
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Filozofická fakulta 

Katedra pedagogiky 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

MAGDALÉNA SEDLÁČKOVÁ 

 

 

Multikulturní aspekty v práci učitele 

Multicultural aspects in teacher´s work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2012        Magdaléna Sedláčková 



 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a výhradně s použitím citovaných 

pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne  

--------------------------------------------------- 

                                                                                      Magdaléna Sedláčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poděkování 

 

Děkuji Mgr. Aleně Fialové za odborné vedení  na počátku příprav mé bakalářské práce            

a za poskytnutí cenných rad.  

 

Děkuji Mgr. Ludmile Fuchsové za pomoc a podporu v rámci mojí asistentské praxe                 

a při realizaci a natáčení 2 vyučovacích hodin ve třídě 5.B., ZŠ Písnická, Praha 12,            

které proběhlo v listopadu 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anotace a klíčová slova 

 

Anotace v českém jazyce 

 

Tato bakalářská práce se zabývá multikulturními aspekty v práci učitele. Dále v přehledu 

uvádí některé historické souvislosti, které se vztahují k oblasti vzdělávání menšin v České republice 

před rokem 1989 a popisuje současnou situaci v oblasti multikulturní výchovy u nás. 

 

Zkoumá jak má být vybaven učitel k řešení situací souvisejících s multikulturní výchovou a 

jaké vyučovací metody učitel využívá k aktivizaci žáků. 

 

V praktické části předkládá ukázky možné realizace několika vyučovacích hodin, ve kterých 

učitelé pracují v oblasti průřezového tématu multikulturní výchovy. Rovněž obsahuje v přehledu 

několik kazuistik z praxe. 

 

Práce by měla přispět k větší diskusi o tématu. 
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Annotation and key words 

 

Annotation in Czech 

 

This thesis deals with multicultural aspects in teachers’ work. In addition, the survey provides a 

certain historical context related to the education of minorities in the Czech Republic before 1989, and 

describes the current situation in the area of multicultural education in our country. 

 

It examines how teachers should be equipped to deal with situations linked to multicultural education 

and what teaching methods teachers use to motivate pupils. 

 

In the practical part, it shows examples of several lessons in which teachers work with broad topics of 

multicultural education. It also contains an overview of several case studies based on experience. 

 

The work should contribute to a greater discussion of the subject. 
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Úvod 

 

„Nenadávej jó, Ty Čechu“!  - slova romského 5 letého chlapece 

 

Jako dítě jsem romským dětem vydala peněženku, když mě obestoupila skupina asi 5 dětí a 

chtěla peníze. Po tomto zážitku jsem o několik měsíců později, během sáňkování, upozornila svou 

sestru: „Pozor tam je Cikán.“ Chlapec to slyšel a řekl mi: „Nenadávej jó, Ty Čechu“. Nikdy jsem na to 

nezapomněla. Myslím, že jsem se styděla. Při studiu na vysoké škole mě hodně oslovily přednášky z 

Multikulturní výchovy, Sociologie i Pedagogická problematika nových náboženských směrů. Poté 

v rámci asistentské i průběžné praxe jsem se zaměřovala na projevování respektu a úcty učitelů vůči 

žákům a zvláště chování žáků i učitelů při kontaktu s žáky pocházející z jiných etnických skupin. Od 

září 2011 pracuji jako učitelka v mateřské škole a ve své třídě 4-5 letých dětí mám dva žáky 

z Ukrajiny, jednoho chlapce z Vietnamu a dívku, jejíž rodina je nábožensky aktivní. Téma 

multikulturní výchovy a její správné uchopení je důležité jak pro učitele, vychovatele a ostatní 

pracovníky pomáhajících profesí . 

 

Celosvětová migrace obyvatelstva a ostatní dění v okolním světě se dotýkají i naší země. Jsme 

aktivní součástí světového uspořádání, které má proměnlivý charakter. A v rámci vzdělávání musíme 

tyto skutečnosti akceptovat. 

Po druhé světové válce došlo k rozsáhlé migraci levné pracovní síly z oblasti Středozemního 

moře do Evropy. Naše země přijala několik vln uprchlíku a po roce 1989 se migrace obyvatel ještě 

znásobila. Vidíme, že soužití menšin na našem území má hluboké kořeny v naší minulosti a není 

pouze novým jevem. Dnes už není neobvyklé, když se ve třídě sejde více dětí odlišné národnosti.  

Věda zabývající se multikulturní výchovou je u nás poměrně mladá a naše země zatím 

z globálního pohledu zápasí nejvíce s romskou otázkou více než s jakýmkoliv jiným multikulturním 

„problémem“. V jiné situaci se nacházejí země bývalé západní Evropy, které usilují o ideu 

multikulturalismu podstatně delší dobu. V únoru 2011 byl ve zprávách idnes zveřejněn článek, ve 

kterém bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy prohlašuje, že idea multikulturalismu selhala. 

„Tolik jsme se zajímali o identitu příchozího, že jsme nevěnovali pozornost identitě země, která ho 

přijímá," prohlásil Sarkozy v rozhovoru pro francouzskou televizi…Konzervativec Cameron 

upozornil, že multikulturní snahy vedou jen k "prohlubování rozdílu mezi komunitami a oslabování 

kolektivní identity", cituje ho britský list The Daily Telegraph. …"Železné dámě" trpělivost došla už 

loni v říjnu. Snahy Německa vytvořit multikulturní společnost "totálně selhaly", prohlásila na setkání s 

http://zpravy.idnes.cz/budovani-multikulturni-spolecnosti-selhalo-uznala-kanclerka-merkelova-1ox-/zahranicni.asp?c=A101017_210737_zahranicni_mad
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mladými členy své CDU. Zemi, kde žijí čtyři miliony muslimů, se podle ní nepodařilo najít strategii, 

která by lidem z různého kulturního prostředí umožnila žít vedle sebe, aniž se integrovali…“
1
  

Jaká má být připravenost učitele v současné měnící se společnosti s ohledem na multikulturní 

výchovu? A s jakými problémy se učitelé v této oblasti potýkají?  

Teoretickou část práce rozděluji na dva hlavní myšlenkové celky. 

Nejprve vymezím téma multikulturní výchovy jak je nazíráno v současné době, uvedu definice 

základních pojmů, nastíním historické souvislosti v oblasti multikulturní výchovy v České republice 

v době první republiky, po druhé světové válce a před rokem 1989. Nastíním k jakému rozvoji 

v oblasti multikulturního vzdělávání v naší republice došlo a dochází. Uvedu instituce, které mohou 

pomoci učitelům a ostatním zájemcům v získávání informací, ale i praktických cvičení a kurzů 

v oblasti multikulturní výchovy. 

Druhý celek pojednává o osobnosti učitele a o jeho vybavenosti  k řešení situací a možnostem jeho 

dalšího rozvoje.  

Součástí mojí práce je realizace dvou vyučovacích hodin s multikulturní tematikou, DVD se 

záznamem je přiloženo. Rozebírám průběh hodin a přikládám několik kazuistik, se kterými se běžně 

setkávají učitelé ve své praxi. 

V závěru se zamýšlím nad celosvětovým vývojem a snažím se přispět k otevření diskuse o směřování 

multikulturní výchovy v dalším období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 ŠLAJCHRTOVÁ, Leona . I. dnes.cz [online]. Praha : 2011 [cit. 2011-02-18]. Evropa pohřbívá multi-

kulti. Projekt padl, shodli se státníci. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/evropa-pohrbiva-

multi-kulti-projekt-padl-shodli-se-statnici-pl7-/zahranicni.asp?c=A110211_120816_zahranicni_btw>. 

 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/kazdy-clovek-muze-onemocnet-cernym-kaslem/11046787?rtype=V&rmain=7842553&ritem=11046787&rclanek=11214615&rslovo=424328&showdirect=1
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I. Teoretická část 

 

1. Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova je nezbytnou součástí naší každodennosti, jejím cílem je mimo jiné i 

posilování soudržnnosti společnosti, o jejíž nutnosti hovoří take Bílá kniha. Vzhledem k tomu, že 

společnost není konstatní jednotkou, je čím dál více ovlivněna  migrací a kulturní provázaností 

díky informačním technologiím a možností propojení okolního světa, ocitáme se dnes  v 

“realitě”, kterou dnes označujeme pojmem globalizace.  Jedním z negativních důsledků, vzniklým 

globalizací je odklon od tradičních hodnot a v rozsáhlém měřítku dochází take k jakémusi 

odcizení, odlidštění a anonymitě. Jeden z důležitých úkolů multikulturní výchovy je pomoc 

vštěpovat podpopru demokratických a tolerantních postojů, nahlížet pozitivně na jakoukoliv 

odlišnost, ať se jedná o odlišnost zdravotní, kulturní, etnickou nebo náboženskou a umožnit 

rozvný přístup ke vzdělání všem.2 

Pojem multikulturní výchova, cituji: “v zahraniční pedagogice často uplatňovaný termín (angl. 

Multicultural, intercultural, multiethnic education aj.) Je to jednak interdisciplinární oblast teorie a 

výzkumu, jednak soubor praktických aktivit. Usiluje o  to vytvářet prostřednictvím vzdělávacích 

programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní, eliminovat nebo 

oslabovat etnické či rasové předsudky. Má značný praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči 

imigrantům, příslušníkům jiných národů, kultur, ras apod.”
3
  

Komplexní vymezení multikulturní výchovy najdeme u Průchy. Multikulturní výchovu lze 

rozdělit do čtyř oblastí, kterými se MV zabývá. Je to praktická edukační činnost, která se přímo 

realizuje ve školní výuce, formou semináří, kurzů nebo osvětových přednášek. Dále pak oblast 

vědecké teorie s interdisciplinárním charakterem a na jejím vývoji participují ostatní vědy jako jsou 

antropologie, srovnávací sociologie, interkulturní psychologie, etnologie, historie. Vědecké teorie jsou 

spjaty v výzkumem. Četné empirické výzkumy se zabývají jevy jako např. postoje příslušníků jedné 

etnické či jazykové skupiny vůči příslušníkům  jiných entických skupin; vznik rasových předsudků u 

dětí a mládeže; příprava učitelů a studentů učitelství na vzdělávání cizinců v českých školách atd. 

