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Anotácia a kľúčové slová 

 

Anotácia 

 V bakalárskej práci sa chcem venovať veľmi aktuálnej problematike multikultúrnych 

aspektov práce českých a slovenských učiteľov, ktoré zasahujú do výchovy a vzdelávania 

stále vo väčšej miere. Najskôr sa pokúsim pojem zadefinovať a popísať jeho vznik a 

podmienky k jeho vzniku vedúce. Nasledovať bude popis aktuálnych problémov a najväčších 

vplyvov spojených s multikultúrou a kultúrou spoločnosti všeobecne. Po teoretickej časti sa 

budem venovať histórii a udalostiam, ktoré vytvorili najväčšie multikultúrne vplyvy v 

bývalom Československu a teda aj v dnešných samostatných republikách. Po zhrnutí histórie 

sa pokúsim zhodnotiť aktuálny stav a definovať tie najvplyvnejšie minority. Samozrejmosťou 

je nutnosť preskúmania zákonných východísk všeobecne a takisto východísk pre vzdelávanie 

(Rámcový vzdelávací program v ČR či Štátny vzdelávací program v SR). V posledných častiach 

by som sa rád venoval inštitúciám a zariadeniam venujúcim sa problematike a samotných 

nutných vedomostiach a schopnostiach učiteľa pre úspešné vedenie a zvládanie 

multikultúrnych kolektívov či multikultúrnych vplyvov na svojich zverencov. 

 

Kľúčové slová 

 globalizácia, médiá, masmédia, populácia, vyučovanie, učiteľ, problémy, výchova, 

minorita, majorita, skupina, vzdelávanie  
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Abstract and key words 

 

Abstract 

 This thesis deals with current problems of multicultural aspects in the work of Slovak 

and Czech teachers, which are interfering with education with growing influence. I would 

like to define the main concept and conditions that lead to its creation. It will be followed by 

a description of the particular problems and biggest influences connected with multiculture 

and culture in general. After the theoretical part I would like to analyze historical events, 

which created biggest multicultural influences in former Czechoslovakia and in the modern 

independent republics. After dealing with historical facts, I will attempt to assess the present 

state and describe the most influencing minorities. I will look into legislative base and 

general government plans for education. In the end I would like to introduce some 

institutions dealing with these issues and describe abilities a teacher needs to possess to be 

able to lead multicultural groups and groups which are affected by aspects of other cultures 

every day. 

 

Keywords 

 globalization, media, mass media, population, tuition, teacher, problems, upbringing, 

minority, majority, group, education 
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Úvod 

 

 Multikultúra, alebo iným slovom aspekty rozličných kultúr zasahujúce do našich 

každodenných životov sa v dnes stali nepochybne neoddeliteľnou súčasťou celej našej 

spoločenskej reality, ku ktorej nepochybne patrí vzdelávanie, a teda aj samotní učitelia ako 

základ tohto procesu. Sám mám mnoho skúsenosti zo svojich základo-školských čias, ktoré 

poukazujú na rôznu mieru vplyvu kultúr (v mojom prípade rómskej kultúry) na prácu učiteľov 

s kolektívmi, a to aj napriek tomu, že v našej spoločnosti našli svoje miesto v niektorých 

prípadoch už stovky rokov dozadu.  

 Táto práca sa bude teda venovať krátkemu exkurzu z histórie menšín a opatrení, 

ktoré v priebehu minulého storočia vytvárali podmienky, v ktorých dnes prebieha 

spoločenský život a na ktoré sa musí vzdelávací systém Českej a Slovenskej republiky 

neustále prispôsobovať. Bude pokračovať aktuálnym prehľadom o demografickej situácií 

a iných veľkých vplyvoch, ktoré považujem za dôležité v oblasti multikultúry, a teda 

nevyhnutne zasahujú do práce učiteľov a iných pedagogických pracovníkov. Nakoniec 

prinesie prehľad niektorých stratégií, ktoré sú aplikovateľné pri práci učiteľov s cieľom 

dosiahnutia želaných výstupov vzdelávacích plánov.   

  Poznanie histórie, ktorá nás k dnešnej situácií doviedla je dôležité preto, aby sme sa 

v budúcnosti vedeli orientovať na základe krokov, ktoré sme už raz urobili, neopakovali tie 

isté chyby a zároveň rozvíjali to, čo sa nám v minulosti podarilo. Vedomosti učiteľov o 

najvplyvnejších médiách a spôsoboch prenosu informácií prebiehajúcich na neosobnej 

úrovni môže veľmi efektívne slúžiť ako silný základ pre vyrovnanie sa s multikultúrnymi 

vplyvmi, ktoré nepochybne obsahujú.  Poznať odlišné kultúry umožňuje učiteľom (ale aj 

bežnej verejnosti) uvedomovať si špecifickosť našej vlastnej (kultúry) a pri komunikácií 

s menšinami umožňuje vyhnúť sa nedorozumeniam založeným na vnímaní jednotlivých gest 

skrze pohľad formovaný našou vlastnou kultúrou.  
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1. Vyčlenenie pojmov 

1.1 Sociálna realita 

 Je pre potreby tejto práce chápaná ako súhrn kultúrnych, spoločenských, morálnych 

a zákonných noriem, ovplyvňovaných biologickými predpokladmi okolia v ktorom sa jedinec 

ovplyvňovaný danou realitou nachádza. Sociálna realita je závislá na priestore a čase, ktorý 

ju ohraničuje a je v neustálom vývoji a procese premeny, ktorému sa musí jedinec 

prispôsobovať a vyrovnávať sa s ním v čo najväčšej možnej miere a dostatočne rýchlo, tak 

aby bolo zaistené jeho harmonické nažívanie s ostatnými účastníkmi tejto reality. Jedinec 

ňou môže byť ovplyvňovaný vedome, alebo nevedome a v rôznej miere intenzity. 

