchovy se v USA zabývá otázkou všech minorit (sexuálních,
náboženských, osob s nízkým sociálním statutem) včetně osob se zdravotním
postižením, kterým se v ČR věnují jiné disciplíny. (Grant, 2006) Jak upozorňuje Hladík
(Hladík, 2009), rozvoj multikulturní výchovy je v USA spjatý s emancipačními hnutími,
tzn., že se věnuje nejen etnickým menšinám, ale i menšinám sexuálním, kulturním či
oblasti různých subkultur. Multikulturní výchova se podle přehledu autora práce věnuje
tématům

výuky

na

vysoké

školy,

efektivita

či

vzdělávacích

výsledků

u národnostních menšina hojně je taktéž diskutováno tzv. multikulturní poradenství12
(„multicultural counseling“).

1.3.2.

Co značí pojem multikulturní výchova?

Samotný pojem multikulturní výchova nemá ve světě jednotnou obsahovou podobu,
můžeme už tak usuzovat na základě výše uvedeného, kde bylo naznačeno uplatnění
multikulturní výchovy ve Spojených státech amerických. Průcha (2001, s. 43) mluví
o tom, že obsah multikulturní výchovy se obvykle objevuje v následujících dvou
koncepcích.

12

Multikulturní poradenství vzniká obdobně na v USA na základě stejných důvodů jako multikulturní
výchova. Cílem multikulturního poradenství je poskytnout lidem podporu lidem, která je kulturně
relevantní vzhledem k jejich potřebám v rovině osobní, rodinné, pracovní, emocionální či finanční.
Multikulturní poradenství nalézá uplatnění ve školství, ve firmách či úřadech.
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„Koncepce (A): Multikulturní výchova je proces, jehož prostřednictvím si jednotlivci
mají vytvářet způsoby svého pozitivního vnímání a hodnocení kulturních systémů
odlišných od jejich vlastní kultury a na tomto základě mají regulovat své chování
k příslušníkům jiných kultur.
Koncepce (B): Multikulturní výchova je konkrétní vzdělávací program, který
zabezpečuje žákům z etnických, rasových, náboženských a jiných minorit takové učební
prostředí a takové vzdělávací obsahy, jež jsou přizpůsobeny specifickým jazykovým,
psychickým a kulturním potřebám těchto žáků.”
Na základě těchto směrů pak odpovídají i jednotlivé definice multikulturní výchovy.
Dále uvádím několik příkladů definic multikulturní výchovy, které vychází především
od zahraničních autorů.
 Podle Bankse (2007) multikulturní výchova spadá do tří oblastí: myšlenka
či koncept, posun ve vzdělávací reformě a proces. Multikulturní výchovu spojuje
myšlenka, že všichni studenti, bez ohledu na jejich pohlaví, společenskou třídu,
jejich etnickou, rasovou či kulturní charakteristiku, by měli mít rovný přístup
ke školnímu vzdělávání.
 Bennett (Bennet in Ogletree, Larke, 2010) vymezuje multikulturní výchovu jako
přístup k výuce a učení, který je založen na demokratických hodnotách
a přesvědčení, že multikulturní výchova se snaží podporovat kulturní pluralitu
v rozmanité společnosti na národní i mezinárodní úrovni. Podle Bennett má
multikulturní výchova čtyři rozměry.
Ty jsou pak definovány následovně.
a) Hnutí, jehož cílem je dosažení rovnosti a spravedlnosti,
b) vzdělávací program, znalosti, které pomáhá rozvíjet porozumění k druhým,
c) proces, který zahrnuje způsob, jak se člověk stává multikulturní,
d) závazek boje proti diskriminaci s vytvářením vhodných dovedností a postojů.
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 Multikulturní výchova je příprava na sociální, politickou a ekonomickou realitu,
kterou žáci prožívají v kulturně odlišných stycích s lidmi. (Encyklopedia
of Educational Reseach, New York 1982 In: Buryánek, 2002, s. 13)
 „Multikulturní výchova je edukační proces, díky kterému si jednotlivci vytváří
předpoklady k pozitivnímu vnímání a hodnocení kultur, které jsou odlišné od jejich
vlastních a tak regulují své chování k příslušníkům jiných kultur.“ (Průcha, 2009)
Srovnání definic multikulturní výchovy
Shodným aspektem uvedených definic je oblast přípravy na realitu současného světa,
který má multikulturní charakter. Zahraniční autoři dále shodně zmiňují hledisko, že
realizace multikulturní výchovy je spjata s reformou celého systému. V některých
dalších definicích je také patrné, že významné pro multikulturní výchovu je dát stejnou
příležitost pro všechny studenty.
Dále pro upřesnění aspektů multikulturní výchovy zařazuji sedm základních
charakteristik

multikulturní

výchovy

souvislostí, které definovala Sonia Nieto.

zasazených

do

společensko-politických

13

Multikulturní výchova je: (Multicultural education, 2009)
- Antirasistická („Antiracist education“), studenti jsou v rámci školního vzdělání
připravováni v oblasti schopností na antirasistické postoje a jsou připraveni odmítat
další formy útlaku.
- Patří do základního vzdělání („Basic Education“), základním předpokladem pro
úspěšné fungování ve společnosti je získat takové znalosti a dovednosti, které
pomohou studentům orientovat se v dnešním světě.
- Důležitá pro všechny studenty („important for all students“), tento pojem reaguje na
nesprávné zařazování multikulturní výchovy jako tématu, které je určené jen pro
menšiny (etnické, multilingvistické apod). Multikulturní vzdělání potřebují všichni
studenti.

13

NIETO Sonia - je autorku výzkumů vztahujících se do oblasti multikulturní pedagogiky.
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- Všudypřítomná („pervasive“), multikulturní výchova by v ideálním případě měla
prostupovat

celou

vzdělávací

zkušeností,

prostupovat

školním

prostředím,

plánovaným kurikulem a vztahy ve škole.
- Výchova pro sociální spravedlnost („Education for social justice“), učitelé a studenti
přikládají multikulturnímu vzdělávání význam při vytváření demokratických procesů
ve společnosti.
- Proces („process“)
- je založena na kritické pedagogice („Critical pedagogy“), multikulturní výchova
čerpá ze zkušeností svých studentů (kulturních, rodinných, uměleckých apod.).
Multikulturní výchova navazuje na poznatky P. Freireho, kde se multikulturní
výchova spojuje s otázkami moci, socio – ekonomické a politické rovnosti.
Pět dimenzí multikulturní výchovy podle J. A. Bankse
J. A. Banks vyvinul pěti dimenzionální model multikulturní výchovy. Banks
říká, že pouhá idea multikulturní výchovy nestačí, pro úspěšnou implementaci
je potřeba více. Z tohoto důvodu nabízí typologii pěti základních dimenzí multikulturní
výchovy. (Banks, McGee, 2010, s. 20 – 22) Jednotlivé dimenze jsou popsány
podrobněji, protože mohou sloužit jako inspirace pro rozvoj multikulturní výchovy
v ČR, a to i v oblasti hodnocení vzdělávacích výsledků.
1. První rozměrem je obsah integrace („content integration“). Tato dimenze se zabývá
tím, jak učitelé používají příkladů z odlišných skupin k ilustraci
2. Druhý rozměr je znalost konstrukce („knowledge costruction process“).
3. Redukce předsudků – tato aktivita je směřována především do oblasti formování
demokratických postojů a hodnot žáků. Cílem je odstraňování negativních předsudků
a stereotypů o jiných kulturách, etnikách atd.
4. Čtvrtý rozměr představuje tzv. pedagogika volných příležitostí, či spravedlivý
pedagogický přístup („Equity pedagogy“) – tato dimenze ukazuje na schopnost
učitele měnit vyučovací strategie dle potřeb žáků z různých prostředí (majoritních
i minoritních). Cíle je co nejvyšší úspěšnost daného žáka.
5. Poslední rozměr představuje Formování kultury školy („empowering“) – zavedení
multikulturní výchovy do školy není jen o zavedení vzdělávacích projektů, jde
o celkovou změnu, která se zaměřuje na všechny procesy odehrávající se uvnitř
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školy. Je tady reflexe používaných metod, způsobů hodnocení, vztazích školy a
komunity.

Schéma č. 1 – pěti dimenzionální pohled na multikulturní výchovu J. A. Banks

Shrnutí důvodů pro zařazení multikulturní výchovy do školního kurikula
Slovenský autor Erich Mistrík (2008, s. 13) definoval několik základních důvodů pro
zařazení multikulturní výchovy do školního kurikala. Důvody jsou uváděné na příkladu
Slovenské republiky, vzhledem k dlouhodobému společnému vývoji obou zemí, jsou
ponechány udávané reálie pro Slovensko.
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- Přispívat k pokojnému soužití většiny a ochota podporovat pokojné začleňování
nových menšin do společnosti.
- Globalizace ekonomiky, politiky a medií.
- Proměnlivost a nestálost současné evropské společnosti.
- Ideologická, geografická a politická uzavřenost slovenské republiky.
- Přetrvávající latentní rasismus.
- Nedostatek dovedností učitelů při řešení problémů vycházejících ze vztahů kultur.

1.3.3.

Cíle multikulturní výchovy

V této podkapitole budou obecně vymezeny obecné ideové cíle multikulturní výchovy.
Konkrétní podoba cílů stanovených v českém RVP ZV je popsána na následujících
stránkách, které se věnují možným proměnným, které ovlivňují proces implementace
multikulturní výchovy na základních školách v ČR.
Na začátek zmiňuji jeden z cílů, který byl zmíněn v dokumentu UNESCO – Učení
je skryté bohatství (1997). V rámci tohoto dokumentu byly stanoveny čtyři pilíře,
na které by se mělo učení v 21. století opírat. Je to učit se poznávat, učit se jednat, učit
se žít společně, učit se být (být autentickou integrovanou osobností). Zastavil bych
se u třetího pilíře, který vybízí k tématu společného žití. Tento pilíř se dá označit jako
obecná cíl výchovy k multikulturnímu, či globálnímu občanství. Cíl je nastaven tak, aby
každý využil svých možností a byl schopen kooperovat s lidmi, kteří pocházejí
z odlišných poměrů. Důležité je vytvářet vzájemné pozitivní lidské vztahy, mít úctu
a respekt k odlišnostem.

Vymezení cíle jako pedagogické kategorie
Cíl patří mezi základní pedagogické kategorie jak v teoretickém tak následném
praktickém pojetí. Od nastaveného cíle se odvíjí samotný edukační proces, např.
v podobě užívaných metod a prostředků. Zpravidla se cíle ve v edukačním procesu dělí
do třech oblastí, v multikulturní tomu není jinak.
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Jsou to cíle: (Kalhoust, Obst, 2000, s. 69; Moree a kol., 2002, s. 92 - 94)
-

kognitivní (vzdělávací, poznávací), zaměřují se na získávání poznatků,

-

afektivní (postojové, hodnotové), rozvíjí hodnotovou orientaci žáka, postoje
a preference

-

psychomotorické (výcvikové), tyto cíle se orientují na rozvoj dovedností při
pohybu, manipulaci, motorikou apod.

Cíle by v edukačním procesu měly splňovat několik následujících pravidel. Cíle by
měly být komplexní (měly by zasahovat do všech tří jmenovaných oblastí). Cíle by dále
měli být hierarchické, tzn. postavené na tom, že se postupuje od nižších k vyšším cílům.
Dalším pro témat důležitým aspektem je kontrolovatelnost. Tím je zamýšleno, že po
určité době, můžeme na základě určitých kritérií hodnotit, zda bylo cíle dosáhnuto.
(Kalhoust, Obst, 2000, s. 71; Klapko, 2012, s. 8 -9; Moree a kol., 2002, s. 95)
Pro stanovení výukových cílů byly v posledních desetiletích stanoveny různé postupy
a to pro všechny tři jmenované oblasti. Konkrétní taxonomie budou uvedeny v kapitole
o možnostech hodnocení vzdělávacích výsledků v oblasti multikulturní výuky.
Vymezení vzdělávacího cíle je velice důležitá. Správně vymezený cíl nám umožní
hodnotit výsledek vzdělávání. Právě cíle multikulturní výchovy jsou podle mého mínění
v České republice v případě multikulturní výchovy často zužovány jen do oblasti
minimalizace předsudků vůči různým skupinám, stereotypů apod. Přičemž už zde
je porušováno základní pravidlo, že cíl by měl být vymezen pozitivně. (Moree a kol.,
2008, s. 94)
Obecně se cíle multikulturní výchovy diskutují ve světě mnoho desítek let. Vzniklo již
mnoho různých koncepcí, které reflektují jiné cíle. Dále je třeba uvažovat o tom, že cíle
multikulturní výchovy jsou odvislé od národních specifik dané země. (Moree, 2005)
Banks

(1997)

definuje

cíle

multikulturní

výchovy

následujícím

způsobem.

Prostřednictvím multikulturní vzdělávání, mládež a dospělé se staly připravena
k transformaci společnosti efektivněji sloužit potřebám a zájmům všech skupin lidí,
zvláště těch, kteří byli na okraji společnosti. Doufáme, že nová generace bude mít touhu
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vědět, jak společnost opravdu funguje a analyzovat jej ve svůj prospěch. Multikulturní
výchova pomáhá polidštit všechny lidi. (Banks  Banks, 1997)

Mezi specifické cíle multikulturní výchovy se podle Bankse (1997) řadí:
1. Rozvíjet a podporovat demokratickou a spravedlivou společnost, v níž všechny
skupiny zažívají kulturní demokracii a své posilování;
2. Zlepšení studijních (akademických) úspěchů u všech studentů;
3. Pomoc účastníkům, aby se rozvíjely znalosti, postoje a dovednosti potřebné pro
fungování v rámci svých vlastních mikro kultury a dalších kultur v rámci světového
společenství;
4. Poskytnout příležitosti k získání kulturní kompetencí.

Němečková (2003, s. 9) s multikulturní výchovou spojuje následující tři cíle:
 „Podporovat u dětí vytváření pozitivního sebepojetí, sebevědomí a skupinové
identity.“
 „Posílit vztahy mezi školou, rodinou a komunitou, ve které děti vyrůstají.“
 „Podpořit sociální spravedlnost.“

Cíle multikulturní výchovy se v posledních desítkách let výrazně měnily. Podle
Buryánka (2002, s. 50) se dají sledovat dvě hlavní tendence v rámci multikulturní
výchovy. První z nich je zaměřená na řešení potenciálních či již nastalých konfliktů
mezi kulturními skupinami. Druhý, novější směr, je zaměřen na výchovu občanů, kteří
budou obyvateli globálního světa.