Některými výzkumy se budeme zabývat později.
4
 

                                                             
2  MŠMT 2001. Bílá kniha. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha: Tauris. 14 s. ISBN 80-211-0372-

8. 
3 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha : Portál, 2008. s. 103 ISBN 978-80-7367-

416-8. 
4 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Triton, 2011,  s. 18-19 

ISBN 978-80-7387-502-2. 
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V současné době na území České republiky žije (podle údajů Statistické ročenky k 31.1. 2012) 

430 tisíc cizinců, z toho 240 tisíc cizinců u nás pobývá trvale a 190 tisíc přechodně.  Vzděláváním 

cizinců se v rámci Koncepce integrace cizinců na území ČR zabývá MŠMT od roku 2000. Mezi hlavní 

předpoklady úspěšné integrace cizinců patří připravenost školského systém a jeho schopnost reagovat 

na měnísí se podmínky ve společnosti.Vzdělávání žáků-cizinců probíhá v souladu se Zákonem č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povinná školní docházka se týká všech dětí-cizinců pobývajících 

na území ČR, tedy dětí-cizinců s udělenou mezinárodní ochranou (tj. s uděleným azylem či 

požívajících doplňkovou ochranu), dětí-cizinců ze zemí EU i ze třetích zemí. Žáky-cizinci ze třetích 

zemí se rozumí žáci ze zemí mimo EU, Islandu, Lichenštejnska a Norska.
5
 

1.1. Multikulturalita a multikulturalismus 

Multikulturalitu chápe Kocourek „jako prostor setkávání příslušníků různých kultur, je naprosto 

přirozeným jevem“, který provází lidstvo, co svět světem stojí, „má naprosto konkrétní důsledky 

v životě člověka, velmi výrazně ho ovlivňuje.“
6
 Je to tedy „objektivní skutečnost“ naproti tomu  

multikulturalismus není daným jevem, „nýbrž kulturní charakteristikou.“
7
 Jedná se o teorii, která 

podle Charlese Lemerta, pojmem multikulturalismsu „chápe pojmovou reflexi procesu setkávání a 

střetávání, asimilace a podrobování atd. různých etnik, rasových či náboženských kolektivit.“  Nejde 

v ní pouze o „teoretickou reflexi, ale i o celou řadu praktických opatření (od výchovných a 

asimilačních procedur až po extremizaci – neboť i toto do problému multikulturality v její realitě 

patří).“
8

 Multikulturalismus v širším slova smyslu zahrnuje teorie a ideologie zabývající se 

multikulturním prostředím. V užším slova smyslu prohlašuje, že multikulturní soužití je třeba 

zachovávat a že má pozitivní vliv na společnost.
9
 Ze současného vývoje v oblasti multikulturního 

soužití nejen v naší zemi, ale i v rámci Evropy pravděpodobně není měsíc, kdy by nedocházelo 

k extrémním situacím, které dokládají, že i přes veškeré úsilí jednotlivců, organizací i nadnárodních 

uskupení opak namísto očekávaného pozitivního soužití lidí. Pokud vzpomeneme na způsoby jak se 

celosvětově můžeme vyrovnávat s etnickou rozmanitostí, jedním z možných modelů je model, tzv. 

„tavicího kotle“ v němž dochází k promísení kultur a vzájemnému obohacení, přičemž nejsou 

potlačeny  dominantní tradice přistěhovalců.  

Funguje tento způsob v Evropském měřítku? Můžeme očekávat jeho úspěšnost v mísení např. 

muslimské a křesťanské tradice na území Německa, Francie či Holandska? Ve Spojených státech 

                                                             
5 MŠMT. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2006-2012 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/integrace-cizincu 
6 ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu: Multikulturní výchova v praxi. 2., vyd., aktualizované. Praha: 

Portál, 2008, s. 37. ISBN 978-80-7367-182-2. 
7 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ref. 6 
8 JIRÁSKOVÁ, Věra. Multikulturní výchova : Předsudky a stereotypy. 1. vyd. Praha: Epocha, 2006, s. 24. ISBN 80-87027-

31-0. 
9 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ref. 6 
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amerických se tento způsob vývoje interetnických vztahů „osvědčil“, vezmeme-li v úvahu předchozí 

asimilační tlak (asimilace – znamená opuštění vlastních tradic a zvyků a následné přizpůsobení 

většinové společnosti, v naší republice také známý jev období komunistické vlády – vydání 

„asimilačního zákona“ Zákon č. 74/1958 Sb. , o trvalém usídlení kočovných a polokočovných osob),  kterému bylo 

vystaveno několik generací amerických přistěhovalců. V Americe etnické rozdíly byly spíše spojeny 

s rozdílností fyzického vzezření. V Evropě nemá model tavícího kotle mnoho šancí, kvůli 

přetrvávajícím rasistickým postojům, které jak je všeobecně známo vyústily do dvou světových válek 

a dosud jsou neseny v živé paměti  dnes většinou již potomků přímých účastníků těchto událostí.
10

 

Dalším modelem jak se vyrovnat s etnickou rozmanitostí je tzv. kulturní pluralismus. „Podle 

jeho zastánců by bylo vhodnější podporovat rozvoj vskutku pluralitní společnosti, jež by uznávala 

mnoho rozdílných subkultur jako rovnocenné. Spojené státy už dlouho pluralistické jsou, ale etnické 

rozdíly tam byly až dosud spojeny spíše s nerovností než s rovnoprávným a nezávislým členstvím ve 

společnosti.“
11

 

„Na přelomu tisíciletí se do popředí diskuse o multikulturní výchově v ČR dostává tzv. kritický 

multikulturalismus, který poukazuje spíše na sociální nerovnost mezi skupinami lidí v přístupu ke 

zdrojům a vzdělávání než na oslavu jejich rozmanitosti.“
12

 Současná situace připomíná Komenského 

poutníka, který se  vrací z „labyrintu světa do ráje srdce“. Začínáme si uvědomovat nezadržitelnost 

vývoje ve všech oblastech života ve společnosti (v „globální společnosti“), uvědomujeme si vysoké 

nároky, které na nás naše okolní prostředí klade a pochopili jsme, že můžeme „přežít“, když se lépe 

vyzbrojíme a „posílíme“ svůj osobnostní a sociální potenciál a začneme přeměňovat společnost z nitra 

každé individuality, která se naučí nazírat druhé jako unikátní jedince
13

, kteří nás možná mohou 

ohrozit, ale stejně tak nás mohou i obohatit. 

1.1.1.Transkulturní směr, kulturně-standardní přístup 

Kdo je nyní předmětem multikulturní výchovy? Tuto otázku si klade v závěrečném shrnutí úvodní 

kapitoly autorka knihy Pokladnice hodnot. „Zda je to především skupina (skupiny), nebo spíše 

jednotlivec s mnoha odlišnými skupinovými identitami, které nemusejí být chápány jen etnicky.“ 

„Transkulturní směr se objevuje v souvislosti s propojováním světa a větší intenzitou interkulturních  

kontaktů především v kosmopolitnějším prostředí soudobé Evropy, v níž se kulturní identita lidí stále 

více promíchává a hranice mezi jednotlivými kulturami smazávají. Současně koresponduje se 

                                                             
10 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vydání první - dotisk. Praha: Argo, 2005, s. 251. ISBN 80-7203-124-4. 
11 GIDDENS, Anthony., ref. 10 
12 VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele : 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 

2011, s. 325. ISBN 978-80-247-3357-9. 
13 HENRIKSEN, Jan-Olav, VETLESEN, Arne Johan. Blízké a vzdálené : Etické teorie a principy práce s lidmi. 1. vyd. 

Boskovice: Albert, 2000, s. 14. ISBN 80-85834-85-5. 
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zaměřením moderní pedagogiky, která se v první řadě zaměřuje na individualitu žáka a usiluje o jeho 

osobnostní rozvoj.“   

„Kulturně-standardní přístup oproti tomu sehrává sovu roli spíše v kulturně homogenním 

prostředí (v České republice částečně po roce 1989), které nemá velkou zkušenost s diverzitou 

(odlišností) a kde je možné hranice jednotlivých kultur (stejně jako silné osobní identifikace 

s některými z nich) snáze definovat.“
14

 

1.2. Etnicita a menšiny 

Pro srozumitelnost si uveďme některé definice pojmů. Věnujeme-li se problematice odlišných 

kultur nevyhneme se  nutnosti definovat pojmy: etnicita a menšiny. „Pojem etnicita označuje kulturní 

praktiky a názory určité skupiny lidí, které ji odlišují od ostatních. Příslušníci takové skupiny se 

považují za kulturně rozdílné od jiných skupin ve společnosti a ta je tak rovněž vnímá. Existuje řada 

charakteristik, jimiž se etnické skupiny mohou vzájemně odlišovat; nejčastěji však jde o jazyk, dějiny, 

původ (ať již skutečný nebo domnělý), náboženství a styl oblékání nebo zdobení.“
15

  

Podle Giddense  za menšinu je považována skupina, jejíž členové jsou v nevýhodě oproti 

příslušníkům “většinové populace a mají určitý pocit skupinové solidarity či sounáležitosti. Tato 

vzájemnost a společné zájmy se obvykle umocňují, když se příslušníci menšiny stávají terčem 

předsudků a diskriminace. Příslušníci menšiny se sami často považují za „vyčleněné“ z většinové 

společnosti. Obvykle bývají do určité míry fyzicky a sociálně izolováni od společnosti jako celku, 

soustředěni v určitých čtvrtích, městech nebo oblastech dané země.“
16

  

1.3. Xenofobie, rasismus, segregace 

“Slovo xenofobie pochází z řeckého slova xénos (příchozí) a fóbos (bázeň, úzkost). Vyjadřuje 

strach z toho, kdo přichází z ciziny, z něčeho cizího , co stojí mimo vlastní sociální útvar. Xenofobie je 

základem  různých nenávistných ideologií, jako je rasismus, šovinismus, nacionalismus, fašismus. 

Xenofobie vzrůstá, když se sociální útvary  ocitají v sociální, ekonomické či politické krizi nebo v 

kritické či nesrozumitelné situaci – velkých změn.”
17

 

“Rasismus lze definovat jako předsudek založený na sociálně významných fyzických rozdílech. 

Rasista je člověk, který je přesvědčrn, žče někteří jedinci jsou v důsledku takto definovaných 

rasových rozdílů nadřazení nebo méněcenní.”
18

 

                                                             
14MOREE, D., BITTL, K. H. Pokladnice hodnot; transkulturní učení hodnotám. Nurnberg: Europa_Direkt, FBF, Ei-CCC, 

Bruecke/Most Stiftung a Institut PONTE, 2007,  s. 31. ISBN 978-3-939317-02-9. 
15 GIDDENS, Anthony, ref. 10,  s. 228 
16 GIDDENS, Anthony, ref. 10, s. 229 
17 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ref. 6, s.12 
18 GIDDENS, Anthony, ref. 10, s. 231 
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“Segregace je oddělování, vylučování, zpravidla na základě rasových či jiných diskriminačních 

opatření.”
19

 

 

 

1.4. Kultura a kulturní vzorce 

Kulturu je možné pojímat dle Murphyho jako “celistvý systém významů, hodnot a společenských 

norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají dalším 

generacím.”
20

 

Kulturní vzorce definuje Pedagogický slovník takto: “Soubor charakteristik označujících 

chování lidí specifické pro určitou kulturu (např. evropskou). Přenášejí se rodinnou výchovou, 

prostřednictvím postojů, zvyků, tradic, odrážejí se i v obsahu škol. Kurikula, charakteru edukačního 

prostředí, v chování učitelů.”
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ref. 6, s. 268 
20 MURPHY, R. E. Úvod do kulturní  a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s. 32. 