 Z tejto definície teda vyplýva, že naše okolie a život neovplyvňujú len na prvý pohľad 

viditeľné faktory, ale aj tie, ktorými sa vystavujeme úmyselne alebo neúmyselne aj v prípade 

nášho súkromného života (napr. využívanie Internetu, či sledovanie informácií v 

masmédiách).  Tieto, dnes už takmer neodlúčiteľné súčasti nášho života sú v dnešnej dobe 

veľmi efektívnym zdrojom informácií. Ich obsah je často multikultúrny a teda vďaka ich 

nevyhnutnej prítomnosti sú jedným z najvýznamnejších aspektov, ktoré ovplyvňujú životy 

žiakov, ale i učiteľov.  

 

1.2 Kultúra 

 V ponímaní tejto práce je kultúra súbor vlastností materiálneho aj nemateriálneho 

charakteru, ktoré sú špecifické pre konkrétnu sociálnu skupinu a ktoré táto skupina zdieľa 

v čo najväčšej možnej miere.1 Ďalej sa môže jednať o špecifický spôsob chápania a prístupu 

k rôznym inštitúciám spoločenským inštitúciám. Citujem: „Kultura, je výrazem příslušnosti 

člověka ke skupině. Nositeli kultury se stáváme díky sociálnímu prostředí většinou 

podvědomě.“2 Do kultúry sa môžu radiť aj isté fyzické aspekty, akým je napr. očakávaný 

výzor príslušného jedinca, ktorý je členom skupiny. Predbežným predpokladom na šírenie 

                                                        
1
 PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. 1.vyd. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-717-8029-4. s. 105 

2
 JANEBOVÁ, Eva. Interkulturní komunikace ve škole. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 

fakulta, 2009, 96 s. ISBN 978-80-7308-294-9. s. 8 
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kultúry a ich prenos je prítomnosť spoločného jazyka. Samotný jazyk a spôsob komunikácie 

ovplyvňuje kultúru, a taktiež kultúra ovplyvňuje spôsob komunikácie. 3 

 

1.3 Multikultúrna výchova 

  V dnešnej dobe jednou z prierezových tém v rámci českého aj slovenského 

vzdelávacieho plánu. Podľa Průchu definujeme multikultúrnu výchovu ako citujem: „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.“ 4 

  Z môjho pohľadu sa jedná o jednu zo základných výchovných problematík 

pripravujúcu vzdelávaných na riešenie konfliktných situácií a  tém, ktoré sú nevyhnutne 

spojené s dnešným spôsobom života (rôzne kultúrne aspekty nás zasahujú vlastne od 

momentu ako začíname byť vystavení informáciám a sprevádzajú nás po celý čas) a teda je 

nutné ju zahrnúť v čo najvyššej možnej miere do vyučovania. 

 

1.4 Multikulturalizmus 

 Na tento pojem sa dá nazerať rôznymi spôsobmi. Ten najzvyčajnejší, lingvistický, je 

pojať multikulturalizmus ako stav, zvyčajne pochádzajúcich z rozdielneho prostredia 

s rôznou mierou odlišnosti spoločnosti, ktorý charakterizuje prítomnosť viacerých kultúrne 

odlišných spoločenských skupín (v tomto prípade osobne preferujem použitie výrazu 

„Multikultúra“)5. Môžeme hovoriť o multikuturalizme v prípade prítomnosti príslušníka 

                                                        
3
 JANEBOVÁ, Eva. Interkulturní komunikace ve škole. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 

fakulta, 2009, 96 s. ISBN 978-80-7308-294-9. s. 9 
4
 PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. 1.vyd. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-717-8029-4. s. 123  

5
 Multiculturasim. OXFORD UNIVERSITY. Oxford dictionaries [online]. 2013 [cit. 2013-06-23+. Dostupné z: 

http://english.oxforddictionaries.com/definition/multicultural;jsessionid=A2E11F5B7E3879514591111DDC455
0CB#m_en_gb0540770.005 
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moravskej a českej národnosti v jednej krajine, ale je jasné že v prípade súžitia podstatne 

odlišnejšejších kultúr, napr. vietnamskej a českej, naberá tento pojem iný rozmer. Druhý 

a pre nás podstatnejší náhľad by charakterizoval pojem multikulturalizmus v zmysle 

novodobého myšlienkového hnutia, ktorého hlavným cieľom je dokázať, že spolužitie 

rôznych kultúr (aj v prípade veľkých odlišností) je možné na všetkých úrovniach 

spoločenského života, a taktiež, že samotná prítomnosť cudzích kultúrnych elementov 

môže byť pre spoločnosť ako takú prínosná.6 Podľa Baršu by mohol byť multikulturalizmus 

chápaný aj ako politický protiklad nacionalizmu.7 

  

1.5 Učiteľ  

 Citujem: „Jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu, profesionálně 

kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci 

a výsledky tohoto procesu.“8 V dnešnej dobe je tendencia prikláňať sa k pojatiu učiteľa ako 

ku vzoru a sprievodcovi vo vzdelávacom procese (na rozdiel od pojatia jeho funkcie ako 

„vodcu“). V zmysle multikultúrnej výchovy a aspektov rôznych kultúr, ktoré pôsobia na jeho 

prácu a teda aj na kolektívy s ktorými pracuje, to platí v dnešnej dobe dvojnásobne. 

V prípade osobnej angažovanosti je učiteľ vystavený rovnakému, ak nie väčšiemu množstvu 

podnetov ako jeho žiaci a je nepochybne obklopený aspektmi iných kultúr, ktoré sa sám musí 

nepretržite učiť akceptovať a prideľovať im patričnú hodnotu tak, aby ich vedel úspešne 

a efektívne zaradiť do vzdelávacieho procesu, ktorý koordinuje.  