1.3.4.

Změny ve vzdělávacím systému po roce 1989

Československo bylo až do roku 1989 poměrně uzavřenou zemí. Prakticky neexistovala
potřeba výuky multikulturních témat, či potřeba začlenění tzv. multikulturní výchovy
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do vzdělávacího systému. K významné reflexi nového fenoménu dochází až
prostřednictvím Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice tzv. Bílé
knihy z roku 2001, která jako strategický dokument v oblasti vzdělávání určuje základní
ideové koncepty rozvoje školství v dalších letech. Důležitost tohoto dokumentu spatřuji
především v tom, že oficiální dokument považuje téma multikultury a multikulturní
výchovy za důležitý aspekt v oblasti vzdělávání.
V Bílé knize jsou popsány úkoly vzdělávací soustavy, kam mimo jiné spadají
i úkoly v oblasti posilování soudržnosti společnosti prostřednictvím výchovy k lidským
právům a multikulturalitě. Multikulturní výchova je zde jmenována jako nové téma
společně s environmentální výchovou a výchovou ke zdraví. Multikulturní výchova
je v tomto dokumentu zmiňována také ve spojitosti s jejími cíli, které jsou zaměřeny
na poznávání informací o menšinách, ale také se v tomto ohledu mluví o budoucí
přípravě učitelů. (Bílá kniha, 2001)

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání
Přerod do praktické podoby požadavků nastavených v Bílé knize je školský zákon
z roku 2004, který nově definuje cíle ve vzdělávání prostřednictvím tzv. Rámcových
vzdělávacích programů, které jsou z hlediska státní úrovně závazné pro všechny školy.
RVP se rozdělují do několika typů, jak je patrné z následujícího schématu. Pro účely
této práce je důležitý dokument spadající do oblasti RVP pro základní vzdělávání.

Schéma č. 2 – Systém kurikulárních dokumentů v ČR (RVP ZV, 2010)
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Rámcové vzdělávací programy vychází z nové vzdělávací strategie, která zavádí mnoho
novinek, jako např. zavedení tzv. klíčových kompetencí, budování mezioborových
vztahů, zavádí novinky ve smyslu průřezových témat, zdůrazněny jsou také principy
celoživotního učení. (RVP ZV, 2010)
Co se týče vzdělávacích výstupů, cílem reformy je aby dosáhli žáci tzv. klíčových
kompetencí. Klíčové kompetence podle RVP ZV (2010, s. 14) „představují souhrn
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj
a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně
přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence
jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování
funkcí občanské společnosti.“ RVP ZV definují následující klíčové kompetence:


Kompetence k učení



Kompetence k řešení problémů



Kompetence komunikativní



Kompetence sociální a personální



Kompetence občanské



Kompetence pracovní

Popisovaný kurikulární dokument mimo jiné definuje tzv. šest průřezových témat. Pod
tímto označením se nachází aktuální celospolečenská témata, která by se v rámci
základního vzdělání měla probírat. Jedná se o následující témata:


Osobnostní a sociální výchova



Výchova demokratického občana



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Multikulturní výchova



Environmentální výchova



Mediální výchova
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Samotná průřezová témata nejsou školy povinny zřizovat jako samostatný předmět,
i když tato možnost také existuje. Ve zpracování průřezových témat pro základní školy
existuje volnost. Z uvedených témat je patrné, že se česká kutikulární reforma snaží
reagovat na aktuální společenské změny. V RVP ZV jsou průřezová témata popsána
následujícím způsobem.
„Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného
světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým
formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální
uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka
především v oblasti postojů a hodnot“ (RVP ZV, 2010, str. 90)
V RVP ZV jsou dále definovány tzv. vzdělávací oblasti, celkem jich je definováno
devět. Přičemž každá vzdělávací oblast má definovaný svůj význam a také očekávané
výstupy. K multikulturní výchově mají velice blízko následující vzdělávací oblasti –
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a také Jazyk a jazyková komunikace. (RVP ZV,
2010)

Cíle multikulturní výchovy v RVP ZV
V RVP ZV jsou cíle, kterých má být dosáhnuta v rámci multikulturní výchovy
rozděleny do dvou hlavních oblastí. První oblast se zaměřuje na vědomosti, dovednosti
a schopnosti. Druhá oblast se zaměřuje na rozvoj postojů. Dále jsou uvedena některá
témata, která jsou v RVP ZV zanesena.

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: (RVP ZV, 2010,
s. 107)
- „poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách
žijících v české a evropské společnosti
- rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních
kontaktů k obohacení sebe i druhých
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- učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních
skupin,
- uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy,
názory i schopnosti druhých
- učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny
etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné
- rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických,
- náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
- rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci
vzniku xenofobie
- učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů
a připravenosti nést odpovědnost za své jednání,
- poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura,
etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.“

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: (RVP ZV, 2010, s. 108)
- „pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu
k odlišným
- sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních
skupin a uznávat je
- napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní
sociokulturní zázemí
- stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat
odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu
- pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance
s principy života v demokratické společnosti
- vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace
a rasismu
- učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu
společnosti k minoritním skupinám“
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Tematické okruhy multikulturní výchovy v rámcovém vzdělávacím programu
RVP ZV (2010, s. 108) definuje tematické okruhy průřezového tématu multikulturní
výchova. Tematické okruhy reagují na aktuální situaci ve škole a ve společnosti. Jedná
se o následujících pět okruhů. Konkrétní výběr a následná implementace tematického
okruhu do ŠVP je nechána na samotné strategii školy, respektive na dohodě aktérů, kteří
se v ideálním případě podílí na fungování školy (učitelé, rodiče žáků a komunita
obecně).
 Kulturní diference
 Lidské vztahy
 Etnický původ
 Multikulturalita
 Princip sociálního smíru a solidarity

Kritika pojetí multikulturní výchovy v pojetí RVP ZV
V RVP ZV jsou definovány uvedené cíle, kterých by měl žák v rámci základního
vzdělávání dosáhnout. Právě někteří autoři odborné literatury mluví o tom, že český
systém nastavení cílů v RVP ZV je stanoven především do tzv. kognitivní oblasti, který
je dáván do souvislosti především s tzv. pluralistickým multikulturalismem. Přičemž,
jak bude detailněji popsáno, multikulturní výchova by se měla sestavovat ze tří oblastí
a to z působení na kognitivní, afektivní a behaviorální složku člověka.
Z hlediska evaluace vzdělávacích výsledků je tento přístup relativně jednoduchý,
ověřovat znalosti u žáků, kterých se v rámci školního vyučování dosáhlo, není příliš
složitým procesem. Ovšem reálné přínosy pro žáky a společnost jsou více než
diskutabilní.
Moree (2008, s. 27, 35), shrnuje na základě práce Morvayové nevýhody současného
pojetí multikulturní výchovy v RVP ZV do následujících několika bodů.


Obecné vymezení multikulturní výchovy a jejích témat. Materiál nenabízí
konkrétní výukové metody vhodné pro multikulturní výchovu.



Přílišný důraz je kladen na kognitivní cíle na úkor kritického myšlení. To souvisí
s celým pojetím podle kulturně standardního přístupu.
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Nedostatečné vymezení globálních souvislostí - způsob vymezení témat pro
multikulturní výchovu je příliš obecný, bývá spojován pouze s lokální
koexistencí jednotlivých kulturních skupin, případně se zaměřením na rozdíly
mezi jednotlivými skupinami v hranicích jednoho státu.



Jednostranné prosazování skupinového přístupu na úkor zkoumání identit
jednotlivců – snaha orientovat se na vztahy mezi jednotlivými skupinami,
a

nikoli

na

vztahy

mezi

jednotlivými

lidmi

může

neefektivně

a kontraproduktivně promítat do konkrétních vzdělávacích aktivit. Nese s sebou
nebezpečí omezování individuální občanské inkluze důrazem na rozdělování na
My a Oni (menšina & většina).

Na tuto kritiku reaguje metodická podpora14 Výzkumného ústavu pedagogického, který
v roce 2011 vydává materiál s názvem Doporučené očekávané výstupy Multikulturní
výchova v základním vzdělávání. Tento dokument je postaven na tzv. transkulturnímu
přístupu, který je popsán hned v následující kapitole. Tento dokument reaguje na pojetí
překonaného kulturně standardního přístupu v multikulturní výchově, který byl de facto
obsažen v prvních verzí RVP ZV. V rámci tohoto dokumentu jsou pozměněny názvy
tematických okruhů. Tematický okruh Kulturní diference na Společenskou diverzitu,
Multikulturalita na Interkulturalita, Princip sociálního smíru a solidarity na Principy
sociální soudržnosti. Další dva tematické okruhy zůstali nepozměněné, a to Lidské
vztahy a Etnický původ.
Tento materiál popisuje doporučené výstupy žáků v multikulturní oblasti, přičemž cíle
se promítají k dosažení kompetence komunikativní, občanské a kompetence k řešení
problémů. V metodickém listu jsou cíle rozděleny na I. a II. stupeň základní školy.
Očekávané výstupy jsou také oproti RVP ZV podrobněji specifikovány, avšak i v tomto
dokumentu chybí upozornění na některá fakta, která by neměla být v rámci
vynechávána (doporučené metody, principy zařezaní projektových dní apod.).

14

STANĚK, Antonín a kol. Doporučené očekávané výstupy Multikulturní výchova v základním
vzdělávání [online].
2011
[cit.
2012-06-29].
ISBN
978-80-87000-76-2.
Dostupné
z:
http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=29305&view=4021
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2.

Faktory ovlivňující proces multikulturní výchovy

Druhá kapitola práce se věnuje problematice faktorů, které ovlivňují průběh multikulturní
výchovy na základních školách. Na základě odborné literatury a výsledků výzkumů, českých
i zahraničních, které se v oblasti multikulturní výchovy realizovali, bylo stanoveno několik
základních témat, které se významně podílejí na podobě realizace multikulturní výchovy.
Stanovené faktory zasahují do oblasti národní úrovně, kde se prostřednictvím státní politiky
formuluje vztah k multikulturalismu a jeho případná následná reflexe ve vzdělávacím systému
republiky. Další faktory spadají do pojetí multikulturní výchovy na samotných školách, které
mají v dnešní době poměrnou velkou autonomii a velké příležitosti, jak pojmout a realizovat
nová témata spadající do očekávaných výstupů základního vzdělávání. Další kategorie
proměnných ovlivňujících pojetí multikulturní výchovy spadá do oblasti pregraduální
a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně potřebnosti reflexe multikulturních
kompetencí pedagogů.

V rámci této kapitoly se práce věnuje tématu vytváření postojů

a předsudků a možnostem jejich změny, respektive preventivního předcházení.

2.1.

Pojetí multikulturalismu a multikulturní výchovy na národní
a školní úrovni

V předchozí části práce byla zmíněna nová strategie základního vzdělávání, včetně zařazení
multikulturní výchovy, jako průřezového tématu do Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání. Byla zmíněna i kritika, která je již několik let reflektována v domácí
odborné literatuře. Ta se týká to, že pojetí multikulturní výchovy spadá pod tzv. kulturně
standardní přístup, od kterého se v zemích s delšími zkušenostmi a tradicí již upustilo (Moree,
2008). Na následujících řádcích jsou popsány dva základní přístupy, na nichž se multikulturní
výchova realizuje.

A.

Kulturně standardní přístup

První přístup je typický i pro současné nastavení průřezového tématu multikulturní výchova
v RVP ZV. Pro tento přístup je typické, že vychází z přístupu, kdy je pro jednotlivé skupiny,
etnické, náboženské a jiné vytvářen nějaký typický znak (skupinová identita). Tento přístup
je založen na přesvědčení, že pro zlepšení vzájemných interkulturních vztahů je nutné tyto
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rozdíly pochopit a naučit se je respektovat, adekvátně na ně reagovat a efektivně s nimi
zacházet. (Moree, 2008, s. 23 - 26)
Tento přístup se v české literatuře setkává s kritikou. Ta je mířena na vytváření skupinových
konceptů, určité generalizaci a apriornímu připisování shodných znaků určité skupině
obyvatel. Co se týče přínosů, bývají oceňovány znalosti dosažené u žáků.

B.

Transkulturní přístup

Transkulturní přístup reaguje na limity a nedostatky předchozího systému. Od skupinového
konceptu se přechází k tzv. osobnímu, což je např. reflektováno i v názvu publikace –
D. Moree - Než začneme s multikulturní výchovou : od skupinových konceptů k osobnostnímu
přístupu. Transkulturní přístup se v Evropě objevuje od 80. let minulého století.
Cílem tohoto systému není popis jednotlivých skupin, jeho cílem je poznání konkrétního
jednice. Tento postoj vychází z toho, že identita jedince je (Moree, 2008)
V České republice se právě chápání multikulturní výchovy v rámcových vzdělávacích
programech stává terčem kritických vyjádření a to díky tomu, že je pojímaná skrze kulturně
standardní přístup, který se v zemích s delšími zkušenostmi opouštěl již na v 80. a 90 letech
minulého století.

Školní úroveň
Praktická aplikace multikulturní výchovy spadá do kompetencí samotných škol, které
multikulturní výchovu zpravidla implementují jako průřezová téma do svého Školního
vzdělávacího programu. Multikulturní výchova je v tomto případě zařazována do jednotlivých
vzdělávacích oblastí, jako vhodné se jeví Člověk a společnost, Člověk a jeho svět. (Průcha,
2011)
V oblasti implementace multikulturní výchovy na základních školách je důležité připomenout
existenci různých vzdělávacích kurzů, které se popisovaným tématem zabývají. Na
základních školách se v posledních letech realizoval např. projekt CzechKid. Existence
multikulturních programů je jistě pozitivní, na druhou stranu zde existuje určité riziko,
že škola, která se k realizaci nějakého multikulturního programu přidá, se může domnívat,
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že je tímto implementace multikulturní výchovy vyřešena. Takový přístup je však lichý, může
se tak soudit na základě uvedených teorií J. A. Bankse, či S. Nieto.
Velkou možnost v rámci stávajícího systému spatřuji v možnosti individuální implementace
za pomoci tematických okruhů, které do multikulturní výchovy patří. Ty mohou reflektovat
potřeby komunity v dané oblasti. Reakce např. na etnické, sociální či náboženské složení.
To odpovídán koncepčnímu nastavení kurikula, které stanovuje vize, které mají být v rámci
vzdělávání realizovány.