ISBN 8086429253. 
21 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha : Portál, 200, s. 110. ISBN 978-80-

7367-416-8. 
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2. Historické souvislosti a možnosti vzdělávání vybraných 

menšin na území Československa v období první republiky 

Bude dobře, když se zamyslíme nad některými skutečnostmi. Česká republika patří mezi státy, 

kde tradiční národnostní menšiny tvoří zhruba 5% obyvatelstva.
22

 

 „Po rozpadu Rakousko-Uherska měla jedna třetina obyvatel nového československého státu jiný 

etnický původ. Mnoho obyvatel bylo odděleno od svých etnických celků a stali se tak menšinami 

v nových státech. V Československu bylo více Němců než Slováků, velká ukrajinská a maďarská 

menšina.“
23

   Situaci na území meziválečného Československo přibližuje přehledný výzkum 

zveřejněný v knize Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938. Cituji: „Na 

konci roku 1918 ovšem uprostřed Evropy nově vznikl téměř stejný, nebo možná ještě horší nacionální 

slepenec, než jakým bylo poválečné Rakousko-Uhersko. To mělo alespoň tradici a představovalo velký 

hospodářský celek, i když nehomogenní a zaostalý. Výhodou (ovšem i nevýhodou) velkého celku byla i 

značná setrvačnost. Nové Československo mělo dvě zhoubné vlastnosti: bylo stejně hospodářsky 

nehomogenní, z čehož plynuly sociální rozpory, a navíc úplně nevhodné pro obranu ve válce, zvlášť 

když se ukázalo, že je postupně ze stále větší části obklopeno svárlivými nebo přímo útočnými státy. 

(Hospodářské zřetele nebyly při vzniku Československa ani při vytváření německých „provincií“ ty 

hlavní.) Aby se posílil slovanský živel, bylo k českým zemím přičleněno Slovensko se silnými 

hungarofilními skupinami a zřejmě značně národně indiferentní většinou, z hospodářských příčin 

Těšínsko a z české státoprávní tradice, obranných a hospodářských důvodů německé pohraničí 

s nepřátelsky nebo alespoň silně odmítavě smýšlející populací. Státotvorný český národ byl v novém 

státě vlastně v menšině a menšiny byly tak silné, že je nebylo možné zintegrovat zřejmě ani během 

několika generací. Když budeme přehánět, bylo meziválečné Československo vlastně státem složeným 

kompletně jen z menšin.“
24

 (Srovnej Národnostní složení podle sčítání lidu provedeného v roce 1921 – 

viz  Příloha č. 1) 

Zmiňme zde jen významnější snahy o podporu té či oné menšiny a uveďme jen některé zajímavé 

souvislosti. Období první republiky bylo pro rozvoj menšinového školství příznivé, v neposlední řadě 

díky osobnosti prezidenta T. G. Masaryka. V knize Praha a osobnosti národnostních menšin, se 

v prvním příspěvku věnuje osobnosti Masaryka, Jaroslav Balvín. 

  „Chceme-li však poznat skutečnou základnu Masarykova vztahu k národnostním menšinám, 

k osobnostem národnostních menšin, je potřeba zaměřit se na životní, filozofické a etické základy 

                                                             
22 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ref. 6, s. 88 
23 BAČOVÁ, Viera. Etnická identita a historické změny. Štúdia obyvateĺov vybraných obcí Slovenska. 1. vyd. Bratislava : 

Veda, 1996, s. 56.  ISBN 80-224-0472. 

24 MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří. Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938. 1 vyd. 

Opava : Slezský ústav SZM, 1999, s. 36. ISBN 80-86224-60-0. 
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tohoto vztahu. Mezi příčinami pozitivních Masarykových vztahů k lidem odlišných národností hraje 

největší roli jeho dětství v národnostně smíšeném prostředí v rodině panského sluhy.“ Sledováním 

zpráv o životě T. G. Masaryka si můžeme uvědomit, jak byla jeho osobnost a jeho pozdější konání 

ovlivněno „multikulturalitou“.  „Jednou z nejzajímavějších Masarykových myšlenek je teze o dělbě 

práce různých národností, jejichž osobnosti vytvářejí hodnoty vyjadřující národnostní identitu a 

zároveň těmito hodnotami přispívají k celkové kultuře lidstva. V tomto procesu neexistuje 

vyvolenost.“
25

 

  „Myslit, že národ můj je vyvolený, pokládal bych za hřích. Žádný národ není vyvolený, každý 

má svůj úkol a ten má svým způsobem provádět. To je dělba práce v lidstvu Sebemenší národ má a 

může mít svůj ideál a svým způsobem postupuje, aby ho dosáhl. I my svým způsobem budeme řešit svůj 

problém český, sovou českou otázku.“
26

  

„Podle Masaryka první republika pouze započala proces skutečné demokratizace vztahu 

k národnostem na svém území. Masaryk říkal, že k úspěchu by bylo zapotřebí nejméně padesáti let 

nepřerušovaného vývoje, zatímco první republika měla vymezený čas pouze deset až patnáct let. 

Přesto patřilo tehdejší Československo v rozvoji národnostní politiky na svém území k 

nejdemokratičtějším zemím soudobé Evropy.“ 
27

  

2.1. Zákonná ustanovení 

Vzdělávání menšin bylo ustanoveno zákonem 121/1920 Sb, v němž § 3 – vymezuje 

pravomoci sněmu Podkarpatské Rusi, § 106 a 128 –  zdůrazňují rovnost a nutnost ochrany a svobody 

bez ohledu na st. příslušnost, jazyk, rasu nebo náboženství. V § 130 – je stanoveno právo zakládat a 

řídit ústavy… i školy, nehledě na národnost, jazyk, náboženství a rasu; možnost volně používat svůj 

jazyk a vykonávat své náboženství a dále § 131 – přiměřená možnost vyučování ve vlastní řeči, 

československá řeč může být stanovena jako povinná. 

2.2. Přehled některých menšin a jejich aktivit v oblasti školství 

Polská menšina - velmi specifickou oblastí na našem území je oblast Těšínského Slezska. 

Sčítání lidu v Zaolzí (*etnicky polské území historického Těšínského Slezska) v roce 1900 vykázalo 

v této oblasti následující rozdělení: 81% Poláků, 10% Čechů a 9% Němců. Prvním krokem 

k uskutečnění národních snah Poláků se stalo otevření soukromého polského gymnázia v Těšíně roku 

1895, které bylo majetkem organizace „Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego", založeného v roce 

                                                             
25

 Praha a osobnosti národnostních menšin: Praha : Komise Raday hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin 

na území hl. m. Prahy, 2000, s. 12. ISBN 80-902972-0-X. 
26

 MASARYK, Tomáš Garrigue.  Ideály humanitní. Praha : Melantrich, 1968, s. 80. 
27

 Praha a osobnosti národnostních menšin, 2000, ref. 25, s. 11-12 
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1885. Byl to první krok ke vzniku polské inteligence v regionu. V roce 1909 bylo otevřeno reálné 

polské gymnázium v Orlové, v roce 1910 polský učitelský seminář v Bobrkách u Těšína.
28 

Ve srovnání se sousedními zeměmi Československo poskytovalo skutečně poměrně značná práva 

svým menšinám. Poláci měli vlastní školství a bohatý kulturní život. Ke zhoršení vzájemných vztahů 

začalo docházet v roce 1935, kdy Polsko podepsalo s Německem pakt o neútočení. V roce 1938, kdy 

Polsko zabralo československý Těšín, bylo zlikvidováno české školství, německé omezeno.
29

 

 

Romská menšina - v roce 1923 zaslal moravský Rom J. Daniel dopis prezidentu T.G. 

Masarykovi, ve kterém žádal o zajištění výchovy a vzdělávání romských dětí. Žádost byla projednána 

Ministerstvem školství a národní osvěty a předána školskému odboru Podkarpatské Rusi 

v Užhorodu.
30

 

„Romové se na stavbě školy výrazně podíleli. Škola byla otevřena 22. prosince 1926. (S finanční 

podporou 10 000 Kč přímo od prezidenta republiky
31

. Vyučovalo se podle částečně upravených 

učebních osnov, které vypracoval přednosta školského referátu Josef Simek. Vyučování bylo 

prokládáno vyprávěním, ručními pracemi. Chlapci většinou modelovali z hlíny a děvčata se učila šít a 

vyšívat. Chlapci měli povinnou hru na housle. Po půlhodině vyučování byla zařazena přestávka. Žáci 

dosahovali dobrých výsledků. Docházka do školy byla téměř stoprocentní.“ 

„Podle zkušeností užhorodské školy se začalo vyučovat i na jiných místech, např. v Lubici u 

Kežmarku, v Mukačově, v Giraltovicích a v Dobišné. V roce 1936 byla zřízena cikánská třída při 

státní lidové škole v Medzilaborcích, v roce 1937 vznikla jednotřídní cikánská škola v Humenném, 

v osadě Podskalka. O výsledky v těchto školách byl velký zájem u pedagogické veřejnosti. Cikánská 

škola v Užhorodu byla za druhé světové války uzavřena. Po válce se stal Užhorod součástí SSSR. Tato 

škola byla první svého druhu v Evropě.“ 
32

 

Ukrajinská menšina - výrazně aktivní byla od počátku 20. let ukrajinská národnostní 

skupina, která vytvářela v Praze ukrajinské spolky různého zaměření.  V nich pak působili 

představitelé některých ukrajinských politických stran, které musely své aktivity přenést do emigrace. 

Významná byla i činnost ukrajinských vysokých škol. Ukrajinská volná universita přesídlila do Prahy 

                                                             
28 KANTOR, Miroslav. Česko - polské vztahy v novější historii Těšínského Slezska. In Česko - polské vztahy v novější 

historii Těšínského Slezska [online]. Český Těšín : ?, 2009 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: <http://www.go-east-

mission.de/dateien/cz/147_260209.pdf>. 

29 Poláci na Těšínsku 1920-2010 [online]. 2010 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: 

<http://www.polonica.cz/prezentace/index.php?h=126582691571073018>. 

30 ŠOTOLOVÁ, Eva. Vzdělávání Rómů. Praha , Karolinum, 2008, 1. vyd., s. 50-52.  ISBN 978-80-246-1524-0 
31 Praha a osobnosti národnostních menšin, 2000, ref. 25, s. 12 
32 ŠOTOLOVÁ, Eva, 2008, ref. 30,  s. 50-52 
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z Vídně koncem roku 1921 a existovala zde do dubna r. 1945. V květnu 1922 zahájila svou činnost 

Ukrajinská hospodářská akademie v Poděbradech. Krátce po jejím vzniku se tak Poděbrady staly po 

Praze druhým nejvýznamnějším centrem ukrajinské emigrace v Československu. Již koncem první 

poloviny 20. let na škole studovalo více než 700 studentů a učilo tu přes 90 pedagogů.  Ukrajinský 

vysoký pedagogický institut byl založen přímo v Praze v létě r. 1923 a přetrval zde do počátku 30. Let. 