Ďalší pohľad na pojem učiteľ poukazuje na dôležitosť jeho úlohy a zodpovednosť, 

ktorú učiteľ nesie v pedagogickom procese, citujem: „pedagog je činitel výchovně-

vzdělávacího procesu, který nese společenskou odpovědnost za jeho účinnost a úspěšnost; 

je jeho iniciátorem i organizátorem a hodnotí dosahované výsledky“.9 Táto definícia nám 

poukazuje na fakt plnej zodpovednosti učiteľa za dosiahnuté vzdelávacie ciele a neumožňuje 

učiteľovi v prípade neúspechu obhajovať ho argumentmi o nedostatočnej kvalite žiakov 

                                                        
6
 BLOOR, Kevin. The definitive guide to political ideologies. Milton Keynes: AuthorHouse, 2010. ISBN 978-144-

9067-618. s.272 
7
 Barša, P.: Politická teorie multikulturalismu. Brno 1999 

8
 PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. 1.vyd. Praha: Portál, 1995, 292 s. ISBN 80-717-8029-4. s.242 

9
 JANÍKOVÁ, Marcela. Základy školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 119 s. ISBN 978-802-1048-799. s.72 
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alebo nedostatku prostriedkov, ktoré sú potrebné pre vzdelávanie (výnimkou sú samozrejme 

extrémne prípady zanedbania základných potrieb u žiakov, či absolútne nevhodné priestory 

na vyučovanie).  

 Učiteľ je teda zároveň základným prvkom vzdelávacieho procesu, ktorý nesie plnú 

zodpovednosť za naplnenie cieľov, ktoré si v rámci plánu vopred určil. Ďalej je zodpovedný za 

vypracovanie plánov na základe najlepšieho vedomia a svedomia a samozrejme 

legislatívnych predpokladov (Na Slovensku Štátny vzdelávací program a v Českej republike 

Rámcový vzdelávací program)  a s ohľadom na možnosti kolektívu, ktorý vyučuje. Je teda 

nutnosťou aby poznal spomínané legislatívne predpoklady, skupinu, s ktorou bude pracovať 

a mal schopnosť sám zvládať aspekty iných kultúr vstupujúcich do našich životov v rámci 

vzdelávacieho procesu, alebo mimo neho (a zároveň ich dobre poznal a rozumel im).  

 

1.6 Kompetencia 

 Pojem kompetencia je v tejto práci jeden z najdôležitejších pojmov, ktorý budeme 

spájať hlavne s iným kľúčovým pojmom - učiteľ.  Průcha v Pedagogickom slovníku vykladá 

pojem kompetencia nasledovne, citujem: „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 reflexivní. Profesní 

kompetence se vztahují k obsahové složce výkonu profese („znalost předmětu“), ale dnes jsou 

zdůrazňovány zvl. komunikativní, řídicí, diagnostické aj. kompetence.“10 Je taktiež spájaný či 

už s výstupnými cieľmi vzdelávacieho procesu, alebo súborom schopností, vedomostí 

a predispozícií nevyhnutných pre efektívny výkon úloh spojených s výkonom povolania 

„učiteľ“. 

  

                                                        
10

 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003, 322 
s. ISBN 80-717-8772-8. 
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1.7 Masmédiá 

  Podľa Průchu sú masmédia, citujem: „Hromadné sdělovací prostředky. 

Prostředky, jimiž se realizuje masová sociální komunikace, tradičně vymezovaná tím, že 

přenášené sdělení je přijímáno velkým, anonymním a heterogenním souborem adresátů 

a zpětná vazba od adresáta sdělení ke zdroji je zpožděná. Obvykle se uvádějí čtyři základní 

funkce masmédií: 1. informovat, 2. bavit, 3. přesvědčovat, 4. zprostředkovávat kulturu. 

Z pedagogického hlediska jsou velmi významným prostředkem vzdělávaní, akulturace 

a socializace jedince. Zároveň probíhá široká diskuse o možných negativních vlivech 

masmédií, zejména na děti a mládež.“ 11 Ako príklad masmédií s veľkým vplyvom uvádzam 

na prvom mieste Internet, televíziu, rádio a periodickú tlač. Pričom v dnešnej dobe sa 

uplatňuje trend, ktorý sa dá charakterizovať stúpajúcou popularitou masmédií v prípade, že 

poskytujú interaktívny obsah, ktorý reaguje na požiadavky v reálnom čase, či napr. na 

základe jeho polohy, alebo aktuálnych preferencií, ktoré sú veľmi často poskytované skrze 

relatívne nový fenomén zvaný sociálne siete.   

 

1.8 Osobné a impersonálne vplyvy 

 V nasledujúcich kapitolách priblížim hlavné multikultúrne vplyvy, ktoré na nás ako 

jedincov alebo spoločnosť ako celok vplývajú počas celého života. Pre potreby práce som ich 

rozdelil na dve skupiny nasledovne: Osobne vplývajúce aspekty sú v tejto práci chápané ako 

tie, ktoré sa fyzicky nachádzajú v našom a teda ovplyvňujú ju svojou prítomnosťou. 

Impersonálne aspekty budeme chápať ako tie, ktoré sa do života jedinca a spoločnosti 

dostávajú aj napriek tomu, že nemusia byť fyzicky prítomne v blízkosti jedinca alebo skupiny 

ako takej. Dnes sú zvyčajne prenášané komunikačnými kanálmi v podobe masmédií 

a internetu a jedinci alebo skupiny sa im vedome, alebo nevedome vystavujú pričom miera 

ich vplyvu je podobná (alebo aj silnejšia) ako miera vplyvu priamo vplývajúcich aspektov.  