Pojetí kurikula
Samotný pojem kurikulum je definovaný následujícím způsobem. Pedagogický slovník
(Průcha, Mareš, Walterová, s. 110) definuje uvedený pojem ve třech rovinách.
1. Vzdělávací program, projekt, plán
2. Průběh studia a jeho obsah
3. Obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se
vztahujících, její plánování a hodnocení.
Dále existují různé školy pro dělení kurikula. Walterová používá dělení formální, neformální
a skryté.
Těmito formami existence kurikula podle Průchy (2006) jsou:
1. koncepční (ideová) forma, přestavuji koncepci, vize, plány toho, co má být ve školách
obsahem vzdělávání; produkty ideové formy jsou: dokumenty vzdělávací politiky,
formulace národních priorit vzdělávání, koncepce různých zájmových skupin;
2. projektová forma, představuje konkrétně plánované projekty obsahu vzdělávání;
produkty: vzdělávací programy, učební plány a osnovy, standardy vzdělávání aj.;
3. realizační forma, znamená obsah vzdělávání prezentovaný subjektům edukace;
produkty: konkrétní akty prezentace učiva realizované učiteli či výukovými médii,
konkrétní akty učení žáků a studentů aj.;
4. rezultátová forma, tj. obsah vzdělání osvojený subjekty edukace; produkty: vzdělávací
výsledky, tj. „osvojené učivo“;
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5. efektová forma, znamená dlouhodobé účinky osvojeného obsahu vzdělávání
u subjektů edukace; produkty: efekty obsahu vzdělávání v profesní kariéře lidí, jejich
politických postojích, hodnotových orientacích apod.

Spilková (2001, s. 151 rozlišuje dualistický přístup ke školnímu kurikulu.
 škola

výkonová,

(„achievement“),

taková
je

škola

orientovaná

zdůrazňuje
na

produkt,

dosahování
objektivně

vzdělávacích
zjistitelný

výsledků
(měřitelný)

a hodnotitelný pomocí výkonových standardů;
 škola osobnostního rozvoje, tj. škola (více než na produkt) zaměřená na proces
a dlouhodobější efekty vzdělávání; důraz je kladen na rozvoj myšlení, dovedností, postojů,
zájmů, hodnotových orientací apod., tedy na kategorie výrazně individualizované
a nesnadno měřitelné.
V tomto pojetí ve spojení s tématem práce se naskýtá určitá disproporce. Multikulturní
výchova je oblastí, která se zaměřuje především na osobnostní rozvoj jednice. Ve spojení
s výše uvedenou informací, tedy naráží na problém, který říká, že se dotýká obtížně
měřitelných, či standardizovaných testů. Přes to se domnívám, že i při tomto pojetí, existují
cesty, jak se oblastí objektivního měření i v rámci multikulturní výchovy dotýkat. Více to
bude popsáno v následující kapitole.

Problémy základních škol s multikulturní výchovou
Liga lidských práv (2008) v rámci projektu Multikulturní výchova jako součást vzdělávacího
systému základního školství realizovala výzkum na téma, jakým způsobem školy pojímají
multikulturní výchovu. Výzkum byl realizován na základě využití kvantitativních
i kvalitativních výzkumných metod. V rámci výstupů výzkumů se došlo k následujícím
zjištěním.


chybějící jasná koncepce multikulturní



cíle nejsou jasně stanovené, neví se jak je hodnotit



bezobsažnost – začlenění průřezových témat je do ŠVP je nesrozumitelné, vytrácí
se souvislosti mezi některými tématy multikulturními výchovy a předměty kam jsou
zařazeny.
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Když je multikulturní téma u předmětů, které jsou svým obsahem problematice blízká,
pak není možné zjistit, jak je dané téma realizováno, proč bylo zvoleno a jaký cíl
se má dosáhnout.



Projekty, které jsou spojovány s multikulturní výchovou, v podstatě nemají žádnou
spojitost. Ani při bližším studiu obsahu těchto projektů se souvislost s multikulturní
výchovou nenalezla.



Existují školy, které se problematikou multikulturní výchovy zabývají detailněji, nad
rámec svých povinností, do ŠVP je pak zahrnut např. předmět Etická výchova, jehož
obsah odpovídá tématům MKV.

2.2. Problematika postojů a redukce předsudků v rámci multikulturní
výchovy
Na začátek bude vymezen pojem předsudek. Definic tohoto termínu existuje velké množství.
Dále jsou uvedeny dvě definice od Haysové a Hartla. Hayesová (2007, s. 121) uvádí,
že „předsudek je fixovaný, předem zformovaný postoj k nějakému objektu projevující se bez
ohledu na individualitu nebo povahu tohoto objektu.“ Hartl (2000, s. 454) definuje předsudek
jako „předpojatost, názorovou strnulost, emočně nabitý, kriticky nezhodnocený úsudek a z něj
plynoucí postoj, názor přijatý jedincem nebo skupinou, může se vztahovat k čemukoli, nezávisí
na okamžité situaci a neopírá se o porozumění.“
K vytváření etnických předsudků přispívá i celkové klima společnosti, ve které člověk
vyrůstá. Allport proto popsal pět stádií vývoje etnických předsudků, které můžeme nalézt
ve společnostech, které snášejí nebo napomáhají rasismu.
1. Očerňování – rasistické pomluvy, apod.
2. Izolace – členění etnických skupin od skupin majících převahu ve společnosti.
3. Diskriminace – odepření občanských práv, zaměstnání a možnosti jistých forem bydlení
menšinám ve společnosti
4. Tělesné napadení – násilné činy proti osobám nebo majetku, které realizují rasistické
organizace.
5. Vyhlazování – násilné činy proti celým skupinám lidí, např. genocida (Allport in
Hayesová, 2003)
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Změna postojů v rámci realizace multikulturní výchovy
Jedním z nejvýznamnějších cílů multikulturní výchovy je případné zaměření na změnu
nežádoucích postojů. Protože proces multikulturní výchovy není jednoduchý a změna postojů
žáků trvá dlouhou dobu a je velmi obtížná, celý proces Buryánek (2002) rozděluje
na následující etapy:
1. „Studenti si sami sebe představují zvnějšku – a musejí:
- se naučit přehodnocovat klady a zápory ve světě
- směřovat k porozumění, že naše myšlení a kultura není jediná na světě
- si uvědomit, že ve světě existují i jiné způsoby chápání světa
- umět vysvětlit naše vnímání světa někomu, kdo má jiné vnímání světa
2. Studenti se učí rozumět světu a době, ve které žijeme – a musí pochopit, že:
- pestrost a rozdílnost zaručuje dynamiku vývoje
- kultury se bez sebe navzájem neobejdou, protože každá z nich nabízí jiný pohled na svět
- celý svět není jen Evropa, a že většina obyvatel světa má jiný pohled na svět než
Evropané
- 20. a 21. st. jsou jen malou částí historie lidstva
3. Studenti se seznamují s odlišnou realitou – jinými náhledy na svět, způsoby myšlení,
jednání – studenti musejí:
- analyzovat způsoby sběru informací o různých kulturách
- umět posoudit, jak moc jsou obrazy, které se vytvořili o jiných společenstvích, reálné
- zkoumat jakým způsobem zkreslují media informace o sociokulturních skupinách a jak
nás tím ovlivňují
- pochopit, že neexistuje „nadřazená“ ani „podřazená“ kultura
- hledat důvody, proč jsou jiné sociokulturní skupiny chápány negativně
4. Studenti se učí chápat kulturní rozmanitost jako pozitivní jev – studenti:
- musejí pochopit, že komunikace a vztahy mezi členy různých kultur jsou obohacující
pro jednotlivce i pro celou společnost
- se snaží hledat způsoby, jak se vyhýbat neoprávněným soudům o jiných kulturách
- se pokoušejí najít způsoby, jak se vyrovnat pocitům nebezpečí při střetu s lidmi,
z jiných kultur
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- se musejí naučit využívat možnosti střetu s jinými kulturami k obohacení své identity.“
Jak již bylo řečeno, ke změně vytvořených názorů dochází velmi obtížně a úspěchy jsou jen
částečné. Během úsilí vymýcení etnických předsudků prostřednictvím multikulturní výchovy
můžeme dosáhnout pouze redukce již vzniklých stereotypů (Hayesová, 1998). Zmíněná
redukce předsudků obsahuje pět hlavních podmínek:
1. Rovná práva všech zúčastněných
2. Možnost setkávání a seznamování se s členy rozdílných skupin společnosti
3. Nezbytná je příležitost potkávat jedince s nepředpojatými postoji
4. Při vzájemném poznávání rozdílných skupin obyvatelstva je nutná podpora
společnosti
5. Je potřeba nalézat možnosti, jak spolupracovat
Sekot (2006) hovoří o překonávání předsudků vůči odlišným etnickým skupinám jako o velmi
obtížném úkolu a především o běhu na velmi dlouhou trať. Klíčem k úspěchu je pochopení, že
soužití různých kultur ve společnosti nepředstavuje negativa, nýbrž pozitivum v rozšíření
obzorů, podněcování kreativity lidí a vzájemnému porozumění.

2.3. Metody výuky multikulturní výchovy
Podle dostupných výzkumů jsou efektivní takové metody, které aktivně zapojují žáky do
výuky (Buryánek, 2002, s. 82). Dále je popsáno několik metod, které jsou pro oblast
multikulturní výchovy považovány za vhodné. V rámci multikulturní výchovy se samozřejmě
sále vychází z věku, ve kterém je multikulturní výuka využívána, jiné metody jsou vhodné pro
předškolní vzdělávání nebo vzdělávání vysokoškolské. (Hladík, 2006, s. 29 – 30)
Vzhledem k cílům multikulturní výchovy, které jak bylo řečeno, se dělí na tři základní
skupiny, a to kognitivní, behaviorální a afektivní je vhodné využívat takové metody, které
budou účelně naplňovat vytyčené cíle. To znamená, že pro získání určitých znalostí nebude
problém využívat frontální výuku jako organizační formu vyučování, na druhou stranu tato
forma bude omezená pro rozvoj afektivních a behaviorálních dovedností.
Základní rozdělení metod se dá rozdělit do dvou oblastí. (Dúbravová, 2006, s. 26) Za prvé
se mluví o tzv. produktivních a reproduktivních metodách. Právě produktivní metody jsou
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vhodné pro oblast multikulturní výchovy. Při použití těchto metod roste aktivit žáka, což
koreluje se zjištěním autorů výše uvedených. Mezi konkrétní produktivní metody se řadí
projektová výuka, případové studie či brainstorming.
V rámci multikulturního vzdělávání je kladen důraz na vztah mezi žákem a učitelem. Učitel,
pokud použijeme toto termín, je však dobré pokud volí takové metody, které jsou mu
příjemné a umí v nich tzv. chodit.
Mezi nejčastější používané a v literatuře popisované produktivní, resp. interaktivní metody
se řadí.

Diskuse
Diskusní metody jsou vhodné k vyjasňování postojů, formulaci názorů, rozvíjení dovednosti
racionální argumentace a schopnosti naslouchat. (Švingalová, 2007, s. 72) Prostřednictvím
diskuse také můžeme zhodnotit a reflektovat předchozí aktivitu, která tak nezůstane
nedořešenou a neuzavřenou. Diskuse je jakousi důležitou součástí činností, kdy se student
k tématu může vyjádřit a zároveň si ujasnit získané informace. Je vždy nutné, aby téma
diskuse bylo vhodně zvolené a aby odpovídalo znalostem studentů. Ze strany učitele je
důležitá příprava série otázek, které vhodně rozproudí diskusi, dále argumenty pro a proti
a také příprava odpovědí na případné otázky studentů. (Buryánek, 2002, s. 18) Na počátku
diskuse je také vhodné stanovit si jasná pravidla konstruktivní diskuse. Cílem diskuse by
nemělo být vnucování názorů.

Brainstorming
Brainstorming je metoda podporující tvořivost a generující velké množství nápadů v krátkém
čase. Brainstorming těží ze skupinové dynamiky, kdy nápady jednoho člena skupiny
podněcují k nápadům dalšího člena skupiny. V prvotní fázi metody je důležité vhodně
podněcovat aktivitu studentů. V této fázi v rychlém sledu žáci řadí své nápady, názory,
náměty a informace. Velmi důležitý je záznam nápadů a námětů bez jejich jakéhokoliv
hodnocení. K utřídění a shrnutí nashromážděných informací dochází až v další fázi metody.
Metoda brainstorming je vhodná v případě, že učitel chce zjistit v krátkém čase, jaké
informace mají žáci o tématu, jaké k němu zaujímají postoje.
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Skupinové vyučování
Metoda skupinového vyučování představuje formu práce ve skupinách, které jsou menší, než
klasická školní třída. Maximální počet skupiny by neměl přesáhnout počtu šesti a vždy by
se mělo jednat o heterogenní seskupení. K tomuto účelu se využívá metoda náhodného dělení.
Práce ve skupině využívá skupinové dynamiky, v menší skupině se navíc žáci zbavují zábran,
trémy a ostychu před větším počtem lidí. Studentům je zadán společný úkol nebo problém,
který řeší. Práce vyžaduje společné úsilí, kooperaci, vzájemnou pomoc a také kolektivní
řešení problému. (Buryánek, 2002, s. 19)

Simulační hry a dramatizace
Metoda simulační hry a dramatizace spočívá v zadání určité konkrétní situace, kterou určí
studentům učitel. Jedná se o situaci, kterou může student skutečně zažít v multikulturní realitě
života. V tomto případě se jedná o jakýsi nácvik řešení případné budoucí situace. Tento druh
metody je vhodný k rozvoji tvořivého myšlení, podněcování hravé činnosti atp. (Buryánek,
2002, s. 19) Žák se nachází v roli, se kterou se musí ztotožnit, popřípadě k ní zaujmout nějaký
jiný postoj, což žáka podněcuje k empatii. U této metody není podstatné herecké provedení
situace, nýbrž již zmíněná empatie, vyjadřování postojů, názorů a výběr strategie jednání.