Ve stejném roce zahájilo činnost Ukrajinské studio plastických umění resp. ukrajinská výtvarná 

akademie, kde se pod vedením ukrajinských pedagogů učili základům své profese také budoucí čeští 

výtvarníci. Studium zde zahrnovalo pět oborů: malířství, grafiku, sochařství, užité umění a 

architekturu a zakončeno bylo titulem „magistr uměni“. Mnoho ukrajinských studentů studovalo 

současně na českých vysokých školách v Praze i v Brně. Základy ukrajinského gymnasia, které od r. 

1927 působilo v Řevnicích a Modřanech, byly položeny v Praze. 
33

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33  HAVEL, Ondřej. UKRAJINSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE A OKOLÍ V LETECH 1925-1945 : MAGISTERSKÁ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Brno, 2006. 142 s. Diplomová práce. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/th/64360/ff_m/Magisterka_10.pdf>. 
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3. Historické souvislosti a možnosti vzdělávání vybraných menšin na 

území Československa v období po druhé světové válce 

Poválečný vývoj v Československu přinesl zdánlivé zjednodušení v národnostní struktuře. Němci 

byli násilně odsunuti, Zakarpatská Ukrajina byla přičleněna k Sovětskému Svazu a částečně byla 

provedena výměna Maďarů žijících na Slovensku za Slováky žijící v Maďarsku.
34

  

Vlády se brzy po té, ujala Komunistická strana a změnila Ústavu i přístup k menšinám. V tomto 

období nemá menšinová politika zákonnou oporu a podporu státu. V rámci tehdejší Národní fronty 

bylo na přelomu čtyřicátých a padesátých let komunistickou vládou povoleno zřídit pouze tři 

národnostně menšinové organizace – pro maďarskou, polskou a ukrajinskou národnostní menšinu.
35

 

Ačkoliv na našem území zůstalo po odsunu cca 250 tisíc Němců, totalitní režim tuto a jiné menšiny 

žijící na našem území oficiálně nepřipouštěl.
36

  

Ideologická a politická situace v naší zemi nepodporovala příliš odlišnost, rozmanitost, 

různost. Systém školství byl jednotný, s jednotnými vzdělávacími postupy, plány a učebnicemi. 

Vzhledem k orientaci státu směrem na Východ, existovala možnost poznat blíže převážné 

kultury okolních zemí bývalé Východní Evropy. 

3.1. Zákonná ustanovení 

9. května 1948 byl přijat Ústavní zákon č. 150. Tento zákon neupravuje problematiku 

menšin žijících na našem území. Ústava Československé republiky, ve § 12 ozřejmuje, že mají všichni 

občané právo na vzdělání v § 13 bylo stanoveno, že  školy jsou státní, jednotné, povinné a bezplatné a 

§ 37 v obecném ustanovení  -  zakazuje šířit jakýmkoli způsobem a v jakékoli podobě nacismus a 

fašismus, rasovou a náboženskou nesnášenlivost a nacionální šovinismus. Slovenskou otázku odkazuje 

§ 96 – do péče Slovenské národní rady. Do její péče spadá i péče o rozvoj národní kultury, vědy a 

umění a také péče o školství. 

Ministerstvo vnitra 1952 – směrnice „Úprava poměrů osob cikánského původu“, který v osmi 

bodech obsahoval, mj. toto:  zapojení do řádného pracovního poměru, zvýšený dohled nad školní 

docházkou, dosáhnout odstranění zbytků rasové diskriminace, likvidace negramotnosti, zapojení atp. 

Zákon č. 74/1958 Sb. , o trvalém usídlení kočovných a polokočovných osob – koncepce „sociální 

asimilace Romů“.  

                                                             
34 MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří., ref. 24, s. 61 
35 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ref. 5, s. 89-90 
36 MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří., ref. 24, s. 104 
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144/1968 Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice. 

Upozorňuje na existenci těchto národností na území tehdejší ČSSR: maďarská, německá, polská a 

ukrajinská (rusínská) a uznává jejich přínos. Čl. 3 zaručuje právo na vzdělání v jejich jazyku, právo na 

všestranný kulturní rozvoj, právo využívat jejich jazyka v úředním styku v oblastech obývaných 

příslušnou národností, mohou se spolčovat a mají právo na tisk a informace ve svém jazyku a Čl. 4  

zakazuje všechny formy nátlaku směřující k odnárodňování. 

Bulharská menšina -  bulharská základní škola byla založena v roce 1948 a společně 

s internátem sídlila v ulici Pod Kaštany 14 v Praze 6. Její počátky jsou spojeny s působením 

bulharských zahradníků v Praze. Na počátku měla škola pouze čtyři třídy. Až do roku 1996 byla pouze 

školou základní.
37

 Dále v Praze sídlí Gymnázium Petra Berona. Pro bulharské děti a děti ze smíšených 

rodin, založilo v roce 2002 občanské sdružení Vazraždane sobotní školu „Čtu, píšu a mluvím 

Bulharsky“
38

.  

Maďarská menšina - významnou menšinou na území Československa byli Maďaři. 

V průběhu let 1945-1948 bylo připraveno „řešení“ maďarské menšiny tzv. reslovakizací. Jedním 

z opatření bylo odsunout Maďary – zkonfiskovat půdu, likvidovat maďarské národnostní školství a 

kulturní aktivity, omezení maďarského jazyka v úředním styku apod. Tyto aktivity poškodily 

vzájemné vztahy a nepříznivě ovlivnily obyvatele. Při sčítání obyvatel maďarské národnosti na 

Slovensku se v roce 1960 přihlásilo 518 78 osob. Od roku 1992 na našem území působí Svaz Maďarů, 

v Praze a v Brně vydávají vlastní časopis. Maďarská menšina nemá v ČR vlastní menšinové školství.
39

 

Polská menšina - menšinové školství v oblasti těšínského Slezska se týká škol s polským 

vyučovacím jazykem, které jsou součástí veřejného školství. Ve školním roce 2005/2006 působilo na 

Těšínská 26 základních škol s polským vyučovacím jazykem. Všechny tyto školy fungují na území 

stávajících okresů Frýdek-Místek a Karviná. Významná role přísluší v oblasti polského národnostně 

menšinového školství Pedagogickému centru pro polské národnostní školství, které sídlí v Českém 

Těšíně (činnost zahájilo v roce 1995), zřizovatelem je MŠMT. Centrum vyvíjí kontinuálně činnost 

v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ve tvorbě a distribuci metodických a učebních 

materiálů a pomůcek. 
40

  

Romská menšina - „po druhé světové válce byla značná část romského obyvatelstva 

negramotná. V místech s výraznější koncentrací Romů a při romských osadách začaly vznikat 

                                                             
37BITTNEROVÁ, Dana  a MORAVCOVÁ, Miriam.  Etnické komunity v české  společnost, Praha : ERMAT, 1. Vyd. 2006,  

str.  275. 80-903086-7-8 
38 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ref. 5, s. 99-100 

 
39 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ref. 5, s. 103 

 
40 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ref. 5, s. 108 
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speciální třídy, ve kterých se vzdělávaly romské děti bez rozdílu věku. Při těchto třídách byly i večerní 

kurzy pro dospělé Romy.“
41

  Později z obavy před segregací byly většinou zrušeny. 

„Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let bylo několik specializovaných romských tříd znovu 

zřízeno, jejich koncepce byla samozřejmě odlišná. Rozhodnutím ONV  v Praze 3 byla ve školním roce 

1967/68 na ZŠ Komenského náměstí v Praze 3 zřízena experimentální první třída pro děti romského 

původu. V průběhu dvou let byly otevřeny další dvě třídy.“ (V minulosti vznikly tyto třídy rovněž 

v Kladně a v Pardubicích).
42

  

  V  ZŠ Komenského, Praha 3, byla vyzkoušena a úspěšně probíhá asistence romského 

pedagoga. V roce 2010 (kdy autorka této práce, školu osobně navštívila), pracovala úspěšně na pozici 

asistentky pedagoga jedna bývalá absolventka této základní školy. Škola také realizuje možnost výuky 

dětí v tzv. přípravném ročníku, kde dochází k vyrovnání dětí s nedostatečnou předškolní přípravou. 

Absolvování tohoto ročníku, pomáhá k zažití základních návyků, které usnadňují budoucí zapojení do 

povinné školní docházky. Při škole funguje školní družina a kroužek zpěvu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 ŠOTOLOVÁ, Eva, 2008, ref. 30,  s. 46 
42 ŠOTOLOVÁ, Eva, 2008, ref. 30 
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4. Současná situace – multikulturní výchova a možnosti jejího 

teoretického rozvoje 

Multikulturní výchova je přesto stále ještě vědou mladou. Téma multikulturní výchovy je 

obsaženo i v nejdůležitějším dokumentu české vzdělávací politiky, kterým je Národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice - Bílá kniha. Své místo našla i jako průřezové téma v Ramcovém 

vzdělávacím programu pro ZŠ a SŠ.
43

  

4.1. Odborná literatura 

 První rozsáhlou odbornou monografii - Multikulturní výchova napsal J. Průcha, další 

obšírnou publikací s velkou sondou do podmínek života menšin v minulosti i po roce 1989, legislativu 

a mimořádně žádoucí témata jako Vietnamci na českých školách, podrobnější informace o židovské 

problematice apod. obsahuje publikace Výchova k toleranci a proti rasismu. V roce 1994 vyšla 

Globální výchova od autorů Pikea a Selbyho. S dalšími vydavatelskými aktivitami přichází organizace 

Člověk v tísni, Multikulturní centrum. Pro potřeby vzdělávání studentů vznikají interní materiály a 

jsou uveřejňovány na webech jednotlivých škol. V současné době stále přibývá množství projektů, 

které podporují multikulturní výchovu. Uvedu zde jeden příklad za všechny portál MULTIKULTI, 

který je věnován 7 minoritám, které žijí na našem území  a vznikl pro podporu multikulturního 

vzdělávání pro oblast Olomouckého kraje (http://www.multi-kulti.cz/multikulturni-vychova.html).
i
 

 

4.2. Základní zákonná ustanovení 

Základní právní ochranu příslušníků národnostních menšin v České republice stanoví zákon č. 

1/1993. Výrazně se změnila Ústava České republiky a byla vyhlášena Listina základních práv a 

svobod – zákon č. 2/1993. Dále takzvaný menšinový zákon č. 273/2001 Sb., hovoří o právech 

příslušníků národnostních menšin. Práva cizinců – osob s povolením k dlouhodobému či trvalému 

pobytu na území ČR stanoví zákon č. 326/1999 Sv., o pobytu cizinců na území ČR.  Legislativa 

nadnárodního charakteru  - Úmluvy Organizace spojených národů, Úmluvy Rady Evropy). 