  

                                                        
11

 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003, 322 
s. ISBN 80-717-8772-8. s.112 
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2. Teoretické východiská multikultúrnej výchovy 

 Multikultúrna výchova ako taká je v mnohom ovplyvňovaná teoretickými 

východiskami vychádzajúcich z politických teórií 20-teho storočia. Jej vývoj ako taký bol 

v mnohom podmienený negatívnou skúsenosťou z obdobia 2. svetovej vojny, keď boli ľudské 

práva potláčané v miere dovtedy nevídanej, a teda je založený na myšlienke nutnosti 

tolerancie a prevencie takýchto javov. Nadväzuje na politickú teóriu Multikulturalizmu, ktorá 

bola v danej dobre jednou z obecne uznávaných politických prístupov v priestore západného 

sveta. Počas svojej existencie sa toto hnutie rozdelilo na niekoľko prúdov - pluralistický 

multikulturalizmus, kritický multikulturalizmus, liberálny multikulturalizmus, kritická 

teória rasy a farboslepí prístup. 12 

 

2.1 Pluralistický multikulturalizmus 

 Zvyčajne sa interpretuje ako pôvodné pojatie multikulturalizmu. Vychádza 

z myšlienky zachovania plurality kultúr, a teda ich zachovaniu ako relatívne uzavretých 

celkov. Dôležitým faktom je práve kultúrna rozmanitosť ako taká a teória sa príliš nevenuje 

postaveniu spoločenských skupín v rámci spoločnosti.13 

 

2.2 Kritický multikulturalizmus 

 Je ako taký založený na presvedčení, že pluralitný multikulturalizmus, a teda citujem:“ 

„Je založen na přesvědčení, že romantické oslavy kulturní diverzity a různé politické protekce 

minoritním identitám, jak je předvádějí zastánci pluralistického i liberálního 

multikulturalismu, neřeší širší kontextuální příčiny, z nichž povstává nerovné zacházení 

s konkrétními lidmi, ani způsoby, jimiž toto nerovné zacházení formuje subjektivitu 

„utlačovaných...., ....Nikoli ovšem ve smyslu upřednostňování konceptu třídy jako primární 

kategorie útlaku, ale z toho důvodu, že socio-ekonomická rozvrstvenost, jež je udržována 

                                                        
12

 MOREE, Dana. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. 
Editor Iva Janská. Praha: Člověk v tísni, 2008, 109 s. ISBN 978-808-6961-613. s.17 
13

 MOREE, Dana. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. 
Editor Iva Janská. Praha: Člověk v tísni, 2008, 109 s. ISBN 978-808-6961-613. s.18 
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mocenskými strukturami dominantních kultur, se protíná napříč diferencemi, které „uznává“ 

dosavadní multikulturalismus, a navzdory jeho snahám přetrvává.“ 14 Snaží sa tak ako 

v prípade liberálneho mulitkulturalizmu postaviť na vyššiu úroveň osobné práva 

a predpokladá, že kolektívna identita nemôže brániť tej osobnej.  

 

2.3 Liberálny multikulturalizmus 

 Stojí na tradíciách osvietenstva a do istej miery by sa dal interpretovať ako alternatíva 

pluralistického prístupu. Je viac zameraný na politické a občianske práva a vychádza skôr 

z predpokladu zachovania právnych nárokov jedinca ako skupiny. Citujem: „Pro liberální 

multikulturalismus je primární programovou opozicí nacionalismus, neboť představuje 

princip, který z plnohodnotné společenské participace de facto vylučuje řadu osob, které jsou 

de iure občany či oficiálními rezidenty moderních států, což v důsledku znamená, že 

nacionalismus brání v uskutečnění liberálního ideálu neutrality k (připsaným) skupinovým 

příslušnostem či odlišnostem.“15 

 

2.4 Teória rasy a farboslepý prístup 

 Citujem: „První z těchto teorií ,tzv. kritická teorie rasy, je spojena s diskuzemi o 

významu a potřebnosti afirmativní akce neboli pozitivní diskriminace, jejímž cílem je zlepšit 

skupinám označovaným jako  minority, ženám a jiným diskriminovaným skupinám přístup ke 

vzdělávání a Zaměstnání. Zásadním argumentem zastánců této teorie byla potřeba 

„napravit“ historické případy diskriminace těchto skupin. Pokud je totiž jedinec členem 

skupiny, která byla v minulosti diskriminována, předpokládá se, že si s sebou nese její 

znevýhodnění, a proto si zaslouží, aby byly využity všechny prostředky podpory k jeho plnému 

zapojení do společnosti. Druhá teorie, nazvaná barvoslepý přístup, význam příslušnosti k 

určité skupině naopak relativizuje a odvrací pozornost od skupinové rozdílnosti. Její zastánci 

(např. Carl Cohen, 2003) se odvolávají k M. L. Kingovi, který ve svém projevu nazvaném 

                                                        
14

 HIRT, Tomáš. Multikulturalismus: uzavřená kapitola nebo aktuální politická vize?. Dostupné z: 
http://goo.gl/Rr0Wd 
15

 HIRT, Tomáš. Multikulturalismus: uzavřená kapitola nebo aktuální politická vize?. Dostupné z: 
http://goo.gl/Rr0Wd 
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„Mám sen“ (1963), snil mimo jiné o tom, že jeho čtyři děti budou jednou žít v národě, kde 

nebudou souzeny podle barvy pleti, ale podle svého charakteru.“16 

 

  

 

 

   

 

                                                        
16

 MOREE, Dana. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. 
Editor Iva Janská. Praha: Člověk v tísni, 2008, 109 s. ISBN 978-808-6961-613. s.20 
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3. Menšiny na území Českej a Slovenskej republiky 

 

3.1  Štatistický prehľad menšín v Českej a Slovenskej republike 

 Situácia v Českej a Slovenskej republiky týkajúca sa národnostných menšín je vďaka 

dlhodobej spoločnej histórii v mnohom podobná. V tejto kapitole si postupne rozoberieme 

najvplyvnejšie menšiny a ich demografické zastúpenie v oboch krajinách. 