Projektové vyučování
Projektové vyučování podněcuje žáky k samostatnému myšlení, k hledání způsobů řešení
společnými silami ale i samostatně. Studenti vyhledávají informace z různých zdrojů,
aktualizují je, vyhodnocují a ověřují. (Buryánek, 2002, s. 20) Projektové vyučování jako
multikulturní metoda ve vyučování může být velmi vhodně využita. Učitel zadá studentům
téma, na kterém studenti po vymezenou dobu intenzivně pracují. Projekty mohou být
zaměřeny např. na poznání odlišných kultur, zemí, národností, zvyků apod. U této metody
je vhodná konzultace v průběhu zpracování projektu mezi učitelem a studentem.

Myšlenková mapa
Metoda myšlenkové mapy přestavuje vyučovací metodu, která napomáhá k utřídění informací
a získaných poznatků. Tyto informace student vkládá do mapy, kterou strukturuje na základě
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svých myšlenek. Jedná se tedy o grafickou metodu. Myšlenková mapa pracuje s centrálním
pojmem, který představuje výchozí bod pro další pojmy, pro studenta úzce související. Při
přiřazování slov k centrálnímu pojmu pracujeme na základě obsahové a významové
podobnosti. Využití metody myšlenkové mapy je vhodné při výuce multikulturní výchovy.
Vhodné je využití jak u jednotlivce, tak při práci se skupinou. (Myšlenková mapa, 2011)

Výuka s prvky zážitkové pedagogiky
Zážitková pedagogika využívá zážitku jako prostředku výchovy a vzdělávání. Zážitek
je provázen intenzivní emocí, kterou si student velmi dobře zapamatuje. Zážitky se získávají
prostřednictvím různých činností, her apod. U této metody se student stává účastníkem této
činnost, při které musí zaujmout nějaký postoj. Výuka s prvky zážitkové pedagogiky má
několik fází. V první fázi dochází ke konkrétní činnosti (nashromáždění zážitků). Je důležité,
aby po této fázi následoval rozbor předcházející činnosti, sdělení pocitů a postřehů. Další fáze
představují reflexe a následná diskuse. Poslední fází již představuje využívání získaných
zkušeností, popřípadě změna způsobů chování apod. Metoda zážitkové pedagogiky je velmi
vhodná pro děti, které jsou považovány odlišné na základě různých faktorů (etnikum, sociální
status). (Švingalová, 2007, s. 73)

2.4.

Pregraduální příprava učitelů a DVPP v oblasti multikulturní
výchovy

S vývojem společnosti, která se stává stále různorodější, vyvíjejí se i požadavky na výchovu
a potažmo i na osobnost pedagoga. Tyto požadavky tak kladou vyšší nároky na vzdělávací
systém a žádají si reformy vzdělávací soustavy. Právě příprava budoucích pedagogů musí jít
úzce ruku v ruce s úkoly, které vyplývají ze socio-kulturní diverzity současné společnosti.
Potřeba reakce na současnou multikulturní společnost představuje i zařazení multikulturní
výchovy do průřezových témata Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
K tomu, aby mohl pedagog adekvátně vyučovat multikulturní výchovu, je důležité, aby i on
byl v rámci své pedagogické přípravy v tomto předmětu připravován, aby sám dosáhl určitých
kompetencí. Pregraduální příprava učitelů v oblasti multikulturní výchovy a vzdělávání
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by však neměla být jen čerpáním vědomostí, metodik pedagogické práce, apod. Budoucí
pedagogové by měli jednak ovládnout multikulturní kompetence, tedy v první fázi
se vzdělávat sami do té úrovně, že se v multikulturní realitě společnosti umí orientovat.
V druhé fázi by se pak měli stát subjektem pomáhajících žákům k osvojování těchto
kompetencí. Švingalová (2007, s. 101) uvádí, „úroveň multikulturní výchovy na školách
se odvíjí od úrovně učitelské připravenosti v oblasti multikulturní výchovy, a to jak
u současných učitelů, tak studentů připravujících se na toto povolání.“
Cílem multikulturní výchovy je osvojení již zmíněných multikulturních kompetencí.
Multikulturní kompetence představují „souhrn znalostí, vědomostí, dovedností, schopností
a postojů, které žáci či studenti nabývají v procesu multikulturní výchovy. Základním cílem
multikulturní výchovy je osvojení si těchto kompetencí žáky nebo studenty.“ (Hladík, 2006,
s. 31) V případě osvojování multikulturních kompetencí studentů pedagogických oborů
vysokých škol je nutné, aby toto osvojování probíhalo kontinuálně, to znamená., aby
navazovalo na kompetence osvojené na základní a střední škole.
A k čemu má tedy vzdělávání učitelů v oblasti multikulturní výchovy a multikulturních
kompetencí dopomáhat? Především se jedná o utváření rozmanitých pohledů pedagogům,
kteří pracují s kulturně odlišnými žáky. Důraz je kladen na vnímání rozdílů mezi dětmi
v jejich možnostech a zázemích, jejichž neakceptování by ignorovalo současně také např.
kulturní odlišnosti dětí. Rovnost by se měla objevovat především v distribuci možností
dosahovat určitých výsledků.
Cochran-Smithová (2003) uvádí, že pedagog by měl být obeznámen o tématech, jako
je kultura a její význam, dopad kultury na učení a vyučování, etnické, rasové a kulturní
odlišnosti, atp. Pedagog by měl přemýšlet o sobě jako o členovy vlastní kultury a zároveň
o kulturách odlišných. Vedle toho pak Průcha (2006) hovoří o osvojení teoretických koncepcí
vědeckých disciplín zabývajících se etnickými a rasovými problémy jako o cíli vzdělávání
pedagogů. Zdůrazňuje také vybavenost didaktickými dovednostmi, které pedagog umí vhodně
využít pro realizaci multikulturní výchovy.
Hádková, Cakirpaloglu uvádí (2008) uvádí, že studenti pedagogických oborů mají:
1. být schopni nekonfliktního kontaktu s odlišností a respektujícího vztahu k odlišnosti,
2. být schopni hledat potenciál jak předávat aspekty své kultury jiným a zároveň umět od
nich určité aspekty přebírat,
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3. kriticky nahlížet na možnosti, které se při setkání s odlišností naskýtají,
4. pracovat bez axiologických soudů nad „cizími, jinými“ kulturami a životními styly,
5. ovládat základní strategie, jak čelit osobním emocím a pocitům při setkání s odlišností,
6. ovládat základní strategie, jak čelit projevům intolerance, předsudečného jednání
či rasismu mezi žáky či ze strany jejich rodičů.

V multikulturní realitě a současně v realitě třídní praxe je nejdůležitější, aby pedagog uměl ve
třídě nebo skupině dětí vhodně určit základní projevy homogenity a diverzity. Tedy aby bral
vždy na vědomí skutečnost, že v určitých kritériích jsou si všichni žáci velmi podobní, na
druhou stranu však jsou jeden od druhého nějakým způsobem odlišní.

2.5. Multikulturní kompetence učitelů
Učitel může být považován prakticky za nejdůležitější element při realizaci multikulturní
výchovy. Právě on je s žáky prakticky v denním kontaktu, má velkou možnost spolupodílet se
utváření jejich postojů a hodnot. Aby se učitel mohl kvalitně věnovat multikulturním
tématům, pak je důležité, aby sám dosáhl na nějaké kompetence, na základě kterých pak může
úspěšně pracovat se svými žáky.
Pojem kompetence se v pedagogice začal používat v souvislosti s analýzou a změnou obsahů
školního vzdělávání evropských školských systémů. Změna v didaktické terminologii
je v souladu s evropským vývojem, kdy se vzdělání snaží vyjádřit společenské nároky
na veškerou populaci, a to v nové úrovni a kvalitě vzdělávání. Přístup ke vzdělávání založený
na osvojování a rozvoji kompetencí se začal rozvíjet počátkem 70. let 20. století, kdy
se začaly vytvářet první modely vytváření kurikula. Cílem vzdělávání podle kompetencí
je, aby učící se jedinec byl schopen efektivně zvládat situace a úkoly, a postupně se stával
autonomněji. (Veteška, Tureckiová, 2008).
Hladík (2006b) v tomto smyslu definuje multikulturní kompetence pedagogů. Multikulturní
kompetence pedagogů jsou podle něj rozděleny do třech oblastí – znalosti, dovednosti
a postoje. Takové nastavení kompetencí umožňuje vytvořit nástroj pro evaluaci těchto
kompetencí. Tím se předložené práce zabývá v její metodické části.
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Tabulka č. 1 – Multikulturní kompetence pedagogů (Hladík, 2006b)

Räsänenová (1999) vidí multikulturně kompetentní učitele, kteří jsou si vědomi odlišností
kultur, ale ví, že kultury se neustále mění, a proto si uvědomují nebezpečenství předsudků
a stereotypů. Ví, že pokud se stále nesnaží vidět kulturní atributy druhých, budou
se pravděpodobně řídit jen vlastním kulturním věděním. Klíčovými prvky mezikulturních
kompetencí jsou empatie, přebírání rolí a dialog. Mezikulturní dialog napomáhá chápání
jiného a jiných. Prostřednictvím tohoto pochopení si i my obohacujeme naše sebechápání tím,
že se díváme na naši víru, hodnoty a aktivity z nového zorného úhlu.
Následující dispozice byly vybrány ze standardu „Interstate New Teacher Assessment and
Support Consortium“, který je určen pro začínající učitele. Úspěšný multikulturní učitel
disponuje např. následujícími charakteristikami. (Journal of of Invitational Theory and
Practice, 2009)
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-

Věří, že všechny děti se mohou učit na vysoké úrovni, pedagog pomáhá všem dětem
dosáhnout úspěchu.

-

Je citlivý ke komunitním a kulturním normám.

-

Oceňuje hodnoty lidské rozmanitosti, respektuje různé studentské perspektivy.

-

Respektuje studenty jako individuality s různým osobnostním a rodinným zázemím,
studenty s různým talentem, zájmy a dovednostmi.

-

Ocenit kulturní dimenzi komunikace, reagovat odpovídajícím způsobem, a snažit se
podporovat kulturně citlivou komunikaci.

-

Oceňuje význam všech životních zkušenosti dětí.
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3.

Možnosti evaluace vzdělávacích
multikulturní výchovy

výsledků

v oblasti

Problematika účinků a dopadů multikulturní výchovy na postoje a hodnoty žáků
je v České republice, ale i v zahraničí je podle Průchy dosud nedostatečně zpracována.
Průcha k tomu říká, že skutečné efekty multikulturní výchovy nejsou spolehlivě
dokázány. Dále podle něj není možné předpokládat, že multikulturní programy mohou
působit na chování lidí a měnit je k žádoucímu stavu. (Průcha 2011, Průcha 2006)15
Problém realizace a efektů má podle Průchy dva rozměry. První z nich je pedagogický,
ten se týká toho, jak je multikulturní výchova ve školách realizována. Druhý aspekt
je psychologický, ten se týká možností změn rasových a etnických předsudků. Pro
zkoumání dopadů multikulturní výchovy je důležité využívat poznatků z interkulturní
psychologie. (Průcha ed., 2009, s. 895)

3.1. Zavedení pojmu evaluace vzdělávacích výsledků
Evaluace vzdělávacích výsledků se provádí na několika úrovních. Na úrovní
mezinárodní se evaluací vzdělávacích výsledků zabývají mezinárodní testy PISA
či TIMSS. Na národní úrovni přestavuji tyto výzkumy např. standardizované tedy SCIO
pro žáky 9. tříd. Na lokální úrovni, respektive školní úrovní do této kategorie spadá
veškeré hodnocení, které škola realizuje.
Problematika vzdělávacích výsledků cílů multikulturní výchovy spadají jak do oblasti
kognitivních cílů, u kterých není problém hodnotit jejich dopady, respektive přínosy pro
žáka. Otázkou však zůstává, jak hodnotit dopady do behaviorální a afektivní. Může
konstatovat, že tato problematika bude čím dál více aktuální a probíraná. Podoba a cíle
současného kurikula, a tedy i funkce školy jako sociální instituce se výrazně mění
s proměnou kurikula. Cíle vzdělávání se do jisté míry změnily. Od zdůrazňování
kognitivních zisků jsou cíle častěji přesouvány do oblasti afektivní. Avšak v tomto
směru chybí dostačené množství validních metod, jak tyto výsledky měřit, respektive
standardizovat. Otázky osobnostního rozvoje jsou čím dál tím více důležitější. To se dá
15

PRŮCHA, J. Multikulturní výchova: Příručka (nejen) pro učitele. Praha: TRITON, 2006.
ISBN 80-7254-866-2.
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ilustrovat na příkladu průřezových témat, kde jde především o osobnostní rozvoj
člověka. Přičemž je však důležité nezapomínat na cíle kognitivní, které např. úzce
souvisí s odbouráváním předsudků.

Termín evaluace
Původ slova evaluace vychází z latinského slovesa „valere“, které značí mít platnost,
být závažný. Odtud se tento pojem postupně dostal do anglického „evaluation“.
(Průcha, 1996 s. 9) Termín evaluace se čím dál tím častěji objevuje v pedagogické
oblasti. Průcha (2000, s. 124) označuje termínem „pedagogická evaluace relativně
novou disciplínu pedagogiky, jež se zabývá hodnocením jevů edukační reality. Tyto jevy
mají různorodou povahu, a tudíž i pedagogickou evaluaci reprezentuje dost rozsáhlý
repertoár toho, co je podrobováno hodnotícím analýzám.“ Dle Průchy (1996, s. 11)
se dnes ve světě jedná o intenzivně rozvíjené transdisciplinární oblasti a moderní
pedagogika ji pojímá jako svou součást.
Evaluace se v obecném významu dotýká oblasti teorie, metodologie i praktického
procesu. Jedná se o teoretický přístup neboli určitý koncept, dle kterého by měly být
určitým způsobem zhodnoceny veškeré jevy vzdělávací reality. Pedagogická evaluace
představuje i proces, tedy soubor činností realizující teoretický přístup v praxi pomocí
předem stanovené metodologie. Evaluační proces bývá zabezpečován institucionální
a organizační infrastrukturou výzkumu a zaměřuje se převážně na monitorování
a měření určitého stavu či vývoje jevů vzdělávací reality (Průcha 1996, s. 10 – 11)
Podobně i Průcha (in Vašťatková, 2007, s. 11) řadí evaluaci mezi termíny odborné
a hodnocení mezi pojmy užívané v širším kontextu v běžné školní praxi. Průcha
podotýká, že rozdíly obou pojmenování jsou vskutku nepatrné a sémanticky se vlastně

3.2.