  

                                                             
43 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : Příručka (nejen) pro učitele. 2. Aktualizované a rozšířené vydání, 2011. 20-21 s. 

ISBN 978-80-7387-502-2. 
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4.3.Vybrané instituce podporující rozvoj a šíření multikulturní osvěty 

Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, se zabývá soužitím lidí z různých kultur 

v České republice a v jiných částech světa. Působí v Praze od roku 1999 a poskytuje širokou nabídku 

vzdělávacích a informačních aktivit. Uchovává a rozšiřuje specializovaný knihovní fond a knihovna je 

veřejně přístupná. Nabízí službu monitoring tisku apod. Realizuje také množství projektů (např. 

v březnu 2012 byl ukončen výzkumný projekt ConnectIEM, který měl za úkol získat reprezentativní a 

v evropském kontextu porovnatelná data o tom, jak migranti a etnické menšiny v osmi evropských 

státech používají informační a komunikační technologie a jaké tyto technologie mají význam pro 

jejich společenskou, ekonomickou a kulturní integraci; dále např. Finanční vzdělávání pro cizince, 

Média a menšiny: mediální obraz cizinců, etnických a národnostních menšin v CR a mnoho dalších. 

Organizuje multikulturní vzdělávání zaměřené na jednotlivce i instituce. Czechkid – multikulturalita 

očima dětí, Diverzity management – firemní vzdělávání , kultury vedle – vytváření evropské sítě pro 

mezikulturní dialog (http://www.mkc.cz/cz/uvod.html). 

Portál Inkluzivní škola.cz  si klade za cíl seznámit uživatele, především pedagogy, co nejvíce a 

ze všech úhlů s problematikou inkluze žáků cizinců, žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), do 

českých škol a pomoci tím pedagogům při jejich snaze začlenit tyto žáky do výuky, kolektivu i do 

společnosti. Portál obsahuje velké množství materiálů, např. pro učitele MŠ, pro výuku dětí cizinců 

českému jazyku, o migraci a problematice cizinců na českých školách – tipy jak pomoci integraci, 

informace pro pedagogy jak vyučovat průřezová témata a další  (http://www.inkluzivniskola.cz/).  

Varianty - vzdělávací projekt společnosti Člověk v tísni – nabízí širokou základnu v poskytování 

informací. Prostřednictvím kurzů, publikací, bulletinu, metodických listů. Praktické informace 

poskytují Varianty z projektu inspirace ze škol, kde si např. návrhy školních akcí vytvořili učitelé 

zapojení do mezinárodního projektu Světová škola 2, navržené akce si ve školách učitelé sami 

realizovali následně je na portálu Varianty zpětná vazba a postup pro možnou realizaci pro další 

zájemce (http://www.varianty.cz.). 

Muzeum romské kultury - vzniklo v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů jako nevládní 

nezisková organizace, sídlí v Brně. Muzem romské kultury poskytuje kormě stálé expozice, knihovní 

služby, pořádá přednášky, zprostředkovává výuku romského jazyka, pořádá výstavy apod 

(http://www.rommuz.cz/). 

Federace židovských obcí - zastupuje židovskou pospolitost vůči tuzemským organům a 

institucím, včetně státních, a vůči zahraničí. Činnost jednotlivých obcí lze rozdělit na náboženskou a 

kkulturní, činnost vzdělávací . Ve spolupráci s Nadací Ronalda S. Laudera provozuje Židovská obec 

v Praze mateřskou školku a od září 1997 základní školu a gymnázium (www.lauder.cz). Židovská 

http://www.mkc.cz/cz/uvod.html
http://www.inkluzivniskola.cz/
http://www.varianty.cz/
http://www.rommuz.cz/
http://www.lauder.cz/
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obec provozuje domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. A rovněž činnost stavební 

zaměřenou na rekonstrukci a obnovu židovských památek. Provozuje též vydavatelskou činnost, kdy 

publikuje díla z oblasti náboženské literatury, literatury faktu, jakož i významná díla českých a 

světových židovských autorů. V roce 1994 založila Židovské muzeum v Praze, které také vyvíjí 

činnost v oblasti vzdělávání. (http://www.fzo.cz). 

4.4.Inkluzivní vzdělávání - příklad jednoho vzdělávacího projektu, 

realizovaného společností  Varianty 

Kurz byl veden způsobem „Blended-learning“ – metoda, která kombinuje prezenční setkání a 

distanční způsob výuky. Byl členěný do 3 bloků/ 9 lekcí. Obsahem kurzu byla základní témata 

s jejichž pomocí, lze přiblížit pojetí inkluze ve vzdělávání. V současnosti jsou k dispozici odborné 

texty, odborná literatura, kazuistiky zaměřené na překážky učení, se kterými se učitelé v ČR setkávají. 

Doplňující materiály k danému tématu – cizojazyčné zdroje, odkazy na webové stránky, ukázky 

videonahrávek. Kurz probíhal na UJAKu. V příloze č. 2 přikládám propagační leták tohoto školení. 

4.5.Koncepce integrace cizinců – společné soužití v roce 2012 

Usnesením  vlády ČR ze dne 4.1.2012 byl schválen postup při realizaci aktualizace Koncepce 

integrace cizinců. Vláda společně spravuje webové stránky: www.cizinci.cz. Na zajištění Koncepce 

integrace cizinců v roce 2012 byla vyčleněna částka 25 000 tisíc korun. Usnesení předkládá postup 

jednotlivých resortů při naplňování stanoveného cíle.
44

 

4.6.Výsledky výzkumu „Jeden svět na školách“ 

Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu 2012 dotazníkové šetření mezi studenty 

českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. 

Dotazníkové šetření je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, konkrétně projektu Kdo 

jiný?, zaměřeného na podporu aktivního občanství mladých lidí. Jde o druhé, opakované šetření tohoto 

typu, první bylo realizováno na přelomu roku  2008/2009. 

- dnešní studenti už minulosti pocitově nepotřebují rozumět, protože s ní, opět pocitově, nemají 

nic společného. 

- výkyvy procent, která vyjadřují kritiku minulého režimu, jsou tak mnohem více výsledkem 

nedostatečné přesvědčivosti školní výchovy a vzdělání – a mají daleko k idealizaci 

minulého režimu, natož k aktivnímu prosazování jeho návratu 

                                                             
44 Plné znění Koncepce viz Příloha č. 2 
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- středoškolské vzdělání viditelně nedokáže vytvářet dostatečně informovaný pohled na totalitní 

minulost 

- z šetření však vyplývá mnohem závažnější fakt, a to že více než dvacet let po revoluci 

nedokáže ani kombinovaný vliv rodiny, školy, sdělovacích prostředků a společnosti ve 

studentech vytvářet pocit sounáležitosti či dostatek společných, trvalých a dlouhodobě 

sdílených národních či společenských hodnot 

- tento vážný nedostatek otevírá prostor pro zkratkovité, hysterické reakce na pocity krize, s 

čímž souvisí nebezpečí populistického zneužití symboliky minulosti.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
45 Člověk v tísni zveřejnil výsledky z rozsáhlého průzkumu mezi středoškoláky. [online]. [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: 

http://www.inkluzivniskola.cz/content/clovek-v-tisni-zverejnil-vysledky-z-rozsahleho-pruzkumu-mezi-stredoskolaky 
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5. Vybavenost učitele k řešení situací – znalostní a osobnostní  

5.1. Vymezení základních pojmů – osobnost, učitel, kompetence 

Osobnost učitele vstupuje do hry v oblasti multikulturních přístupů zásadním způsobem. Proto 

stručně uvedu přehled některých teorií zaměřených na osobnost učitele a jeho kompetence. 

Pojem osobnost z psychologického hlediska definuje Psychologický slovník jako: „Celek 

duševního života člověka; uváděno na padesát rozdílných definic osobnosti; nejvlastnějším znakem 

osobnosti je její jedinečnost, výlučnost, odlišnost od všech jiných; v osobnosti každého člověka lze 

nalézt větší či menší konflikty a protiklady.“
46

 Pojem osobnost z pedagogického hlediska je poněkud 

konkrétnější. Pedagogický slovník uvádí: „Pro pedagogiku se jeví stěžejním problémem rozvoj 

osobnosti vzdělávajících se subjektů, prostřednictvím intencionální výchovy a edukace.“ 
47

V našem 

případě se budeme zabývat důležitostí rozvoje osobnosti učitele a jeho pedagogickou způsobilostí 

v souvislosti s multikulturními aspekty.  

Učitel je podle Pedagogického slovníku: „Jeden ze základních činitelů vzdělávacího procesu, 

profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a 

výsledky tohoto procesu. K výkonu učitelského povolání je nezbytná pedagogická způsobilost. 

Tradičně byl učitel považování za hlavní subjekt vzdělávání, zajišťující ve vyučování předávání 

poznatků žákům. Současné pojetí učitele, vycházející z rozšířeného profesionálního modelu, 

zdůrazňuje jeho subjektově-objektové role v interakci se žáky a prostředím. Učitel spoluvytváří 

edukační prostředí, klima třídy, organizuje a koordinuje činnosti žáků, řídí a hodnotí proces učení. 

Stoupá význam sociálních rolí učitele v interakci se žáky, v týmu učitelů, ve spolupráci s rodiči a 

komunitou.“
48

  

Neméně důležitým termínem je pojem kompetence učitele, kterou definuje Pedagogický slovník  

jako:  „Soubor profesních dovedností a dispozic, kterými má být vybaven učitel, aby mohl efektivně 

vykonávat své povolání. Existují četné pokusy o vymezení kompetencí učitele. Snažící se je sblížit 

s obsahem přípravy budoucích učitelů na pedagogických a jiných fakultách. Obvykle jsou uváděny 

jako hlavní kompetence osobnostní a kompetence profesní. Kompetence osobnostní zahrnují: 

zodpovědnost, tvořivost, schopnost řešit problémy, týmově spolupracovat, být sociálně vnímavý a 

                                                             
46 HARTL, Pavel. Stručný psychologický slovník. Praha: Portál, 2004, 1. vyd., s. 169. ISBN 80-7178-803-1. 
47 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha : Portál, 2008, s. 261. ISBN 978-80-

7367-416-8. 
48 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, ref. 47, s. 103-104. 
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reflexivní. Profesní kompetence se vztahují k obsahové složce výkonu profese („znalost předmětu“), 

ale dnes jsou zdůrazňovány zvl. komunikativní, řídicí, diagnostické aj. kompetence.“ 
49

 

Naším hlavním zájmem budou kompetence označované jako interkulturní kompetence, které 

podle Průchy (2011) zahrnují: „Způsobilost jedince začleňovat do vlastního jednání a komunikace 

respekt k hodnotám a kulturním standardům příslušníků jiných národů, etnik či ras.“
50

  

5.2.  Osobnost učitele 

Osobnost učitele, jeho vlastnosti patří k významným činitelům v působení škol na žáky a 

jejich učení.  Vzhledem k jedinečnosti každého jednotlivce – jak žáka, tak i učitele, nelze s úplnou 

jistotou stanovit univerzální charakteristiku dobrého či úspěšného učitele. Osobnost učitele může být 

nahlížena z mnoha různých hledisek. Existuje několik typologií osobnosti učitele.  