 Medzi najvýznamnejšie menšiny v Slovenskej republike patria podľa sčítania 

obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 maďarská (458 467 / 8,5%), rómska (105 738 / 2,0%), 

česká (30 367 / 0,6%), rusínska (33 482 / 0,6%), ukrajinská (7 430 / 0,1%) a ďalšie.17 Pri týchto 

údajoch je však nutné poznamenať, že podobne ako v Českej republike je údaj oproti 

skutočnosti skreslený hlavne u rómskej populácie, ktorej príslušníci sa dlhodobo nehlásia 

k svojej etnickej príslušnosti. Stredné sociologické odhady SAV hovoria o približne 400 000 

Rómoch na území Slovenska. A teda v našom prehľade sa radia na druhú pozíciu hneď za 

maďarskú menšinu.   

 Čo sa týka údajov z Českej republiky, tu je najpočetnejšou národnostnou menšinou 

(podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001) moravská (380 474 / 3,72%). Čo sa 

týka cudzincov, podľa údajov z ministerstva vnútra z roku 2008 sa na území ČR nachádzalo 

438 000 cudzincov s trvalým pobytom, alebo dlhodobým pobytom (t.j. pobyt na vízum dlhší 

ako 90 dní). Krajiny s najvýraznejším počtom prisťahovalcov sú : Ukrajina (131 965), 

Slovensko (76 034), Vietnam (60 258), Poľsko (21 176), Nemecko (17 496).18 Opäť sa 

pozastavíme najmä pri rómskej menšine, ktorá sa na základe údajov z roku 2008 pohybuje 

niekde na úrovni 10 000. Oficiálny odhad vlády ČR  hovorí, že, citujem: „Odborníkmi 

odhadované počty sú v rozmedzí medzi 150 000 - 300 000 príslušníkov.“19  

 Ďalšou špecifickou skupinou, ktorej údaje sú vysoko skreslené je vietnamská 

populácia. Citujem informácie o vietnamskej menšine z oficiálnych stránok Vlády ČR:  „V roce 

                                                        
17

 SLOVENSKÝ ŠTATISTICKÝ ÚRAD. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011: Obyvateľstvo SR podľa národnosti 
[online]. 2012. vyd. [cit. 2013-06-19+. Dostupné z: http://portal.statistics.sk/files/tab-10.pdf 
18

 JANEBOVÁ, Eva. Interkulturní komunikace ve škole. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta, 2009, 96 s. ISBN 978-80-7308-294-9. s. 3 
19

 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/mensiny/romska-narodnostni-mensina-16149/ 
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2007 povolení k pobytu v ČR mělo více než 45 000 Vietnamců a k 31. prosinci 2009 tu žilo již 

61 012 občanů Vietnamu s krátkodobým či trvalým pobytem. Podle statistik ministerstva 

vnitra počty později poklesly – na konci listopadu 2011 pobývalo v ČR legálně 55 585 

Vietnamců, z toho 37 497 natrvalo. Další desítky tisíc (dle odhadů) jsou v Česku nelegálně.“20 

 Takisto by som chcel pripomenúť napríklad ruskú komunitu, ktorá dosahuje počty  

okolo 30 000 príslušníkov avšak v predchádzajúcej štatistike nie je zaradená z dôvodu, že sa 

k nej formálne hlási len zlomok jej príslušníkov a mnoho z jej členov nemá na Českom území 

dlhodobý pobyt napriek tomu, že sa v ČR dlhodobo zdržiavajú. Jej populácia je rozmiestnená 

plošne na celom území ČR so zvýšenou koncentráciou napr. v Prahe, Karlových Varoch či 

Brne. 21 

 

3.2 Jednotlivé menšiny a ich stručný popis a krátky náčrt možných vplyvov na prácu 

učiteľa 

 V nasledujúcich podkapitolách sa budeme venovať stručnému náhľadu na 

najvýznamnejšie národnostné a etnické menšiny dlhodobo žijúce na územiach oboch krajín. 

Obyvateľstvo týchto menšín je často nerovnomerne rozmiestnené (aj v prípade tých 

najpočetnejších skupín) a teda v niektorých oblastiach môžu aj napriek ich relatívne malému 

počtu v rámci štátu veľmi vplyvným aspektom školského a mimoškolského života a teda aj 

práce učiteľov. Z prehľadu som sa rozhodol vynechať z dôvodu stavu viac menej úplnej 

kultúrnej asimilácie a v dnešnej dobe už takmer chýbajúcich odlišností a taktiež úplne 

chýbajúcich špecifických požiadaviek na vzdelávanie menšiny domáce národnostné menšiny 

Českej republiky - sliezsku a moravskú.  Takisto nebudem v nasledujúcich podkapitolách 

pojednávať o relatívne početnej skupine hlásiacej sa k Slovenskej národnosti, ktorá pobýva 

na území ČR z dôvodu, že jej vysoký počet je dnes spôsobený hlavne veľkým počtom 

vysokoškolských študentov a ľudí dochádzajúcich za prácou, ktorí na prácu učiteľov 

                                                        
20

 Údaj pochádza pôvodne z článku ČTK, citované z: 
WIKIPEDIA. Vietnamská menšina v Česku [online]. 28.5.2013 [cit. 2013-06-19+. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnamsk%C3%A1_men%C5%A1ina_v_%C4%8Cesku 
21

 VLÁDA ČR. Ruská národnostná menšina [online]. 2006 [cit. 2013-06-19+. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=16155 
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základných a stredných škôl nemajú takmer žiadny vplyv. Zvýšená koncentrácia slovenských 

štátnych príslušníkov je z vyššie uvedených dôvodov hlavne vo väčších mestách. 22 

  

3.2.1 Vietnamská komunita v Českej republike 

 „Vietnamský národ je typický svým lidovým charakterem a hrdostí na svou statečnost. 