Evaluace v oblasti multikulturní výchovy

Tato kapitola je složena z několika částí. Za prvé jsou zde popsány výzkumné metody
a techniky, které mohou být využitelné pro oblast evaluace vzdělávacích výsledků
v oblasti multikulturní výchovy. Dále jsou zde popsány nástroje, které se zabývají
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hodnocením dosažených multikulturních, respektive interkulturních kompetencí.
Poslední část připomíná taxonomie vzdělávacích cílů, konkrétně Bloomovu kognitivní
a Kratwohlovu afektivní.

3.2.1.

Výzkumné techniky využitelné v rámci multikulturní výchovy

V rámci této podkapitoly je popsáno několik výzkumných metod a technik, které mohou
být využívány v rámci evaluace vzdělávacích výsledků v oblasti multikulturní výchovy.

Bogardusova škála sociální distance
Bogardusova škála sociální distance představuje klasický nástroj využívaný k měření
postojů k etnickým skupinám. Jednou z položek této škály představuje situace přijetí
příslušníka určité skupiny za souseda. Jedná se o položku, která je v obdobných typech
výzkumů velmi hojně využívána. Ryšavý (2003, s. 60) uvádí např. otázky agentury
STEM „Jak byste nesl, kdybyste měl za souseda…?“, nebo otázky IVVM „Jak celkově
hodnotíte soužití Romů a neromů u vás v bydlišti?“, apod.
Škálu zkonstruoval ve 20. letech 20. století Emory S. Bogardus, který zkoumal postoje
učitelů a podnikatelů k příslušníkům etnických a rasových skupin. Škála byla tvořena
sedmi položkami, ve kterých respondent hodnotil, „zda by přijal určitou osobu:
-

do blízkého příbuzenstva skrze manželství

-

do svého klubu jako blízkého přítele

-

za souseda v ulici

-

do svého zaměstnání za spolupracovníka

-

jako občana své země

-

jen jako návštěvníka země

-

vyloučil by jej ze země“ (Krech a kol., 1968, s. 185)

Položky byly řazeny od první, která identifikovala nejnižší míru sociální distance,
k sedmé, která představovala nejvyšší sociální distanci.
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Semamtický diferenciál
Technika sémantického diferenciálu umožňuje proniknout do individuálních významů
pojmů, které používají zkoumané osoby. Tuto techniku lze využít jak u jedince, tak
u větších skupin osob. Sémantický diferenciál pracuje na stejném principu jako
ratingové techniky, tedy s posuzovacími škálami. Charakteristikou těchto škál jsou dva
póly, které jsou tvořeny protichůdnými adjektivy. Zkoumané osobě je předloženo jedno
slovo, pojem, ke kterému je nutné přiřadit určitou vlastnost vyjádřenou právě touto
dvojicí adjektiv. Tímto způsobem tak každý pojem získává svůj individuální význam.
Ve většině případů bývá sémantický diferenciál tvořen dvanácti škálami, není to však
pravidlem.
Adjektiva, která tvoří již zmíněné póly, výzkumník Osgood seskupil do určitých
okruhů, které nazval faktory. Toto seskupení adjektiv rozdělil na faktory hodnocení,
faktor potence (síly) a faktor aktivity. Pelikán (2007, 145) uvádí příklady škál
sémantického diferenciálu dle jednotlivých faktorů:
-

faktor hodnocení: dobrý x špatný; krásný x ošklivý; čistý x špinavý

-

faktor potence: velký x malý; těžký x lehký; silný x slabý

-

faktor aktivity: aktivní x pasivní; bystrý x tupý; rychlý x pomalý

Vyhodnocení výsledků metody sémantického diferenciálu provádíme pomocí číselného
údaje (ke každému políčku mezi póly přiradíme číslo). Ve druhé fázi pak vytvoříme
matici získaných dat.

Sociometrie
Za zakladatele sociometrických technik je považován J. L. Moreno. Sociometrie je
specifická metoda zaměřená na analýzu struktury sociální skupiny. Zkoumá sociální
vztahy ve skupině, vnitroskupinové vztahy, místo jednotlivce ve skupině, vzájemné
vztahy členů skupiny, existenci podskupin apod. (Kollárik in Švec, 1998, s. 166). Teorie
sociometrie vychází z předpokladu, že každý člověk preferuje určité skupiny lidí pro
svou komunikaci. Stejně tak existují lidé, se kterými komunikujeme méně nebo je např.
odmítáme. Sociometrie právě tyto preference zjišťuje. Výsledná zjištění mohou
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představovat různé informace. U této výzkumné techniky je stěžejní vymezení hranic
skupiny. Pelikán (2007, s. 197) jmenuje následující možná zjištění:
-

zjištění preferencí jednotlivých osob osobami jinými,

-

zjištění odmítání jednotlivých osob osobami jinými,

-

proniknutí do vzájemných vztahů mezi jedinci i v malé sociální skupině,

-

zjištění na jaké menší skupiny vzájemně si blízkých jedinců se větší skupina
rozpadá,

-

odhalení izolovaných jedinců při diferenciaci, zda jde o jedince odmítaného
ostatními, izolujícího se od ostatních nebo o kombinaci obou těchto variant,

-

zjištění sociálního statusu jednotlivých členů skupiny.

Likertova škála
Likertova škála patří mezi další specifickou výzkumnou metodu, která měří postoje
a názory lidí. Jejich základ představují výroky, ke kterým se respondent vyjadřuje
prostřednictvím označení odpovědi na pětibodové škále. Respondent vyjádří svůj
souhlas nebo nesouhlas, přičemž střední hodnotu představuje možnost „nevím“. Výrok
může být formulován v kladném nebo záporném smyslu (Gavora, 2000, s. 92).
Výhodou této metody je její snadná konstrukce společně se snadným vyhodnocením.
Škála odpovědí může být definována např. možnostmi „plně souhlasím“, „souhlasím“,
„nemám vyhraněný názor“, „nesouhlasím“, „plně nesouhlasím“.

Multiple-response racial attitude measure (Measuring Prejudice in Children:
Overview and Recommendations, 2010)
Jedná se o nástroj, jehož cílem je měřit rasové postoje žáků. Chtěl bych připomenout, že
snižování rasových předsudků je pouze jedna ze součástí multikulturní výchovy
v uvažovaném modelu J. A. Bankse.
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Originální verze tohoto nástroje byla vytvořena Doylovou a Aboudovou v roce 1995.
MRA měří postoje vůči třem rasovým/etnickým skupinám, v původní verzi to byly rasy:
bílá, černá a původní indiánské obyvatelstvo, což odpovídá americkým reáliím. BlackGutmanová a Hicksonová nástroj použili pro výzkum rasových postojů australských
dětí a zařadily bílé Australany, asijské Australany a původní obyvatele Aborigince.
(Black-Gutman, Hickson, 1996)

3.2.2. Ukázka výzkumů v oblasti multikulturní výchovy
Komparace úrovně multikulturních kompetencí žáků základních škol (Hladík,
2006c)
Přestavení tohoto výzkumu je zpracována v časopise Pedagogická orientace. Autorem
tohoto výzkumu je J. Hladík a Š. Chudý. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda žáci, kteří se
zúčastnili projektu Škola pro všechny, mají více rozvinuty multikulturní kompetence
než žáci, kteří se projektu nezúčastnili. V rámci výzkumu byly položeny dvě hypotézy.
Za prvé že žáci, kteří se projektu zúčastnili, budou vít v oblasti multikulturních
kompetencí veteší znalosti, než studenti, kteří se projektu nezúčastnili. Druhá hypotéza
byla analogicky postavena do oblasti postojů. Jako výzkumná technika byl zvolen
dotazník.
Závěr výzkumu je takový, že mezi jednotlivými skupinami nebyly zjištěny rozdíly mezi
dosaženými znalostmi, ani rozdíly mezi postoji. Jediným signifikantním rozdílem byly
lepší postoje absolventů projektu vůči romskému etniku. Autoři výzkumu připomínají,
že projekt škola pro všechny si za cíl kladl cíle jako zlepšení atmosféry školy a nejen
zvýšení znalostí a změnu postojů žáků.
Termín multikulturní kompetence je České republice poměrně nový. Hladík upozorňuje
na to, že v zahraničí je používán již tři desítky let. Multikulturní kompetence představují
souhrn znalostí, vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které si žáci či studenti
osvojují v procesu multikulturní výchovy (Hladík, 2006).
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Multikulturní výchova a změna rasových postojů
Změna rasových případných rasových, či etnických rasových předsudků je jedním
z témat multikulturní výchovy. Jak bylo naznačeno, v tomto smyslu často padají otázky,
zda má multikulturní výchova takovou moc, aby mohl měnit postoje.
Právě na toto téma proběhl výzkum na California State University, kde se výzkumný
tým rozhodl provést metavýzkum na téma efektů multikulturních programů na snížení
rasových předsudků žáků. V rámci této studie bylo dokázáno, že multikulturní výchova
dosahuje lepších výsledků v městských oblastech, než v předměstských. Další zajímavé
zjištění spadá do efektů podle věku studentů. Lepší výsledky byly prokázány u skupiny
studentů ve věku 9 – 16 let, než u žáků ve věku 3 – 8 let. (Does Multicutral…, 2011)

3.2.3. Nástroje pro hodnocení multikulturních kompetencí
Termín multikulturní kompetence je České republice poměrně nový. Hladík upozorňuje
na to, že v zahraničí je používán již tři desítky let. Multikulturní kompetence představují
souhrn znalostí, vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které si žáci či studenti
osvojují v procesu multikulturní výchovy (Hladík, 2006).
Na následujících řádcích je pro ilustraci představeno několik evaluačních nástrojů, které
se zabývají tématem evaluace dosažených kompetencí. Tyto nástroje nalézají své
uplatnění i v oblasti školství.
Konkrétně jsou přestaveny tři nástroje, samozřejmě jich existuje celá další řada,
odhadem se může jednat o desítky nástrojů, které jsou určeny nejen pro školy (nástroje
existují pro primární až terciární školství), ale i pro firemní praxi, nebo dokonce pro
potřeby armády.

Multicultural Awareness-Knowledge-Skills Survey
Vzhledem k tomu, že úspěšnost multikulturní výchovy je odvislá od přípravy pedagogů
a dovedností pedagogů a vzhledem k pojetí evaluace jako komplexního jevu si dovoluji
zařadit jeden nástroj, který se zaměřuje na multikulturní kompetence učitelů, respektive
na multikulturní kompetence školních poradců.
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MAKSS (D'Andrea, Daniels, & Noonan, 2003) je souborem 60 otázek rozdělených do
následujících třech kategorií – vědomí, znalosti a dovednosti. Pro každou ze třech
oblastí je připraveno 20 otázek. U jednotlivých otázek se odpovídá prostřednictvím
Likertovy škály. U jednotlivých výroků se respondent vyjadřuje na stupnicích –
naprosto nesouhlasím; nesouhlasím; souhlasím; naprosto souhlasím, popřípadě u otázek
na schopnosti velmi omezené, omezené, dobré a velmi dobré. K jednotlivým tvrzením
jsou pak přičítány body. Ty se na závěr každé oblasti sečtou a pomocí koeficientu
vydělí, tím pádem vzniká dosažené skóre.

Developmental Model of Intercultural Sensitivity
Tento nástroj slouží pro měření tzv. interkulturní senzitivity, úspěšně se používá více
jak 20 let. Nástroj je založen na výzkumu v interkulturní psychologii, jeho autorem je
Dr. Miltton Bennett. Následující schéma ilustruje, s jakými stupni interkulturních
kompetencí nástroj pracuje. (Bennett, 2011)

Schéma č. 3 Interkulturní kompetence - model DMIS
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První tři stupně jsou označovány jako etnocentrické. První stupeň je označován jako
odepření (odmítavý přístup). Lidé s tímto výsledkem se snaží psychicky i fyzicky
oddělit od existence jiných kultur. Druhý stupeň je označován jako obrana proti
kulturním rozdílům. Svět je podle takových rozdělen na My a Oni, přičemž vlastní
kultura je považována za nadřazenou. Tito lidé mají kritické sklony vůči jiným
kulturám. Poslední třetí etnocentrický postoj je definován jako minimalizace. V tomto
postoji lidé chápou svoji kulturu jako univerzální. Takový lidé očekávají ve svém okolí
podobné chování, pokud to neodpovídá jejich normám, vyžadují od nich přijetí jeho
normy.
První postoj definovaný jako etnorelativní je nazvaný akceptace. Pohled člověka na
jeho kultura je charakterizován tím, že je jedno z mnoha. Postoj se vyjadřuje respektem
a úctou k jiným kulturám. Další postoj je charakterizovaný jako adaptace. Lidé s tímto
postojem se dokáží na svět dívat očima lidí pocházejících z jiné kultury. Poslední
etnorelativní postoj je nazvaný jako integarce. Tento postoj není nutně chápán jako
vyšší stupeň předchozího. Je to určitá nástavba typická pro lidi, kteří mají dlouhodobou
zkušenost s životem v jiných kulturách. Ve vlastním životě je významně reflektována
zkušenost jiných kultur.

Multicultural Personality Questionnaire
Popisovaný nástroj vznikl v Holandsku, konkrétně na University of Groningen. Tento
nástroj může sloužit pro výběr pracovníků v mezinárodních firmách, ale také jako
podklad pro další vzdělávání pracovníků. Tento dotazník zjišťuje, jak se lidé chovají
v rámci setkávání s dalšími lidmi z různých kultur. MPQ hodnotí pět osobnostních
faktorů - kulturní empatii, otevřenost, sociální iniciativa, citová stabilita a flexibilita.
Dále jsou stručně charakterizovány jednotlivé faktory. (VAN DER ZEE, 2000)

1. Kulturní empatie – tento faktor určuje, jak je člověk schopný vcítit se do pocitů,
myšlenek a chování lidí z jiných kultur.
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2. Otevřenost – tato škála hodnotí, jak je člověk schopný otevřít se a být nezaujatý vůči
lidem z jiných kultur. Lidé s vysokou otevřeností nemají problém, respektive jsou
nezaujatí vůči jiným normám a hodnotám.
3. Sociální iniciativa – škála sleduje, jak je člověk schopný se spřátelit s lidmi z jiných
kultur. Zda navazuje vztahy rychle, popřípadě zda je zdrženlivý.
4. Citová stabilita – je zaměřená na schopnost člověk zůstat nestresovaný v situacích,
kdy v cizím prostředí dochází k nějakým konfliktním situacím. Tento faktor je
orientován především do pracovního procesu.
5. Flexibilita – je zastřešující termín pro schopnost člověka měnit své strategie chování
v situacích, kdy dochází kontaktu s odlišnou kulturou. Flexibilní lidé na takovou
situaci reagují jako na výzvu, opačná charakteristika vidí v neznámém pocit
ohrožení.