Švýcarský psycholog Christian Caselmann rozdělil pedagogy na dva základní  typy:  logotrop 

– učitel zaměřený na učební předmět  a chce žáky hodně naučit, zakládá sbírky. Mívá potíže 

s porozuměním žákům. Druhý typ je pajdotrop – učitel více zaměřený na žáky a rozvoj jejich 

osobnosti. Snaží se nahlížet problémy očima žáků. Může se stát, že upadne do nemístné shovívavosti a 

na žáky začne klást nižší nároky. 
51

 

Výzkumem učitele – jeho vlastností a předpokladů úspěšnosti a oblíbenosti mezi žáky se 

zabývalo rovněž i mnoho našich předních odborníků. Patří mezi ně V. Pařízek, Langová, Kodým, 

Blížkovský, Kučerová, Horák, Pelikán a další. 

Zabývejme se nyní více výzkumem provedeným V. Holečkem (1997) , jež popisuje ve své 

práci Průcha. Pro svůj výzkum použil australskou posuzovací škálu, která uplatňuje tři okruhy 

charakterizující úspěšné učitele z pohledu žáků.  

1 Osobnostní vlastnosti: charakterové, temperamentové, smysl pro spravedlnost aj. 

2 Didaktické dovednosti: odborná připravenost, schopnost výkladu, zájem o obor 

3 Pedagogicko-psychologické charakteristiky: vztah k žákům, způsob hodnocení 

Žákům středních škol byla zadána škála 25 výroků, které měly ohodnotit 5 stupňovým 

hodnocením. Výsledky umožňují sestavit obraz úspěšného učitele z pohledu žáků.  

                                                             
49 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, ref. 47. 
50 PRŮCHA, Jan. (2011), ref 43, s. 69 
51 ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1. vyd., 1993, s. 325. ISBN 80-7066-534-3. 
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„Takový učitel se má chovat přátelsky, má být vždy spravedlivý, dokáže hodně naučit, nikoho 

nezesměšňuje, nedělá podrazy, vytváří příjemnou atmosféru.“
52

  Dále Průcha zmiňuje, že žáci považují 

za důležité, aby měl učitel ve třídě dobrou kázeň, klid a pořádek.
53

 (viz tamtéž) 

Uveďme si pro srovnání výsledky jednoho výzkumu osobnosti učitele a jejího vztahu 

k učitelské účinnosti, jež byl proveden Ryansem (USA), dle Fontany  Dále cituji: „Ryans vytvořil 

Posuzovací stupnici vlastností učitele (Teacher Charakteristics Rating Scale) a zjistil, že úspěšný 

učitel bývá vřelý, chápavý, přátelský, odpovědný, soustavný, vynalézavý a nadšený (z tohoto obrazu 

dokonalosti jde až strach), nicméně důležitost těchto kvalit klesá s věkem vyučovaných dětí.“
54

   

5.3.  Kompetence učitele – vědomosti, dovednosti, postoje 

5.3.1. Psychosociální aspekty - postojová a hodnotová orientace učitele 

Základem pro dobré fungování interakcí mezi žákem a učitelem je v první řadě dobrý vztah mezi 

žákem a učitelem. Učitel v pojetí moderní pedagogiky již není tím, který diktuje a neomylně řídí. Dnes 

je spíše průvodcem (J. Pelikán, 2007), který pomáhá, podporuje a ukazuje možnosti. Snad v případě 

rozdílného dítěte, může být jeho prvním důvěrníkem v novém prostředí. „Rozhodujícím momentem 

v tom, zda učitel je ochoten pojímat svoji roli jako roli průvodce, jak předpokládá substanciální pojetí 

interakce (zaměření na oblast společného zájmu ne konfrontace, ale podpora a spolupráce), je jeho 

vnímání žáka.“
55

 Vnímání žáka jednoznačně vyžaduje osobnostní přístup, nikoliv pouze skupinový. 

„Učitel a žák jsou ve vzájemném vztahu; při vyučování nemůže chybět ani jeden, ani druhý.“
56

  

Máme za to, že učitel musí být dobře připraven na různé situace, které mohou z důvodu 

odlišnosti každého člověka, nastat. Učitel vystupuje v nezastupitelné roli odpovědné osoby
57

 a 

uvědomuje si, že žáci si nezvolili základní podmínky své lidské existence, jsou odkázáni na pomoc 

učitele a mají právo na respekt důstojnosti a integrity. Každý žák je unikátní jedinec, který oplývá jak 

nežádoucí nepředvídatelností tak, se stává zároveň i nedocenitelným zdrojem. Učitel díky své 

profesionalitě, může pomoci dětem příznivě vnímat odlišnost a snad i usnadní budoucí cestu poznání 

tohoto fenoménu i v dalších stupních vzdělávání spolužákům žáků z jiných etnických či kulturních 

skupin, může výrazně pomoci i rozvoji odlišné individuality a pozitivně ovlivňovat skupinu. 

Vzhledem k tomu, že učitel je osoba, která jedná podle svého úsudku, musí jeho úsudek odpovídat jak 

                                                             
52 PRŮCHA, Jan. Učitel : Současné poznatky o profesi. Praha : Portál, 1. vyd., 2002, s. 61.  ISBN 80-7178-621-7. 
53 PRŮCHA, Jan,  ref. 52 
54 FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál, 2. vyd., 2003, s.  364. 80-7178-626-8. 
55 PELIKÁN, Jiří. Pomáhat být: otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: Karolinum, 1. vyd., 2007, s. 83. ISBN 

978-80-246-0345-2. 
56 KOMENSKÝ, Jan Ámos. Didaktika analytická. Brno: Tvořivá škola, činnostní učení, 2004, s.16. ISBN 80-903397-1-9. 
57 HENRIKSEN, Jan-Olav, VETLESEN, Arne Johan. Blízké a vzdálené : Etické teorie a principy práce s lidmi. 1. Vyd. 

Boskovice: Albert, 2000, s. 1. ISBN 80-85834-85-5 
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etickým principům, tak vycházet z kvalitní přípravy v oblasti multikulturní výchovy. Zároveň nutně 

aktualizuje a rozvíjí své interkulturní kompetence. Pokud potřebují žáci poskytnout pomoc, ta by měla 

být poskytována v atmosféře důvěry a lidského porozumění. Vzájemná důvěra pramení z navázaného 

vztahu mezi žákem a učitelem.
58

 Slovy Faye: „ Zdá se být samozřejmou pravdou, že tím, kým a čím 

jsem, jsem do velké míry díky skupinám, k nimž náležím (přičemž v řadě případů nemám na vybranou 

než k nim patřit).“
59

 Inspirací pro učitele může být filozofie multikulturního přístupu Přemysla Pittra, 

který jako sociální reformátor a pedagog vynikl sociálním a tolerantním přístupem k dětem různých 

národností, jak uvádí J. Balvín. Dále cituji: „Jeho výchovný přístup, vyjádřený stručně čtyřmi 

hodnotovými pojmy jednoho uceleného řetězce: PRAVDA, LÁSKA, DÍTĚ, ČIN, vyjadřuje proces 

přeměny étosu vychovatele v konkrétní vychovatelský čin na základě hlubokého porozumění specifické 

situaci dítěte. Je to výraz tolerance, která není pouze snášenlivostí trpnou, ale pozitivní, bojovnou, a 

přesto nenásilnou.“
60

   

5.3.2. Kognitivní aspekty 

V dnešním světě, který je propojený více než, kdy dříve pomocí medií a prostředků masové 

komunikace je důležité průběžné vzdělávání. Učitel by měl zjišťovat maximum informací o příslušné 

minoritě a to tak, aby byl schopen na jedné straně čelit předsudkům a xenofobii (a mohl v tom duchu 

pozitivně motivovat ostatní) a při tom dokázal odkrývat i případná pochybení, či dokonce zločiny a 

poukazovat na jejich defektnost. (Např. i v Holandsku existující vraždy ze cti rozšířené v muslimské 

komunitě.) Dle J. Skalkové cituji: „Především jde o to, aby sám hluboce chápal podstatu učiva a uměl 

je zprostředkovat žákům ve vlastním procesu vyučování.“
61

 Učitel, který reflektuje nutnost vzdělávat 

se v oblasti multikulturní výchovy se snaží získat alespoň základní informace o svém budoucím 

žákovi, o jeho zázemí, rodině, kultuře. Aktivní úsilí pro pochopení tradic, může pomoci k porozumění 

„jak žáci vnímají a interpretují svůj svět“.
62

  

5.3.3. Základní kompetence pedagogů pro zvládání diverzity ve školách  

„Kompenzace potřeb dětí vzniklých na základě sociokulturní rozdílnosti zázemí.“Od pedagoga je 

vyžadován osobní přístup a pochopení vzniku asymetrie, empatická reakce a rovněž i pochopení 

psycho-sociální zátěže, kterou sám pedagog vnáší do praxe a interakcí. 

                                                             
58 HENRIKSEN, Jan-Olav, VETLESEN, Arne Johan, ref. 57, s. 14-15 
59 FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd: Multikulturní přístup. Praha: Slon, 2002, s. 23. ISBN 8086429105. 
60 BALVÍN, Jaroslav. Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém. Praha  : Radix, 1.vyd., 2004, s. 32. 

ISBN 80-86031-48-9. 

61 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika, 2., rozšíř. a akt. vyd., Praha: Grada, 2007, s. 71. ISBN 978-80-247-1821-7. 
62 PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, Praha: Portál, 2. vyd.,  2005,s. 309.  ISBN 80-7367-054-

2. 
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1. „Pedagogická práce se sociokulturně diverzifikovanou skupinou (požadavek udržení dětí  

s různým zázemím v hlavním vzdělávacím proudu)“ 

Znamená to uvažovat o dětech neschematicky a nestereotypně, nevyčleňovat děti ze 

společných aktivit. 

2. „Implementace souvisejících průřezových témat na základě osobnostního přístupu“ – dle 

dvakrát měř str. 24 

Vyhýbat se zjednodušením, která by plynula z používání standardního skupinového postupu, 

který zvěcňuje. 

Pro všechny výše uvedené kategorie dle Morvayové platí, že je potřeba přistupovat k dětem 

„hodnotově nezatíženým způsobem“, „projevovat základní míru flexibility myšlení vzhledem 

k různým hierarchiím hodnot a perspektivám, schopnost zaujímat sociokulturně a eticky nezatížené 

postoje.“ Dále je nezbytné klást důraz na „sebereflexi, tj. reflexi sebe sama jako sociokulturně 

formované osobnosti a reflexi podmíněného vznikání konfliktů praxí a poznání.“ A neméně důležitá 

„schopnost nerezignovat na řešení (být schopen konflikt praxí vnímat jako překonatelný).“
63

 

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, jak nezbytné je pro učitele sebevzdělávání, osobnostní 

rozvoj a v neposlední řadě také důkladné seznámení s Interkulturní psychologií. Pro lepší pochopení 

interkulturních kompetencí a rozvoj interkulturní senzitivity může pomoci stejnojmenná publikace 

Interkulturní psychologie od kolektivu autorů vedených Monikou Morgensternovou a Lenkou 

Šulovou. 