Vždyť se ubránil největší říší, která kdy na světě existovala, říší Velikého Chána. Velmi blízko 

historickým dobám mnohdy zůstávají současné rodinné vztahy, které jsou velmi těsné i mezi 

vzdálenějším příbuzenstvem. “23 Tento fakt viedol k tomu, že v Českej republike počty 

Vietnamcov narástli veľmi rýchlo a neustále narastajú. Po ukončení platnosti 

medzinárodných dohôd z čias ČSSR sa veľká časť Vietnamcov rozhodla na území ČR ostať 

a začala sa venovať podnikaniu. Otvárali si obchody a trhoviská, reštaurácie a krajčírske 

dielne, čo vychádzalo z ich spoločenských hodnôt, ktoré im dávajú povinnosť hľadať si 

neustále uplatnenie. K českej populácií sa pridala väčšina populácie z Maďarska a Slovenska, 

ktorá sa rozhodla po ukončení platnosti spomínaných dohôd tieto krajiny opustiť a pripojiť sa 

v tej dobe k najväčšej Vietnamskej komunite v Európe. Čoskoro vďaka podstatne lepším 

podmienkam na život (v porovnaní s domovskou krajinou) začali prichádzať široké rodiny, 

ktoré zvyčajne pochádzali z chudobných vidieckych oblastí.24 

  

3.2.1.1 Špecifiká vzdelávania vietnamskej populácie a jej vplyvu na prácu učiteľa 

 Z vyššie uvedených dôvodov a geografickej vzdialenosti, kultúrnej a jazykovej 

odlišnosti vyplývajú aj niektoré špecifiká vzdelávania vietnamskej populácie s ktorými sa 

musia učitelia v ČR vyrovnať. Citujem: „Vedle rodiny má pro Vietnamce vysokou hodnotu 

vzdělání. To určuje opět konfuciánská tradice, která vzdělance staví na vrchol společenské 

hierarchie. Zároveň je vysoká hodnota vzdělání posílena zkušeností válek ve 20. století, kdy 

                                                        
22

 Rada pro národnostní menšiny: Slovenská národní menšina. VÁDA ČR. *online+. 2009 [cit. 2013-06-23]. 
Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/nm-slovaci-6647/ 
23

 Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Vyd. l. Praha: Portál, 
2001, 188 s. ISBN 80-717-8648-9. s.100 
24

 Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Vyd. l. Praha: Portál, 
2001, 188 s. ISBN 80-717-8648-9. s.104-105 
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bylo vzdělání pro některé generace zcela nedostupné. Vzdělávání ve školách je založeno na 

memorování a jednostranném naslouchání. Výuka je pro děti náročná, zcela běžné je 

každodenní odpolední doučování, zejména na výběrových školách. Důležitou součástí 

vzdělávání je i morální výchova, výchova k humanismu, sebevzdělávání. Důraz je kladen i na 

vlastenectví a zodpovědnost za rodinu. Výchova i vzdělávání probíhá v duchu hesel 

nezávislost-svoboda-štěstí.“25 

 Vietnamskí študenti sú teda v Českej republike považovaní všeobecne za veľmi 

snaživých, šikovných a zvyčajne sú skutočne veľmi úspešní. Osvojovanie nevyhnutných 

jazykových znalostí prebieha zvyčajne veľmi rýchlo. Problémom býva iba tendencia  

využívania mechanického učenia a očakávania, že centrom vzdelávacieho procesu bude 

učiteľ. Tento prístup sa však snažia České reformy zmeniť a teda pred učiteľov kladú často 

krát náročnú úlohu pretvoriť nie len svoj zažitý spôsob prístupu k vzdelávaniu, ale zároveň 

pripraviť vietnamských žiakov na zmenu svojho prístupu. Nedorozumenia a problémy 

vznikajú zvyčajne u novo-prichádzajúcih jedincov, ktorí prežívajú kultúrny šok (v niektorých 

prípadoch jedincov, ktorých rodiny síce žijú dlhodobo v Českej republike, ale ich život bol do 

veľkej miery odrezaný od českej spoločnosti – napr. jedinci žijúci v sebestačných 

vietnamských komunitách ako je napríklad pražská SAPA).  

 Ďalším problémom je vnímanie základných gest a prejavov, ktoré prebieha v úplne 

rozdielnom kontexte (bozk, pohladenie, podávanie rúk, úsmev, pravidlá rozhovoru....) 

a mnohokrát z tohto dôvodu dochádza k nekomfortným situáciám, a bohužiaľ zvyčajne len 

z dôvodu obyčajnej neinformovanosti, zvyčajne zo strany českej majority. Príkladom týchto 

problémov môže byť napríklad rozdielne pojatie úsmevu, ktorý Vietnamci používajú aj 

v prípade nepríjemných pocitov alebo neporozumenia. Toto na prvý pohľad môže viesť 

k predpokladu drzosti, či ignorancie zo strany Vietnamcov. Ďalej je na inej úrovni vnímaný 

osobný kontakt a verbálna komunikácia či fyzický kontakt (špeciálne na verejnosti).26,27 

                                                        
25

 Informace pro učitele: Vietnam. Inkluzivniskola.cz. 2009, s. 17. Dostupné z: 
http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/Vietnam.pdf 
26

 Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Vyd. l. Praha: Portál, 
2001, 188 s. ISBN 80-717-8648-9. s.102 
27

 JANEBOVÁ, Eva. Interkulturní komunikace ve škole. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta, 2009, 96 s. ISBN 978-80-7308-294-9. s. 3 
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 Pre prácu s touto menšinou musí byť učiteľ vybavený rozsiahlimy znalosťami 

ohľadom kultúrnych odlišností a rozdielnosti prejavov v rámci verbálnej a neverbálnej 

komunikácie, ďalej komunikačnými a interpretačnými schopnosťami – z dôvodu nutnej 

intervencie v prípade konfliktu multikultúrneho kolektívu. V prípade komunikácie s rodičmi 

nastávajú pre učiteľa ďalšie problémy. V dôsledku toho, že veľká časť staršej vietnamskej 

populácie neovláda takmer vôbec český jazyk a na komunikáciu s úradmi a okolím často 

využívajú „zástupcu“28. Preto sa občas stáva, že v prípade spádových oblastí s väčšou 

hustotou vietnamského osídlenia môže mať aj niekoľko rodičov v tej istej triede môže 

zastupovať ten istý zástupca. V tomto prípade je nutné vypracovať stratégiu komunikácie 

a prezentácie výsledkov, úspechov a problémov, ktorú bude možné doručiť do rúk rodičov 

študentov. 