3.2.4.

Taxonomie vzdělávacích cílů a multikulturní výchova

Taxonomie vzdělávacích cílů vznikají přibližně od 50. let dvacátého století, přičemž
jejich aktualizace, respektive revize vznikají do dnešních dnů. Taxonomie je vhodné
využívat, protože umožňují diferenciaci v náročnosti stanovených vzdělávacích cílů,
a také dále umožňují sledovat, jak se daří zamýšlené cíle naplňovat.
Taxonomie vzdělávacích cílů mohou být pro definování vzdělávacích cílů a jejich
následnému hodnocení v oblasti multikulturní výchovy velice užitečné. Dále jsou
zmíněny dvě dnes již klasické taxonomie, jedna pro kognitivní cíle, druhé pro afektivní.
Zmíněny jsou obě dvě, protože autor práce předpokládá, že požadované efekty v oblasti
afektivních cílů multikulturní výchovy budou odvislé od dosažení cílů kognitivních.
Předpoklad tedy je, že pro dosažení vysokých afektivních cílů (zvnitřnění) je potřebné
disponovat vysokým stupněm kognitivních cílů.

Bloomova taxonomie kognitivních cílů
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Bloomova taxonomie vznikla v roce 1956. Ve svém obsahu se zaměřuje na kategorizaci
kognitivních cílů ve vzdělávání. Taxonomie má hierarchický charakter, to znamená, že
pro dosažení vyššího cíle je potřebné zvládnout cíl předcházející.
Taxonomie je rozdělena do dvou kognitivních oblastí, respektive do šesti cílových
kategorií. První kategorie (znalost – aplikace) je nazývána jako učení s porozuměním,
druhá kategorie jako rozvíjení metakognice (analýza – hodnocení posouzení).
Hiearchické rozdělení cílů
1. Znalost – zapamatování
2. Porozumění – je již možné i vysvětlit
3. Aplikace – umění řešení problému, aplikace postupu
4. Analýza – dovednost analyzovat, identifikovat a porovnávat
5. Syntéza – složení prvků do před tím neexistujícího celku
6. Hodnocení posouzení – posuzování problému
Hierarchie uspořádání cílových kategorií vychází z předpokladu, že k dosažení vyšší
kategorie cílů je důležité důkladné ovládání příslušného učiva, obsahu na nižší úrovni
osvojení (Vališová, 2009, s. 24). Bloomova taxonomie kognitivních cílů umožňuje
formulovat požadavky na žáka na různé myšlenkové úrovni. Taxonomii tvoří již
zmíněné cílové kategorie, které gradují požadavky na žáky. Nejvyšším ze zmíněných
cílů je samotné vlastní hodnocení žákem. Tento cíl již přechází k cílům afektivním
(Kosíková, 2011, s. 67).

Krathwohlova taxonomie afektivních cílů
V případě taxonomie Krathwohla již můžeme hovořit o hierarchii, která souvisí
s postupným zvnitřňováním hodnot a ovlivňování chování a jednání prostřednictvím
těchto hodnot. Afektivní cíle však nejsou spojeny jen s hodnotami, ale i s emocemi,
motivy, aspiracemi a zájmy. Východiska afektivních cílů jsou buď ve vlastnostech
člověka, nebo se jedná o východiska v tzv. sociálních rolích člověka, pro které tohoto
člověka připravujeme. (Vališová, 2009, s. 27)
Taxonomie postojových cílů je budována na postupném zvnitřňování hodnot:
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1. Vnímání (přijímání)
2. Reagování (aktivní spolupráce)
3. Oceňování hodnot (hodnocení)
4. Organizace (integrace hodnot, systematizace hodnocení)
5. Uspořádání (zvnitřňování hodnot v charakteru)

První nejnižší kategorie „charakterizuje citlivost jedince k existenci určitých jevů nebo
podnětů. Znamená to, že subjekt je ochoten je přijímat či vnímat. Jde vlastně o první
předpoklad k tomu, aby se učení, které vychovávající zamýšlí u jedince vyvolat,
zaměřilo příslušným směrem“ (Kalhous, Obst, 2002, s. 284).
Další úroveň reagování, charakterizuje následující „reagování se od pouhé vnímavosti
k jevům liší zvýšenou aktivitou jedince a vyšším stupněm jeho zainteresovanosti“
(Kalhous, Obst, 2002 s. 284).
Třetí stupeň je nazván oceňování hodnot „určité skutečnosti nabývají pro jedince
vnitřní hodnotu. Jsou oceňovány jako užitečné nebo žádoucí“ (Kalhous, Obst, 2002,
s. 284).
Předposlední kategorie je nazvána jako organizace. „Při postupné internalizaci hodnot
se jedinec setkává se situacemi, k nimž se vztahuje více než jedna hodnota. Proto je
nutné hodnoty integrovat do soustavy, určit vztah mezi nimi a stanovit základní,
dominantní hodnoty v soustavě“ (Kalhous, Obst, 2002, s. 285).
Finální úroveň je uspořádání. Konkrétní hodnoty zde získávají „pevné místo
v hodnotové hierarchii jedince, utvářejí ucelený systém, který v plném rozsahu
a dlouhodobě ovlivňuje lidské chování“ (Kalhous, Obst, s. 285).

Možné přínosy taxonomií pro multikulturní výchovu
Přínosy taxonomií spatřuji v hierarchickém vymezení cílů, které se dají v oblasti
multikulturní výchovy na základě uvedených informací vhodně strukturovat podle
náročnosti do jednotlivých etap edukačního procesu. Navíc obě taxonomie počítají
s tím, že aby člověk mohl postoupit na další stupeň, musí nejprve zvládnout
předcházející, což je pro oblast postojů logický postup.
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4.

Výstup teoretické části práce

Teoretická část práce je členěna do tří hlavních kapitol. Jejím cílem bylo uvedení do
problematiky multikulturalismu a multikulturní výchovy, a to prostřednictvím vymezení
základních teorií a pojmů, které se k této problematice vztahují. Dalším cílem bylo
upozornit na témata, které intervenují do procesu multikulturní výchovy při edukačním
procesu na základních školách. Poslední kapitola teoretické části práce se věnovala
možnostem a důvodům pro evaluaci vzdělávacích výsledků v oblasti multikulturní
výchovy. Jednak prostřednictvím představením možných výzkumných metod,
evaluačních nástrojů ale i proběhlých výzkumů. V této kapitole byly také zmíněny
taxonomie vzdělávacích cílů a jejich souvislost s evaluací vzdělávacích výsledků
v oblasti multikulturní výchovy.
Význam a důležitost hodnocení vzdělávacích výstupů vychází z potřeby z předpokladu,
že škola jako společenská instituce může být významným nositelem společenských
změn a jako instituce se významně podílí na podobě společnosti. Proto je nutné hledat
možnosti, jak podporovat procesy multikulturní výchovy ve školách i v rámci
společenského života dané komunity, respektive společnosti na mikro i makro sociální
úrovni. I kdyby byl koncept multikulturalismu ze strany státu opuštěn, výchova
k multikulturnímu občanství už zřejmě i kvůli ekonomickým zájmům zůstane nedílnou
součástí vybavenosti každého člověk a to i např. z pohledu budoucích pracovních
kontaktů s příslušníky jiných národů, kultur, tak z pohledu poznání vlastní identity.
Hodnocení postojů a hodnot je velice obtížnou oblastí pedagogického i psychologické
výzkumu. Přesto považuji za důležité ve chvíli, kdy jsou do rámcových vzdělávacích
programů implementována průřezová témata a ve chvíli, kdy se do této oblasti investují
finanční prostředky16 věnovat tématu efektivnosti těchto pedagogických snah pozornost.
Informace popsané v teoretické části práce mohou v některých aspektech být přínosná
i pro implementaci jiných průřezových témat do školního kurikula.

16

Do problematiky multikulturní výchovy se investují prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, multikulturní charakter mají také některé projety z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost. Další peníze také plynou z MŠMT. Některé projekty byly spolufinancovány i
z různých nadací a nadačních fondů.
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Vyplývající doporučení pro pedagogickou praxi
-

V rámci autoevaluace školy je potřebné dávat prostor a důraz pro hodnocení školy
v oblasti multikulturní výchovy.

-

Podporovat průběžné vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti multikulturní
výchovy.

-

Realizovat multikulturní výchovu nejen jako nahodilou součást školního kurikula,
ale vnímat ji jako promyšlenou politiku dané školy.

-

Pokusit se věnovat evaluaci dopadů multikulturní výchovy na žáky, a to ve všech
oblastech (kognitivní, afektivní a behaviorální).

-

Pravidelně sledovat trendy, které souvisí s implementací průřezových témat do
českého školního kurikula.

-

Kromě znalostní složky se ve školách soustředit na rozvoj sociálních dovedností,
prostřednictvím promyšlených edukačních intervencí (vhodné výukové metody,
vytvoření zdravého školního klima atd.).

61

METODICKÁ ČÁST
5.

Úvod metodické části

V teoretické části práce byly vymezeny základní oblasti týkající se multikulturní
výchovy, od obecných ideových východisek až po konkrétní cíle, které jsou stanoveny
na úrovni rámcového vzdělávacího programu, respektive školního vzdělávacího
programu.
Metodická část práce reaguje především na potřebu podpory procesů multikulturní
výchovy na základních školách. Samotná evaluace vzdělávacích výsledků v oblasti
multikulturní výchovy je velice složitou problematikou, jak bylo řečeno v teoretické
části, značná část spadá do oblasti interkulturní psychologie. Jak autor práce v teoretické
části práce ukázal, cíle multikulturní výchovy spadají nejen do kognitivní oblasti, ale
především do oblasti hodnotové, která je samozřejmě ovlivňována nejen školním
formativním působením, které je stále pro dnešní školu příznačné.
Před uvedením samotných cílů metodické části práce je důležité připomenut, že
evaluace vzdělávacích výsledků v oblasti multikulturní výchovy podle zjištění
v teoretické části práce nespadá jen do oblasti samotných žáků, ale prolíná se celým
systém nastavením školy a působení pedagogů.
Na základě výše uvedeného, se autor práce rozhodl sestavit metodiky, které by mohly
konkrétním školám, učitelům i žákům napomáhat v oblasti rozvoje a zlepšování
podmínek pro realizaci multikulturní výchovy na jejich školách.
Předložená metodika vychází z pěti dimenzionálního modelu, který navrhl J. A. Banks.
„První teoretik multikulturní výchovy, který přišel s tzv. teorií změny celého školního
prostředí, byl James Banks. Podstatou této teorie je vnímání multikulturní výchovy v
celém prostředí, do kterého má být zasazena. Nejde tedy jen o to, zda jeden konkrétní
pedagog využije ve výuce tu nebo onu metodu.“ (Moree, Kocourek, Košák a kol., 2009,
s. 11)
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Jde o to, do jaké míry je celé prostředí školy otevřeno rozmanitosti, která se týká
i takových drobností jako: do jaké míry je škola otevřená rodičům, jak se zapojuje do
života místní komunity, ve městě nebo na vesnici, jaké má materiální vybavení nebo
jaké pedagogické strategie jsou využívány v celém školním kolektivu. Při pohledu na
tyto dílčí aspekty začleňování multikulturní výchovy do výuky jde především o to, do
jaké míry je kontakt s rozmanitostí vnímán jako přirozená součást života a do jaké míry
je to nepřirozený pohled přicházející jako nezvaný host odněkud zvenčí.

Složení metodické části
Metodická část se skládá ze tří samostatných nástrojů. Tyto nástroje jsou zaměřeny do
tří oblastí, a to školní politiky, kompetencí pedagogů a kompetencím žáků. Cíle, způsob
sestavení a otestování nástroje je u každého z nich popsáno samostatně.
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5.1. Evaluační nástroj určený pro základní školy
Evaluační nástroj je vytvořený s cílem nabídnout jednoduchou možnost pro sledování
naplňování principů v oblasti implementace multikulturní výchovy na základních
školách. Navržený nástroj může školám sloužit jako prostředek užívaný v rámci interní
evaluace školy. Cílem připraveného nástroje není hodnocení kvality, či nekvality školy,
cílem je přispět k utváření takového školního prostředí, které bude postaveno na
principech rovných příležitostí, sociální spravedlnosti a demokratických hodnotách.



Specifické cíle a teoretické zakotvení metodiky

Sledovat problematiku přístupu školy k realizaci podmínek pro efektivní multikulturní
výchovu je velice obtížné. Při sestavování následujícího nástroje autor práce vycházel
z předpokladů, které byly stanoveny v teoretické části práce. Především z modelu
J. A. Bankse, který stanovil pět dimenzí pro úspěšné naplňování cílů multikulturní
výchovy.
Před vytvořením samotných otázek autor práce nejprve vymezil následující obecné
charakteristiky, které jsou vhodné pro sledování určitých proměnných, které souvisí
s implementací multikulturní výchovy do života školy.
Evaluační nástroj je určený zejména pro management škol, které prostřednictvím
zjištěných výsledků mohou získat některé podněty pro úpravu školní politiky. Nástroj
byl sestavován především pro využití základních škol. Existuje však předpoklad, že
s jistými úpravami by bylo možné tento nástroj užívat i v jiných typech vzdělávacích
institucí.
Dotazník obsahuje celkem 20 položek ve dvou oblastech. U každé položky se
respondent dotazníku může s výrokem plně ztotožnit (2 body), částečně souhlasit (1
bod) a nesouhlasit (0 bodů).
Výstupem nástroje je zpráva, která obsahuje počet dosažených bodů v jednotlivých
oblastech a slovní popis situace dané školy upozorňující na silné, respektive slabé
stránky školy v popisované oblasti. Závěr zprávy je tvořen stručnými doporučeními pro
rozvoj školy.
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Metodika sestavení nástroje a způsob ověření funkčnosti nástroje

Autor práce nejprve sestavil baterii výroků k dvěma stanoveným oblastem – Školní
politika a realizace multikulturní výchovy. Ke každé oblasti bylo stanoveno celkem 10
výroků. Výroky byly vytvořeny na základě zjištění vyplývajících z teoretické části
práce.
Evaluační nástroj v podobě dvaceti výroků byl otestován ve spolupráci se třemi
základními

školami,

které

se

nacházejí

ve

městech

Nymburk,

Poděbrady

a Liberec. Nástroj byl po předchozí domluvě předán vedení školy a za jejich pomoci
vyplněn a otestován. Při testování nástroje nedošlo k žádným problémům, nebyla
zaznamenána rizika.
Se školami byly po otestování diskutovány zejména možnosti stanovení výstupů
z evaluačního nástroje. V samotném nastavení a způsobu kladení otázek nebyl shledán
problém. K prvně jmenované oblasti se došlo k následujícím závěrům. Z otestovaných
vzorků autor práce sestavil jednoduchou zprávu (ukázka str. 70 – 71). Ta by mohla být
určitým vodítkem pro samostatné sestavování zpráv ze strany škol, tím by se celá
metodika stala nezávislá na externím hodnotiteli.