Škola by měla zajistit podmínky pro podporu diverzity  nejen svým vzdělávacím programem. 

K významným faktorům, které přispívají k naplňování  cílů multikulturní výchovy patří možnosti, 

schopnosti a motivace pedagogů.
64

Motivace pedagogů se jeví jako prvořadá. Jak je uvedeno 

v Pedagogice pro učitele, cituji: „jeho/její angažovaný postoj týkající se zvládání předsudků, tolerance 

k odlišnosti, podpora inkluzivních přístupů, přesvědčení o důležitosti rovných vzdělávacích příležitostí 

a aktivita s tím spojená.“
65

  

5.3.4. Vyučovací metody v multikutlurním rozměru vyučování 

Jestliže si ujasníme cíle vyučování, kdy chceme zařadit multikulturní tématiku, je nezbytné si 

uvědomit, že v tomto případě nezaměřujeme výchovné působení pouze na oblast kognitivní, ale 

chceme působit na hodnoty, postojovou orientaci a rozeznít charakter, vhodnější metodou se zdá 

metoda, která žáka aktivně zapojí do výuky a ideálně některou z aktivizujících metod – mající 

                                                             
63 MORVAYOVÁ, Petra; MOREE, Dana. Dvakrát měř jednou řež: od multikulturní výchovy ke vhledu. Praha: Člověk 

v tísni, 2009, (program Varianty), s. 24-27.  ISBN 978-80-86961-86-6. 
64 MORVAYOVÁ, Petra; MOREE, Dana, ref. 63, s. 23. 
65 VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele : 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 

2011, s. 330. ISBN 978-80-247-3357-9. 
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interaktivní aspekt, jedná se o diskusní metody, situační metody, inscenační metody, didaktické hry, 

specifické metody. 
66

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
66 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika, 2., rozšíř. a akt. vyd., Praha: Grada, 2007, s. 185. ISBN 978-80-247-1821-7 
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II. Praktická část 

 

6. Seznámení s problematikou 

Rozhodla jsem se zrealizovat v rámci své asistentské praxe 2 vyučovací hodiny přímým 

pedagogickým působením s ohledem na propojení multikulturní tématiky do praxe.  Při domluvě mé 

praxe s paní ředitelkou školy Mgr. Blankou Pilátovou jsem si vyžádala třídu s větší etnickou růzností. 

Moje praxe probíhala v období dvou měsíců od října do listopadu 2010.  V této době jsem se dobře 

seznámila se svými žáky a žákyněmi. Do okamžiku natáčení jsem se účastnila celkem 38 průběžně 

navštěvovaných hodin ve vyučování. Požádala jsem písemnou formou rodiče dětí, zda souhlasí 

s natáčením ve třídě 5. B., v ZŠ Písnická Praha 12. Závěrečné dvě hodiny měly zároveň sloužit k 

ukončení naši spolupráce. DVD záznam tvoří nedílnou součást mé bakalářské práce. Záznam byl 

pořízen kamerou. 

 

Cílem celého odpoledního vyučování bylo: 

-  nechat vyniknout rozdílnost kulturní – v hudbě, potěšení z objevování různého při poslechu, 

doplněno o hádanku, 

- předem bylo dohodnuto, že dvě dívky zazpívají vietnamskou písničku a jedna dívka zazpívá 

slovenskou písničku, 

-  nechat vyniknout rozdílnost ve výběru rozličných předmětů – se zpětnou vazbou, proč si vybrali 

právě tu věc. 

 

6.1. Hudební výchova 

 

1. Začátek hodiny – motivace k činnosti – snaha o navázání přátelské atmosféry s odkazem na 

minulou hodinu, kdy jsme si v před začátkem hodiny  Čtení hráli hru Stejná strana cesty, tak 

jak ji uvádí Šišková. 
67

 Učili jsme se být otevření odlišnostem, které nás neohrožují, ale 

mohou nás obohacovat. 

 

                                                             
67 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ref. 6, s. 231 
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2. Zadání činnosti – instrukce – samotná činnost. V hodině hudební výchovy jsme poslouchali 

několik ukázek písniček z různých zemí a děti se měly pokusit  uhodnout z jaké země pochází 

ta, která melodie. 

Kladení otázek – co vyjadřuje skladba, co připomíná, kde se zpívá, jestli rozumí děti některým 

slovům.  

V další části hodiny jsem požádala děti, kdo by chtěl zazpívat píseň v jazyce rodičů či 

prarodičů – jedna dívka zpívala slovensky a dvě vietnamsky. 

Je nutné učit se jinou hudbu?, když neumíme slova písní – naučíme se jazyk – jak je to 

s hudbou – je to jednotná mezinárodní „řeč“. 

V poslední části vyučovací hodiny se děti seznamují s textem slovenské písně To ta Helpa, učí 

se ji zpívat. 

 

3. Reflexe – dávat dětem jasnější instrukce, nabídnout malé hudební nástroje; díky nezkušenosti 

a osobním obavám (problém s intonací) jsem projevila nejistotu, a vedení této části hodiny se 

ujala tutorka. Pozitivně se dá hodnotit zpětná vazba při hudební výchově v první části – 

vnímání rozmanitosti, žáci reagovali, zapojovali se a aktivně se účastnili hodiny. 

 

6.2. Výtvarná výchova 

1. Začátek hodiny – motivace k činnosti – hra zaměřená na uvolnění atmosféry, změna místa 

k sezení, uvádění informací o tom, co kdo má a nemá rád – děti opět pozorují některé 

odlišnosti mezi sebou. 

 

2. Zadání činnosti – instrukce – samotná činnost. V hodině výtvarné výchovy se společně 

loučíme. Rozhodla jsem se využít podnětu z knihy Pokladnice hodnot, která hovořila o 

rituálech ukončení, rozloučení. Vysvětlila jsem, jak mají postupovat při výběru z mnoha 

různých druhů materiálů, který ležel široce rozprostřený na archu balicího papíru uprostřed 

třídy. Žáci dostali čas na přemýšlení, co se jim líbí. Tvorba je volná a měla by stimulovat 

kreativitu a relaxaci. A měla posloužit k uvědomění si svých vlastních pocitů. Pozorováním 

klimatu ve třídě jsem došla k závěru, že emoční klima ve třídě bylo pozitivní a u mnoha žáků 

vyvolalo příjemný pocit ze vzájemné existence – tady a teď byly děti spokojené v kolektivu. 

Podařilo se vytvořit atmosféru důvěry, nikdo se nikomu neposmíval. 
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3. Reflexe – závěr byl příjemný – mnoho dětí chválilo vzájemnou spolupráci – jedna dívka mi 

věnovala symbolické srdíčko na obrázku. 

Závěrečné zhodnocení: 

V době realizace natáčení výuky jsem neměla zkušenosti s výukou. Nebylo pro mne jednoduché 

překonat trému. Pomocí mi bylo, že jsem se mohla dostatečně se třídou seznámit. Nezbytná byla 

kvalitní příprava a paní učitelka Fuchsová mi poskytla podněty, jak a co mohu udělat lépe. 

Atmosféra ve třídě, kterou nijak výrazně nerušila rivalita a agresivita nebo šikana, se projevovala 

spíše duchem spolupráce. K tomuto klimatu určitě přispívá pevné, ale laskavé vedení paní 

učitelky. V jejím působení je znát, že se snaží nedělat rozdíly a má vyrovnaný postoj ke všem 

žákům. Tato zkušenost byla pro mě obohacením. 

Zajímavostí bylo, že se na konci školního roku stala paní učitelka Fuchsová nejpopulárnější 

učitelkou hodnoceno žáky, což je výborným signálem o ocenění skutečné kvality a hloubky. 

Projevuje se zde tedy nejen profesionalita, ale i důležitost osobnosti a osobního příkladu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Strana 34 

7. Kazuistiky  

Pro účely práce byly shromážděny kazuistiky, které vždy vychází z reálné skutečnosti, jména byla 

změněna. 

1. Mateřská škola - Jakub 

Mateřská škola. Jakub, čtyřletý chlapec ve třídě Želvičky, odmítl kamarádit se stejně 

starým ukrajinským chlapcem Arthemem, který navíc přichází do třídy jako nový. Jakub jako důvod 

uvedl: „Já s ním nebudu kamarádit, protože mluví jinou řečí.“ Paní učitelka Monika se zeptala Jakuba, 

jestli byl někdy na výletě u moře? Dále jestli tam lidé mluvili naší řečí? Po záporné odpovědi 

pokračovala a zeptala se ho, jestli by se mu líbilo, kdyby s ním nechtěli kamarádit, protože mluví jinou 

řečí?  

Učitelka Monika s Artem občas prohodila pár slov v ruštině, někdy si připravila i říkanku, na což 

reagoval nadšeně a o to více se snažil mluvit česky. Zároveň ho učitelka povzbuzovala a chválila za 

jeho úspěchy. 

Dnes, po několika měsících jsou Jakub a Arthem nejlepší kamarádi ve třídě. 

Vyhodnocení: Předsudek Jakuba by mu znemožnil reagovat na pozitivní vlastnosti Arthema, 

kdyby mu působení pedagoga neumožnilo překonat tento předsudek. Na výsledku se velmi podílela 

příjemná povaha Arthema, který je pozitivní, usměvavý, šikovný a přátelský. Ve třídě panuje zcela 

přirozeně přátelská atmosféra. Učitelka si všimla zárodku možného problému a podařilo se jí včas 

pomoci překonat předsudek. 

2. Mateřská škola - Tommy 

Mateřská škola. Pětiletý chlapec Tommy vietnamské národnosti při výletech školky i při hře 

„kolo-kolo mlýnské“ je vystaven odmítnutí mnoha dětí, které mu nedají ruku. V předchozím roce 

nedocházelo k výraznější edukaci multikulturně zaměřené. Nyní i přes výzvu učitelky část dětí stále 

nereaguje a za ruku by s ním nešla. Situace je zajímavá i z pohledu snahy rodičů Tommyho, kteří 

kdykoliv je výlet, přinesou všem dětem „Brumíky“, na dětský den všem přinesou „Kinder“ vajíčko a 

projevují se tak velmi přátelsky a štědře. Učitelky v takových chvílích dětem sdělí, že jsou to dárky od 

Tommyho rodičů a Tommy rozdává ostatním dětem. Přes to se odstup některých dětí projevuje. 