  

3.2.2 Rómovia v Českej republike a Slovenskej republike 

 O histórii Rómov sa veľa nevie. Vieme povedať, že ich pravlasť je India a že z nej odišli 

približne v 10. storočí. V Európe sa začali objavovať v 13. storočí a od 15. storočia sa väčšie 

skupiny začínajú usádzať na Balkáne a Uhrách (vrátane Slovenska). Už v tom období to 

v Európe nemali ľahké. Rómovia začali na územie Česka prichádzať vo väčšej miere 

prichádzať už počas 18. storočia. V tomto období boli uznávaní zverolekári a liečitelia a ich 

kováčske zručnosti konkurovali najlepším remeselníckym cechom v Európe. Ich život mal 

kočovný charakter a bol mnohokrát zdrojom pre námietky a nepochopenie vtedajšieho 

obyvateľstva. Väčšina predsudkov o Rómoch pochádza už z obdobia stredoveku a skorého 

novoveku, keď proti ním napr. práve spomínane cechy a cirkev začala bojovať ako proti 

kacírom, čarodejníkom, zlodejom a pod. Prvé snahy o zvládnutie a potlačenie rómskej 

populácie pochádzajú už z obdobia 19. storočia, ich najhoršie chvíle však ešte len čakali.29  

 Počas obdobia 2. svetovej vojny však veľká časť populácie českých Rómov zahynula 

vo vyhladzovacích táboroch (Z českých a moravských Rómov ostalo po vojne len približne 

                                                        
28

 Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Vyd. l. Praha: Portál, 
2001, 188 s. ISBN 80-717-8648-9. s.105 
29

 RÓMSKE DOKUMENTAČNÉ A INFORMAČNÉ CENTRUM. Rómovia v Uhorsku v 19.storočí a zač. 20.storočia 
[online]. 2013 [cit. 2013-06-22+. Dostupné z: http://www.romadocument.sk/index.php/sk/dejiny-romov-na-
slovensku/romovia-v-uhorsku-v-19storoi-a-za-20storoia.html 
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600 osôb).30 Z tohto obdobia pochádza aj veľká nedôvera voči úradom (učiteľov vnímajú ako 

štátnych zamestnancov a teda veľmi podobne ako úradníkov) a nevôľa hlásiť sa k rómskej 

etnickej príslušnosti. Kočovného života sa na území Česka a Slovenska mnohí nevzdali až do 

50-tych rokov 20. storočia, keď im bolo trvalé usadenie nariadené štátom. V 50-tych a 60-

tych rokoch nastali pod taktovkou režimu nové etapy sťahovania Rómov na české územie. 

Jednalo sa hlavne o pôvodom slovenských Rómov, ktorí boli pozývaní do pracovných táborov 

na stavby a do ťažkého priemyslu. Predpokladalo sa, že v Česku sa dlhodobo nezdržia, čo sa 

však ukázalo ako nepravdivý predpoklad. Posledná veľká vlna bola v roku 1965 pod nátlakom 

uznesenia vlády 502/1965, ktoré nariadilo kompletnú likvidáciu cigánskych osád, štvrtí a ulíc. 

Celé osady boli zlikvidované a ich obyvatelia boli presťahovaní a úmyselne roztrúsení. 

Niektoré rodiny boli takto presídlené opakovane.  Práve táto skupina má najviac problémov 

vychádzajúcich z kultúrneho šoku a rozptýlenosti ich pôvodných spoločenstiev, ktoré im 

pôvodne poskytovali oporu. Prirodzene vnímajú spoločnosť ako nepriateľskú a v mnohých 

prípadoch na to majú opodstatnený dôvod.31 

 Všeobecne sú problémy českých a slovenských Rómov veľmi podobné. V poslednej 

dobe sú prezentovaní ako pudovo sa správajúca skupina32 a ich životný spôsob je 

interpretovaný ako príživnícky. Mnohí z nich v skutočnosti žijú v preplnených chatrčiach bez 

dostatočných hygienických štandardov (asi 40% populácie)33. Informácie o znižujúcom sa 

veku prvorodičiek v osadách rómskeho etnika potvrdil výskum Slovenskej akadémie vied 

(SAV). Citujem „Významným rozdielom v porovnaní s ostatnou populáciou je aj vysoký podiel 

rómskych prvorodičiek vo veku nižšom ako 18 rokov (v zaostalých lokalitách vyše 30% tvoria 

matky, ktoré svoje prvé dieťa porodili vo veku 15-17 rokov).“34 Skutočne presné informácie, 

ktoré by zobrazovali realitu demografického a sociálneho vývoja v rómskych komunitách 

však nie je možné poskytnúť z dôvodu zákonných nariadení limitujúcich možnosti úradov 

evidovať osoby na základe etnickej príslušnosti.  Je však na mieste poznamenať, že rozdielne 

                                                        
30 Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Vyd. l. Praha: Portál, 
2001, 188 s. ISBN 80-717-8648-9. s.119 
31 Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Vyd. l. Praha: Portál, 
2001, 188 s. ISBN 80-717-8648-9. s.121 
32

 Môžu rómovia zaplaviť celú krajinu?: Vek prvorodičiek v osadách stále klesá. Romovia.sme.sk. 2013. 
Dostupné z: http://ekonomika.sme.sk/c/6833472/mozu-romovia-zaplavit-celu-krajinu.html 
33

 ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY. List faktov: Atlas rómskych komunít [online]. 
2013 [cit. 2013-06-23+. Dostupné z: http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php 
34

 DEMOGRAFICKÝ VÝSKUM RÓMSKEJ RODINY V PLAVECKOM ŠTVRTKU. Sociológia: Slovak Sociological Review. 
1997, roč. 45, č. 1, s. 87-105. Dostupné z: http://www.sav.sk/journals/nar/full/sn197g.pdf 
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rómske osídlenia sa uberajú rôznymi cestami. V odľahlých a chudobných osadách dochádza 

k relatívnemu posunu k horšiemu a znižovaniu životnej úrovne a zvyšovaniu kriminality 

v mestských osídleniach vzrastá vzdelanosť a aj kvalita života Rómov vo veľkej miere. Jedná 

sa však často  o izolované rodiny, ktoré sa od tradičného spôsobu života a rómskych tradícií 

takmer úplne odklonili.  Populácia roztrúsená medzi majoritnú je rozdelená do dvoch skupín. 