Rizika použití nástroje

Předložený nástroj s sebou nepřináší žádná významnější rizika. Důležité je, aby
respondenti přistupovali k vyplňování nástroje odpovědně. Tím je myšleno, aby
neodpovídali na dané otázky podle tzv. sociálního očekávání. Toto riziko je
minimalizováno tím, že výsledky nástroje neslouží pro nějaké srovnání, konkrétní škole
tedy nehrozí případná následná rizika. Z tohoto důvodu existuje předpoklad, že nástroj
bude vyplňován bez vedlejších úmyslů.

65



Vlastní podoba evaluačního nástroje pro základní školy:
Evaluační nástroj – „MULTIKULTURNÍ ŠKOLA“
Škola:
Vyplnil:
Dne:

Instrukce:
Na následujících dvou stranách je uvedena baterie 20 výroků. Každý výrok si prosím
pečlivě přečtěte, a následně ho ohodnoťte od 0 – 2. Přičemž udělení 0 znamená, že
výrok neodpovídá realitě, udělení 1 s výrokem je částečně pravdivý, 2 s výrokem plně
odpovídá realitě. Cílem tohoto nástroje není hodnotit školu jako výbornou, či špatnou.
Cílem je poskytnutí zpětné vazby k procesům multikulturní výchovy na Vaší škole.
Vyplnění nástroje trvá přibližně 10 minut.
Otázka
1.

OBLAST: Školní politika

Hodnocení

Škola se ve svém personálním složení snaží respektovat
kulturní a etnické složení v souladu se svým okolím (platí pro
všechny zaměstnance školy).

2.

Škola

se

v rámci

sestavování

ŠVP speciálně

věnuje

implementaci průřezových témat.
3.

Škola vytváří podmínky pro inkluzi žáků z odlišného
sociokulturního prostředí (předškolní příprava, nabídka
individuální doučování apod.).

4.

Škola pravidelně vyhodnocuje v rámci své autoevaluace klima
školy.

5.

Škola podporuje a dbá na vzdělávání svých pracovníků
v oblasti multikulturní výchovy.

6.

Škola se zapojuje, případně pořádá kulturní či společenské
akce, které podporují život a zapojení místní komunity do
života školy.

7.

Formální kurikulum školy odráží zkušenosti, kulturu a
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perspektivy různých kulturních či etnických skupin.
8.

Škola disponuje školním psychologem, nebo speciálním
pedagogem.

9.

Žáci mají možnost participovat na rozhodování o dění ve
škole.

10.

Ve škole realizuje doplňující vzdělávací obory (dramatická
výchova, etická výchova apod.).
DÍLČÍ SOUČET

Otázka
11.

OBLAST: Realizace multikulturní výchovy
Škola

se

snaží

hodnotit

dopady

vzdělávacích

Hodnocení
cílů

směrovaných do afektivní oblasti.
12.

Škola pořádá projektové dny s tématikou multikulturní
výchovy.

13.

Škola spolupracuje s organizacemi, které realizují projekty
zasahující do oblasti multikulturalismu, či multikulturní
výchovy.

14.

Hodnotící a testovací postupy, které škola využívá, se snaží
být kulturně citlivé.

15.

Škola se snaží vybírat takové školní pomůcky (učebnice,
elektronické matriály apod.), které se snaží respektovat
kulturní rozmanitost společnosti.

16.

Škola je připravena na přijetí nového žáka z odlišného
sociokulturního prostředí.

17.

Výzdoba školy a celkové prostředí se snaží respektovat
kulturní rozmanitost daného regionu.

18.

Škola je odborně, metodicky i lidsky připravena na možnosti
řešení kulturních, etnických a sociálních konfliktů.

19.

Škola podporuje různorodost školních kolektivů (třídní
kolektivy

nejsou

rozdělovány

na

základě

prospěchu,

kázeňských problémů, etnických, kulturních či jiných znaků).
20.

Škola sleduje aktuální trendy a metodická doporučení
v oblasti multikulturní výchovy.
DÍLČÍ SOUČET
CELKOVÝ SOUČET
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Ukázka evaluační zprávy

VÝSTUP EVALUAČNÍHO NÁSTROJE SLEDUJÍCÍ PŘIPRAVENSOT ŠKOLY NA
MULTIUKULTURNÍ VÝCHOVU
Evaluační nástroj – „MULTIKULTURNÍ ŠKOLA“
Škola:
Vyplnil:
Zpracoval:
Dne:

Vámi vyplněný evaluační nástroj „Multikulturní škola“ se věnuje tématu implementace
multikulturní výchovy jako průřezového tématu RVP ZV do kurikula Vaší školy.
Na následujících řádcích je možné najít vyhodnocení Vámi vyplněného nástroje.
Výsledky Vám umožní reflektovat situaci, jak se daří škole naplňovat principy spojené
s vytvářením podmínek a následnou realizací multikulturní výchovou. V rámci zprávy
se můžete dozvědět, jaké silné, či slabé stránky Vaše škola v oblasti multikulturní
výchovy má. Výsledky nabízí zpětnou vazbu pro školu, mohu být vodítkem pro
zlepšování


Tabulka s výsledným hodnocením

Maximální možný počet získaných bodů:

40 bodů

Celkový počet dosažených bodů:

25 bodů (13 bodů, 12 bodů)

Shrnutí silných stránek:
Škola má zajištěný a odborně připravený personál. Pozitivní složkou je přítomnost
školního psychologa, který může reflektovat potřeby žáků z odlišných, kulturních,
etnických či sociálních prostředí. Škola se snaží vytvářet dobré školní klima, dbá na
možnostech zapojování žáků do rozhodování o věcech ve škole, včetně její výzdoby,
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projektových dnů apod.
Shrnutí slabých stránek:
Slabé stránky školy spadají do kategorie nízké citlivosti školy vůči tématům jako je
výběr vhodných učebních matriálů, citlivé testování, které dbá na kulturní rozdíly apod.
Škola má dále rezervy v přípravě podmínek pro inkluzi žáků obecně z jiných prostředí.
Doporučení pro školu:

-

Rozšířit příležitosti individuální pomoci žákům z odlišných sociokulturních
prostředí.

-

V rámci personální politiky školy dávat příležitosti zájemcům o práci z různých
minoritních skupin.

-

Podporovat různorodost třídních kolektivů.

-

Zahájit soustavnou a cílenou spolupráci s NNO, který se pohybují v oblasti
multikulturní výchovy.
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5.2. Nástroj pro ověřování multikulturních kompetencí učitelů
V teoretické části práce byl popsán systém a důležitost tzv. multikulturních kompetencí
učitelů. Dále byly popsány i konkrétní nástroje, které se zabývají měřením těchto
kompetencí v zahraničí. Zpravidla se jedná o nástroje, které se zaměřují na jednotlivé
faktory, jejichž působení se spojuje a projevuje v tzv. kompetencích. Předložený model
vychází z předpokladu, že multikulturní kompetence učitele jsou složeny ze znalostí,
dovedností a postojů.



Specifický cíle a teoretické zakotvení metodiky

Cílem vytvoření tohoto nástroje je pomoc učitelům při reflexi vlastních multikulturních
kompetencí, které jsou důležité při realizaci multikulturní výchovy na základní škole.
U pedagogů se předpokládá jistá míra znalostí potřebných pro výuku multikulturních
témat, dále se předpokládají schopnost tyto poznatky předávat dále, tedy mít nějakou
dovednost. Poslední faktor nástroje se zaměřuje na postoje. Je velice důležité, aby byl
pedagog o potřebnosti začleňování multikulturních témat do kurikula vnitřně
přesvědčen. Pedagog by měl být ve svém chování autentický a kongruentní.



Metodika sestavení nástroje a způsob ověření funkčnosti nástroje

Sestavení nástroje vycházelo z definice multikulturních kompetencí učitelů v podání
Hladíka (definice uvedena v teoretické části práce). Dále bylo využito poznatků
z nástrojů, které se zabývají hodnocením multikulturních kompetencí u pedagogů
a školních poradců v zahraničí. Tyto nástroje byly taktéž popsány v teoretické části
práce.
Samotný nástroj obsahuje 30 výroků, kde se respondent postupně vyjadřuje ke svým
znalostem, dovednostem a postojům. Všechny výroky jsou směřovány do oblasti
mutlikuturních/ intekulturních témat.
U každé ze tří oblastí existuje stejná nabídka hodnocení, ta je podrobně popsána
v instrukcích u samotného nástroje. Maximálně se dá dosáhnout 60 bodů. Cílem však
není sestavovat žebříček, který by vyjadřoval, který z pedagogů je více „multikulturní“.
Cíl je směřován do sebereflexe vlastních kompetencí.
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Nástroj byl otestován na vzorku 15 pedagogů na školách uvedených u prvního nástroje.
Autor práce se snažil oslovit pedagogy vyučující ve vzdělávacích oblastech Člověk
a společnost a Člověk a jeho svět. Získané výsledky nebyly porovnávány, jen pro
zajímavost uvádím, že průměrný počet získaných bodů činil 24, což je podle mého
mínění poměrně nízká úroveň. Pedagogům byla předána možnost samostatně zhodnotit
dosažené výsledky. Nástroj je však sestaven tak, že hodnotit výsledky a sepsat zprávu
by mohl i někdo jiný. Pro ilustraci je ve shrnující zprávě přepsán jedna ze získaných
odpovědí.



Rizika použití nástroje

Rizika použití nástroje jsou obdobná jako u předcházejícího nástroje, a to v podobě
rizika tzv. sociálního očekávání. Z tohoto důvodu je důležité nástroj prezentovat jako
možnost, jako zjištění předpokladů pro znalostní i osobnostní rozvoj pedagoga.
Další možné riziko existuje v nepochopení, respektive neznalosti některých termínů
užívaných v části o znalostech pedagoga. Na toto riziko se dá reagovat prostřednictvím
přidání přílohy v podobě stručných vysvětlivek. V rámci testování nástroje však takový
problém zjištěn nebyl.

71



Vlastní podoba nástroje
Evaluační nástroj - „Multikulturní kompetence učitele“
Škola:
Vyplnil:
Dne:

Instrukce:
Na následujících stranách je uvedena baterie 30 výroků. Každý výrok si prosím pečlivě
přečtěte, a následně ho ohodnoťte. Ve všech oblastech se používá následující
hodnocení. Použijte 0, pokud s výrokem nesouhlasíte, nebo zvolte 1, pokud s výrokem
částečně souhlasíte, nebo zvolte 2, pokud s výrokem absolutně souhlasíte. Cílem tohoto
nástroje je pomoci Vám zmapovat vlastní kompetence, ne Vás s někým srovnávat. Cíl je
tedy především vlastní reflexe a zjištění Vašich silných a slabých stránek v oblasti
multikulturních kompetencí. Po zpracování nástroje prosím sečtěte jednotlivé body
a pokuste se zhodnotit, co jste se o sobě dozvěděli. Vyplnění nástroje, včetně vlastního
hodnocení Vám bude trvat přibližně 20 minut.

Otázka
1.

Hodnocení

OBLAST: znalosti
Dokáži kriticky zhodnotit existující vzdělávací materiály
z hlediska

jejich

vztahu

k jednotlivým

směrům

multikulturalismu a multikulturní výchovy.
2.

Rozlišuji konkrétní přístupy v rámci multikulturní výchovy
(kulturně standardní x transkulturní). Dokáži posoudit jejich
výhody a nevýhody na edukační proces.

3.

V posledních pěti letech jsem se zúčastnil vzdělávání v oblasti
multikulturní výchovy.

4.

V edukačních situacích dokáži aplikovat vhodné didaktické
metody.

5.

Dokážu

diskutovat

o

historii,

zvycích

a

specificích

národnostních a etnických menšinách v České republice.
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6.

Dokážu

diskutovat

o

historii,

zvycích

a

specificích

národnostních a etnických menšinách v České republice.
7.

Dokážu diskutovat o historii a specificích náboženských
uskupení v České republice.

8.

Znám základní informační materiály (metodiky, monografie,
internetové zdroje, které se vztahují k multikulturní výchově.
Jejich poznatky jsem schopný/á interpretovat a následně
využít.

9.

Umím vysvětlit obsah základních termínů vztahujících se
k multikulturní výchově (např. stereotyp, předsudek, rasismus
apod.).

10.

Znám své kulturní a rodinné ukotvení, chápu jeho vliv na
vnímání
DÍLČÍ SOUČET

Otázka
11.

OBLAST: Dovednosti
Dokáži aplikovat různé didaktické přístupy k multikulturní
výchově.

12.

Ve třídě dokáži vyřešit problémy, které vznikly na základě
kulturní, etnické či sociální odlišnosti.

13.

V rámci výuky dokáži vytvářet příležitosti pro diskuzi o
termínech jako je rasismus, předsudky, stereotypy.

14.

Jsem schopný kooperovat s žáky a jejich rodiči, v případě že
pochází z menšinových sociokulturních skupin.

15.

Dokáži aktivně obhajovat principy rovných příležitostí a
sociální spravedlnosti.

16.

V rámci školního vyučování umím vytvořit prostor pro
kooperaci namísto kompetice.

17.

V rámci vyučování dokáži zajistit stejné podmínky pro
všechny studenty bez ohledu na jejich sociokulturní původ.

18.

V rámci hodnocení vzdělávacích výsledků dokáži reflektovat
příčiny možných neúspěchů u žáků ze sociokulturních menšin.

19.