Vyhodnocení: Na situaci se může podílet xenofobní postoj rodičů dětí vůči vietnamské populaci 

(školka je v dostupné vzdálenosti k tržnici SAPA). Neochota podat ruku – může být projevem strachu 

z odlišného, kterou se u části dětské populace nedaří rozptýlit ani působením učitelek ani pozitivními 
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kroky rodičů Tommyho. Z druhé strany je nutno přiznat, že Tommy je povahou dominantní, 

neústupný, má často s dětmi konflikty, které řeší křikem a hlasitým pláčem. Existuje zde i jazyková 

bariéra. Tommyho povaha může mít podíl na jeho přijímání okolím, ačkoliv je znevýhodněn svojí 

minoritou v kolektivu. Učitelky by se měly nadále snažit vytvářet příjemnější atmosféru, překonávat 

problémy působené jazykovou bariérou a snažit se odbourat i část předsudků některých dětí.  

3. Mateřská škola - Vadim 

Vadim, 6 letý chlapec z Ukrajiny ve třídě předškolní výchovy je neoblíbený, odstrkovaný. S dětmi 

se pere, ubližuje jim, je silný a hřmotný. Učitelkám se hnusily jeho způsoby stravování („žravost“). Ve 

třídě je extrémně neoblíbený do okamžiku, kdy se ho zastala holčička Lucie, která žije v prostředí bez 

xenofobních vlivů. Lucie se ho zastala, když mu bylo křivděno a zároveň si s ním začala hrát, taktéž 

skupinka jejích kamarádů a kamarádek. Ve třídě došlo následně ke zmírnění napětí a ubylo konfliktů.  

Po nástupu do první třídy vyšlo najevo, že trpí těžkou depresí a již v této první třídě se pokusil 

třikrát o sebevraždu (jednou odešel nahý na balkon, kde ležel na sněhu a kde ho až po 15 minutách 

našla matka, která se dozvěděla, že „chce umřít“). 

Vyhodnocení: Přes podporu třídní učitelky a přes odbornou psychiatrickou léčbu je situace nadále 

náročná a bez jasné prognózy. Bylo by vhodné zapojit některé aktivity do režimu Vadima, které by mu 

umožnili zažít úspěch a zároveň mu pomoci měnit chování tak, aby si mohl získat přátele. V odborné 

psychiatrické léčbě je nezbytné pokračovat, neboť je situace vážná. 

4. Základní škola - Robert 

Sedmiletý Robert přichází před první hodinou 1. září k učitelce a oznamuje jí, že nemůže vstát při 

hymně, protože mu to nedovoluje svědomí, neboť je Svědkem Jehovovým. Učitelka se ho zeptá, proč 

je to proti jeho svědomí? Chlapec odpoví, že chce uctívat Boha a ne politické symboly. Učitelka mu 

zkusí věc předložit jinak – nemusí se jednat o uctívání v náboženském slova smyslu, ale o vyjádření 

úcty. „Myslíš, že bys to takto mohl pojmout a stoupnout si na hymnu?“ Chlapec sklopí oči a tiše 

odpoví, že ne. Učitelka mu tedy říká: „Dobře, je to na tobě.“ 

Při hymně zůstává Robert sedět. Poté se děti ptají, proč Robert nevstal. Učitelka jim stručně 

vysvětluje, že Robertovo náboženství považuje stání při hymně za projev uctívání. Zároveň ujišťuje 

děti, že u nás má spíše význam projevu úcty, nikoliv uctívání v náboženském slova smyslu. 

Vyhodnocení: Děti do zhruba 10 let nemají ukončený morální vývoj. Proto byly otázky 

učitelky na místě (mohla zjistit, nakolik je věc pro Roberta důležitá a dle toho zvolit možnost řešení), 

včetně diskuze o chápání významu symbolu. Robert tedy musel prokázat, že alespoň rozumí tomu, co 

prezentuje. Musel si to vybojovat. Učitelka mu ukázala svůj pohled na věc, včetně pokusu rozptýlit 
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jeho obavy a nastínit mu jiný pohled. Nevystavila ho brutálnímu tlaku, který by ho v budoucnosti 

mohl spíše zatvrdit, či z něj udělat do jisté míry mučedníka, zároveň ale nepotvrdila jeho stanoviska. 

Komunikační kanál je i nadále otevřen a bude umožňovat ovlivňování v budoucnosti. Zároveň i 

následně dětem vysvětlila jasně a bez vytáček o co šlo.  

Existují dva extrémní způsoby řešení: První občas praktikovaný v totalitních systémech – 

snaha potlačit, donutit k poslušnosti, zničení odlišnosti již v jejím zárodku. Druhý, který je podobný 

„opičí lásce“ – bezbřehý, zcela bez diskuse a konfrontace, který by zároveň neposkytl vysvětlení ani 

ostatním žákům ve třídě. Slepou uličkou by pak bylo poslat například chlapce za dveře, což ve 

skutečnosti není řešením, ze kterého se nenaučí nikdo nic. 
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Závěr 

 

Nabízí se zde otázka srovnání hodnot a dnes rozšířeného politického relativismu, či mediální 

korektnosti. Ukázkou problému je holandský příběh Ayaan Hirsí Alí, která se pomocí vzdělání, 

vlastních úvah a mimořádné intelektuální píli vymanila ze svazujícího islámského systému a následně 

odkrývala zlo působené holandskou tolerancí vůči celé uzavřené komunitě, která prakticky v desítkách 

a stovkách případů překračovala i ty nejzákladnější holandské zákony – včetně vražd a mrzačení 

(nezákonná dívčí obřízka). Dilematem pedagoga pak je, jak si uchovat multikulturní optimismus a 

zároveň nedopustit, aby nedošlo k anómii hodnot, nebo snad dojmu, že jejich hodnoty (včetně 

překračování platných zákonů hostitelů) jsou stejně dobré, jako hodnoty humanistické, pozitivní, 

založené na židovsko-křesťanském základu, který je obohacen o prvky římského práva. 

 

Učitel je konfrontován s nutností vzdělávat se a zjišťovat maximum informací o příslušné 

minoritě a to tak, aby byl schopen na jedné straně čelit předsudkům a xenofobii (a mohl v tom duchu 

pozitivně motivovat ostatní) a při tom dokázal odkrývat i případná pochybení a nedovolil devastovat 

hodnoty.  

Naše země je součástí Evropy a svým způsobem bychom sebe i žáky mohli učit přístupu, že se 

nás události v širším okolí také týkají. Situace z okolního světa může být pro naše vyučování inspirací 

jak ano, či jak ne. Nemáme jako země letité zkušenosti s mutlikulturalitou, ale s postupem času 

budeme možná stát před podobnými problémy a situacemi i v naší zemi. Poněkud obtížnější však je 

multikulturní přístup v rámci neintegrovaných (neintegrovatelných?) Odpovědností učitele pak je, aby 

nebyl nacionálně zaslepený a na druhé straně, aby nepřehlížel rizika spojená se skupinami, které po 

integraci ani asimilace netouží. 

 

V příštích dvaceti letech bude celá Evropa hledat řešení a bylo by vhodné, aby vznikly bohaté 

diskuze o etice a nutnosti změnit i právní systémy tak, aby na jednu stranu podporovaly mírové soužití 

a pokud možno přátelské vztahy mezi různými skupinami, na druhou stranu, aby to nebylo za cenu 

přivírání očí nad řáděním uvnitř uzavřených komunit, nebo tolerování jakéhosi dvojího systému 

zákonů, či tradic, které jsou v hrubém rozporu se zákony hostitelské země. 

 

Velkým dilematem učitele je, zda-li má zcela popřít svůj hodnotový systém a zda-li má zůstat 

hodnotově neutrální, či zda je ve vybraných případech akceptovatelné, aby nenásilně vedl některé 

jedince v úvahách i tak, aby měli možnost po čase svobodně volit mezi systémy, případně svůj 

primární opustit, či střídat systémy i role, jak se ostatně děje u statisíců lidí dnes.  
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Možná je zde prostor spíše zdůrazňovat kvalitní vzdělávání, dostatek dobré literatury a 

poskytnutí nástrojů pro zkvalitňování myšlení žáků s tím, že některým z nich to může v budoucnosti 

pomoci rozhodovat se bez omezení působeného cenzurou, zamlčováním, zastrašováním, či působením 

autorit v uzavřených komunitách. 

 

Jedním z legitimních cílů, dle mého názoru, je odstraňování předsudků na obou stranách ať už 

mluvíme o etnické, náboženské či národnostní otázce. Nástrojem k překonávání bariér a předsudků je 

zdůrazňování společného, pozitivního a navázání přátelského vztahu  – hudba, sport, kultura. 

 

Nicméně lidem bez budoucnosti nic z toho nepomůže, aby zaujali pozitivní přístup ke 

společnosti, ve které žijí. Mnoho států, nejen Holandsko, Německo a Francie, ale i Anglie a další řeší 

problém s desítkami procent velmi mladých nezaměstnaných (a tedy neukotvených) jedinců, zejména 

z komunity muslimů, kteří jsou ve skutečnosti soudkem s prachem, od kterého vede doutnák, který již 

hoří. Velmi podobně jsou na tom i mladí nezaměstnaní pravicoví radikálové, kteří pak mohou jít 

cestou podobné zrůdnosti jen s opačným znaménkem (viz „templářský rytíř“ Breivik). 

 

Odpovědnost učitele přesahuje aktuální normy a i přes neukotvenost, nebo dokonce „spor o 

multikulti“ je jeho povinností nedat se svést ke zjednodušujícím fašizujícím tendencím a halasnému 

radostnému tleskání takovým aktivitám, jako je francouzský šátkový zákon, zároveň je jeho povinností 

být ostražitým a poskytnout jak majoritě, tak minoritě takové nástroje v rámci vzdělání, vědomostí i 

pracovních nástrojů pro další studium, aby všichni měli možnost lépe přemýšlet, docházet samostatně 

ke správnějším názorům a být schopni uvažovat o skutečných hodnotách a měli možnost směřovat ke 

svobodě myšlení, kreativitě a oproštění se od předsudků. Učitel, který pracuje na odstraňování 

předsudků u majority má morální právo působit i na odstraňování předsudků a nesprávných postojů u 

minority. 

 

Tím se dostávám k poznání, že tento problém zcela přesahuje nejen rámec vzdělávání, ale je 

multidisciplinární a bude dobré, aby se do diskuze zapojili psychologové, sociální psychologové, 

právníci, pedagogové a aby politikům mohli předložit smysluplný koncept pro realizaci rozumného 

postupu, bez excesů oběma směry. 
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Příloha 1 

Národnostní složení podle sčítání lidu provedeného v roce 1921 

ČSR – 8.761 tisíc obyvatel 

Němci – 3.123 tisíc obyvatel 

Maďaři – 745 tisíc obyvatel 

Rusíni – 461 tisíc obyvatel 

Židé – 180 tisíc obyvatel 

Ostatní – 238 tisíc obyvatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 