Se zjištěnými příčinami neúspěchu pak umím pracovat a
příčiny odstraňovat.

20.

Na úrovni školy/ třídy aktivně vystupuji proti vytváření
překážek ohrožující žáky ze sociokulturních menšin.
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DÍLČÍ SOUČET
Otázka

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

OBLAST: Postoje
Respektuji všechny sociokulturní skupiny bez ohledu na
jejich původ, etnicitu apod.
Moje očekávání k výkonům žáku se neformují na základě
jejich kulturního, etnického či sociálního původu.
Uvědomuji si potřebnost zařazení multikulturní výchovy do
školního kurikula.
Jsem schopný se vcítit do situace mých žáků, kteří pochází
z odlišného sociokulturního prostředí.
Jsem hluboce přesvědčen o tom, že všem mým žákům náleží
stejná práva a povinnosti.
Uvědomuji si, že multikulturní výchova musí prostupovat
celý systémem fungování školy.
Uvědomuji si a vítám tendence v oblasti rozvoje inkluzivního
školství.
Jsem si vědomí svých případných negativních prostojů vůči
nějakému druhu menšin.
Jsem otevřeným všem novým informacím, které spadají do
oblasti interkulturního soužití.
Jsem si vědom/a toho, že kultura je má dynamický charakter.
DÍLČÍ SOUČET
CELKOVÝ SOUČET BODŮ
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Ukázka vlastního hodnocení pedagoga
VÝSTUP EVALUAČNÍHO NÁSTROJE SLEDUJÍCÍ MULTIKULTURNÍ
KOMPETENCE PEDAGOGŮ
Evaluační nástroj – „MULTIKULTURNÍ KOMPETENCE UČITELE“
Škola:
Vyplnil:
Zpracoval17:
Dne:



Tabulka s výsledným hodnocením

Maximální možný počet získaných bodů:

60 bodů (3 * 20 bodů)

Celkový počet dosažených bodů:

32 bodů

Shrnutí silných stránek:
Dosáhla jsem dobrého výsledku v oblasti postojů. Vnitřní přesvědčení o potřebnosti
zavádění multikulturní výchovy považuji ze svého pohledu za velice důležité. Svoje
přednosti spatřuji ve svých didaktických a vychovatelských dovednostech. Myslím, že
se mi daří vytvářet takové prostředí, ve které se žáci mohou otevřít a diskutovat nad
tématy, kde občas vzplanou emoce.
Shrnutí slabých stránek:
Své slabiny po vyplnění dotazníku vidím v oblasti znalostí. Vzhledem k tomu, že jsem
nebyla během studia připravována na „multikulti“, tak mi spousta věcí utíká. Bohužel
těch věcí, co musím jako učitelka stihnout je mnoho.

17

Vyplňuje se v případě zpracování za pomoci externího hodnotitele.

75

Na čem bych měl pracovat, co zlepšit?
V nejbližší době bych chtěla navštívit nějaké školení s tématem multikulturní výchovy.
Dále bych na sobě měla více pracovat v oblasti získávání nových praktických
poznatků. Pokud se zaměřím na témata v předloženém dotazníku, tak bych celkově
měla nejvíce pracovat na získávání nových informací.

5.3. Nástroj pro sebehodnocení multikulturních kompetencí žáků


Specifický cíle a teoretické zakotvení metodiky

Tento nástroj je postaven na sebehodnocení žáků. Už samotné schopnost sebehodnocení
může být chápána jako kompetence, podporující nezávislost a samostatnost.
Sebehodnocení žáka vede:


„k přemýšlení o minulých činnostech a získaných zkušenostech,



k znovu vybavení si toho, co se stalo,



k vyjmenování toho, co se žák naučil, co zvládl, čeho dosáhl,



k formulování toho, co se mu nepodařilo, čeho nedosáhl, co mu chybí ke splnění
úkolu.“ (Kolář, Šikulová, 2009)

Návrh nástroje vychází z faktu, že sebehodnocení se může týkat jak kognitivních, tak
emociálních zisků žáků. Domnívám se, že pro sledování dosažených cílů v rámci
realizace průřezových témat skýtá sebehodnocení velké příležitosti.
Zjištěné výsledky z tohoto nástroje nesmějí být použity pro hodnocení prospěchu žáků.
Účelem tohoto nástroje je vlastní reflexe žáků, tedy vytváření obrazu o sobě samém,
o tom jaký jsem člověk. Sekundárním cílem je určitá nápomoc učitelům v tom slova
smyslu, že se mohou dozvědět, jakým tématům se mají v rámci edukačního procesu
více věnovat.
Tento nástroj je vhodné používat po nějakých etapách (např. po uplynutí školního roku,
po absolvování multikulturního projektu apod.). Pak můžeme pozorovat, jak se podařilo
vzdělávací cíle naplnit. Tím pádem můžeme hledat na odpovědi na otázky co je a není
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efektivní, které pedagogické zásahy byly účinné, jak ovlivňují sociální vlivy
a společenské události formování postojů a dovedností mladého člověka (u cílů
spadajících do oblasti postojů je důležité počítat s vlivy okolí, v tomto ohledu je možné
připomenout, že někteří autoři zařazují multikulturní výchovu pod pedagogiku sociální).


Metodika sestavení nástroje a způsob ověření funkčnosti nástroje

Sebehodnotící list byl sestaven stejně jako nástroj pro pedagogy ve třech oblastech –
kognitivní, dovednostní a postojové. Výroky byly formulovány na základě cílů
uvedených v metodickém materiálu VÚP.
Nástroj byl otestován na vzorku 15 žáků na třech základních školách. Jednalo se o žáky
9. ročníků. V rámci testování nástroje jsem nenarazil na závažnější problémy. Navržený
nástroj počítá s tím, že jeho výsledky jsou následně po vyplnění žáky diskutovány
v rámci skupinového diskuze společně s pedagogem.


Rizika použití nástroje

Rizika použití nástroje spatřuji v nedostačené kompetenci k reálné sebereflexi a tedy
vlastnímu sebehodnocení žáka. Nástroj se z tohoto důvodu hodí spíše pro využití na
druhém stupni základních škol. Druhým předpokladem pro úspěšnou aplikaci nástroje je
vytváření dlouhodobých příležitostí, které směřují do oblastí vlastního hodnocení, a to
nejlépe od raného dětství.



Vlastní podoba sebehodnotícího listu
SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA

Jméno a Příjmení:
Škola:
Třída:

Instrukce:
Právě jsi obdržel sebehodnotící list, po jehož vyplnění se dozvíš, jak jsi na tom s tvými
multikulturními kompetencemi. Jednoduše řečeno, jak jsi na tom ve vztahu k dalším
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lidem a kulturám. Čeká tě celkem 30 výroků, každý z nich si prosím pečlivě přečti a
ohodnoť podle následujícího klíče. S výrokem naprosto nesouhlasím – 0 bodů,
s výrokem částečně nesouhlasím – 1 bod, s výrokem částečně souhlasím – 2 body,
s výrokem naprosto souhlasím – 3 body. U každé oblasti (znalosti, dovednosti a postoje)
si vypočítáš dílčí výsledky, které na konci listu sečteš.
Tento hodnotící list neslouží jako podklad pro udělení známky. Cíle je, jak bylo řečeno,
aby sis udělal obraz o tvých kompetencích. V případě potřeby se zeptej svého učitele na
další podrobnosti.

Jak na tom jsem se svými znalostmi?
1.

Dokážu objasnit slova jako předsudek, rasismus, etnikum apod.

2.

Dokážu popsat a na příkladu vysvětlit vytváření identity člověka.

3.

Dokázal bych argumentovat, v čem se skýtá nebezpečí nenávisti vůči
nějaké menšinové skupině.

4.

Znám a dokážu popsat historie své rodiny.

5.

Znám smysl rituálů a dokáži uvést jejich příklady u různých kultur.

6.

Umím kriticky zhodnotit informace, které jsou poskytovány médii o
různých skupinách lidí (např. etnické menšiny, náboženské menšiny,
sexuální menšiny).

7.

Dokážu na příkladech popsat prolínání kultur ve svém okolí.

8.

Umím vyjmenovat příklady dokumentů, které se věnují lidským právům
a stručně pospat jejich obsah.

9.

Znám organizace, které se věnují lidským právům, umím charakterizovat
jejich činnost.

10.

Dokážu vysvětlit a zařadit pojem globalizace a multikulturalismus.
DÍLČÍ SOUČET

Jak na tom jsem se svými postoji?
11.

Dokážu se vcítit do situace člověka, který přišel do ČR a přitom vyrůstal
v jiné zemi.

12.

Respektuji všechny lidi bez ohledu na jejich původ (např. národnostní,
etnický, náboženský).
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13.

Uvědomuji si pozitivní význam rovnocenných lidských vztahů.

14.

Uvědomuji si negativní dopady netolerantního chování do vztahů ve
společnosti.

15.

Nepřipisuji lidem z jednotlivých skupin stejné charakteristiky (např.
Romům, Vietnamcům apod.)

16.

Dokážu přemýšlet nad tím, co ovlivňuje identitu člověka.

17.

Věřím v rovnoprávnost všech občanů České republiky.

18.

Nemám problém s tím, mít za souseda cizince.

19.

Uvědomuji si, na základě jakých okolností se formují mé postoje.

20.

Vnímám jako důležité, že v ČR existuje záchytná síť pro občany
s nějakým problémem.

DÍLČÍ SOUČET

Jak na tom jsem se svými dovednostmi?
21.

Dokážu rozpoznat a vyhodnotit nonverbální projevy komunikace
v interkulturním kontaktu.

22.

Umím prezentovat své názory a postoje v přítomnosti většího počtu
cizinců, třeba i za pomoci cizího jazyka.

23.

Dokážu vysvětlit a obhájit svůj názor na předsudky.

24.

Dokážu projevit solidaritu se svým okolím. (bezplatná pomoc, dar apod.)

25.

Dokážu navrhnout možná řešení sociokulturních konfliktů v místě mého
bydliště.

26.

Dokážu diskutovat o problematice diskriminace ve společnosti.

27.

V případě potřeby budu vědět jak se chovat v situaci nějakého
sociokulturního konfliktu.

28.

Dokáži bez problému komunikovat s lidmi s cizích sociokulturních
skupin.

29.

Umím odmítnout výzvy k hledání nepřátel na straně různých menšin.

30.

V případě potřeby umí zvolit vhodné verbální metody v komunikaci
s lidmi z jiných kultur.

DÍLČÍ SOUČET
CELKOVÝ SOUČET = ZNALOSTI + POSTOJE + DOVEDNOSTI
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Ukázka hodnocení sebehodnotícího listu

Po vyplnění listu nejprve následuje vlastní hodnocení žák, které se vyplňuje do
následující tabulky.

Maximální možný počet získaných bodů:

90 bodů (3 * 30 bodů)

Celkový počet dosažených bodů:
V čem se mi daří? (Popiš jednotlivé oblasti.)

V čem bych se mohl zlepšit? (Napiš, kde list odhalil tvé slabé stránky.)

Jakými aktivitami bych mohl zlepšit své multikulturní kompetence? (Stručně
popiš, jak by si mohl dosáhnout vyšší úrovně v listu, co je proto potřeba udělat?)


Po individuálním hodnocení může následovat skupinová diskuze moderovaná
učitelem. Žáci mohou společně hledat možnosti, na co se v rámci výuky
soustředit. Dále probrat témata, u kterých si nebyli jisti s vyplněním apod.
Sebehodnotící list může být po nějaké absolvované etapě žákům předán znova,
načež mohou být porovnány výsledky s původní sebereflexí.
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Závěr práce
Předložená diplomová práce se zaměřila na problematiku evaluace vzdělávacích
výsledků v oblasti multikulturní výchovy na základních školách. V rámci teoretické
části práce bylo poukázáno na celkovou složitost tohoto tématu a jeho problematické
uchopení. Cíle multikulturní výchovy jsou ve své ideální podobě nastaveny velice
odvážným způsobem, a proto vznikají různé názory na reálné možnosti a efektivitu
tohoto edukačního snažení. Z toho důvodu se autor práce rozhodl zasadit celé téma do
širšího teoretického kontextu.
Dále je důležité podotknout, že oblast vzdělávacích výsledků v multikulturní výchově je
na základě informací zpracovaných v teoretické části práce pojímána nejen jako
sledování konkrétních výstupů na straně žáka, ale jako komplexní jev, který je potřebné
sledovat na institucionální úrovni školy, ale také na úrovni pedagogů i žáků
prostřednictvím tzv. multikulturních kompetencí.
Na základě výše uvedených informací bylo rozhodnuto, že na místo zpracování
empirické části bude zpracována metodika. Uvedená metodika je v souladu s výše
uvedenou tezí, že efekty multikulturní výchovy jsou tvořeny na základě trichotomie
škola – učitel – žák, proto je pro každou oblast zpracován jeden nástroj.
Za dobu, co je multikulturní výchova zařazena do českého kurikula již proběhlo mnoho
výzkumů, které se zabývaly otázkou její implementace, bylo zjištěno mnoho problémů,
prakticky v obdobných kategoriích. Autor této práce z uvedeného důvodu nechtěl
zjišťovat již to, co byl již mnohokrát zjištěné a řečené, a proto se rozhodl vydat směrem
vytvoření již zmíněné metodiky, díky které je možné sledovat průběh a efekty
multikulturní v dané škole, jak na strukturální úrovni, tak na úrovni konkrétních osob.
Na základě získaných informací pak školy mohou intervenovat do pojetí svého
školního vzdělávacího programu, do oblasti dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků i do nastavení změn v oblasti sledování vzdělávacích výsledků v oblasti
multikulturní výchovy a průřezových témat obecně.
Do budoucna je z pohledu autora práce důležité zaměřit pozornost na témata, na které se
obecně zaměřuje pozornost průřezových témat. Zde se jedná především o osobnostní
rozvoj mladého člověka. I přes komplikovanost uchopení tématu hodnocení
81

vzdělávacích výsledků v uvedené oblasti je podle mého názoru důležité se této
problematice věnovat. Ne z důvodu kritiky, či polemik o jejich funkčnosti či
nefunkčnosti, ale z důvodu jejich možných úprav a návrhů nových edukačních aktivit.
Domnívám se, že je v dnešní době velice potřebné vydat se touto cestu, ať už budeme
souhlasit s tvrzením, že společnost se nachází v krizi z toho či onoho důvodu.
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