Prvou sú vysoko neprispôsobiví občania (zvyčajne niekoľkonásobne nútene presťahované 

rodiny, ktoré sa nespamätali z kultúrneho šoku), druhou skupinou sú viac, či menej 

integrované rodiny s ktorými okolie zvyčajne nemá problémy avšak zvyčajne sa odvrátili od 

svojich kultúrnych tradícií a hlásia sa k českej národnosti. Výnimku tvoria olašskí Rómovia, 

ktorí sú považovaní za menej problémových a takisto stále relatívne silno nasledujú svoje 

tradície. 

 Postoje majoritnej spoločnosti sú veľmi často plné prvkov rasovej neznášanlivosti či 

predsudkov. Ako príklad prejavu týchto tendencií uvediem rastúce preferencie strán 

v mnohom nadväzujúcich na tradíciu „Hlinkovej gardy“ na Slovensku a otvorene vyzýva na 

„rýchle a efektívne riešenie cigánskej otázky“. Jedná sa o stranu Ľudová strana naše 

Slovensko (V minulosti známu aj ako Slovenská pospolitosť), ktorá v parlamentných voľbách 

v roku 2010 získala cez 30 000 hlasov a v parlamentných voľbách o dva roky neskôr viac ako 

40 000 hlasov.35,36 Je teda na mieste položiť si otázku ako zabránime ďalšiemu rozrastaniu 

rasistických a xenofóbnych prejavov.  

  

3.2.2.1 Vplyv rómskej kultúry na vzdelávací systém a prácu učiteľa 

 Spektrum vplyvov na vzdelávací proces a učiteľa môže byť veľmi široké. Učitelia 

v mestských oblastiach sa musia vyrovnávať skôr s problémami zo strany majoritnej 

spoločnosti a venovať sa odstraňovaniu prejavov rasizmu a xenofóbie, pretože v prípade 

rómskych žiakov sú mnohokrát problémy spôsobené zažitými stereotypmi a nie problémami 

samotných Rómov v rámci vzdelávacieho procesu, alebo komunikácie. Na druhú stranu 

                                                        
35

 Voľby do NRSR 2010: Definitívne výsledky. SLOVENSKÝ ŠTATISTICKÝ ÚRAD. *online+. 2010 *cit. 2013-06-23]. 
Dostupné z: http://app.statistics.sk/nrsr_2010/sr/tab3.jsp?lang=sk 
36

 Voľby do NRSR 2012: Definitívne výsledky. SLOVENSKÝ ŠTATISTICKÝ ÚRAD. *online+. 2012 *cit. 2013-06-23]. 
Dostupné z: http://app.statistics.sk/nrsr2012/sr/tab3.jsp?lang=sk 
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problémy učiteľov z vidieckych oblastí a oblastí, kde sú prítomné menej rozvinuté osady 

musia mimo xenofóbie a rasizmu mnohokrát bojovať aj s nedostatočnou mierou 

angažovanosti rodín a záujmu rodičov o dosiahnutie pozitívnych výsledkov v rámci svojej 

práce. Problémom je mnohokrát aj jazyková bariéra a často aj nedostatočná pripravenosť 

žiakov, a taktiež mnohokrát chýbajúce zabezpečenie základných potrieb alebo úplne 

chýbajúce nevyhnutné zručnosti ako sú napríklad hygienické návyky a pod.37 

 Ako príklad extrémnych vplyvov niektorých rómskych komunít, ktorých správanie má 

občas bohužiaľ na učiteľov a vzdelávací proces deštruktívny vplyv uvádzam kauzu 

„Otvoreného listu učiteliek z Dobšinej“ adresovaného Ministrovi školstva SR a zverejneného 

na internete, ktoré obrovské problémy a frustráciu, ktoré spôsobujú neprispôsobiví žiaci ale 

taktiež absolútna neprítomnosť podpory zo strany rodičov či chýbajúce základné návyky. 

Ďalej popisujú totálne vyčerpanie a sklamanie z neférovosti sociálneho systému, 

a neschopnosť úradov zakročiť pri prípadoch sexuálneho zneužívania či napr. očividného 

zanedbania starostlivosti o deti.38 Tento list bol doručený na Ministerstvo školstva v júni 

2012 a následne ho petíciou podporili stovky pedagógov a tisícky ďalších ľudí. Nasledovala 

rýchla odpoveď ministra, ktorý prisľúbil nápravu a poukazuje na snahu vytvárať internátne 

školy pre deti z rodín, ktoré nevedia zabezpečiť dostatočné kvalitné podmienky a výchovu.39 

Po takmer roku bol uverejnený ďalší článok v ktorom obe pedagogičky stojace za iniciatívou 

uvádzajú, že okrem finančného príspevku (cca 1000 € na každého žiaka školy) Ministerstvo 

školstva a ani úrady vôbec nezakročili a stále bojujú s tými istými problémami (hygiena, 

zanedbanie výchovy a starostlivosti, či nutného materiálneho vybavenia).40 Toto je bohužiaľ 

jeden z typických príkladov neschopnosti úradov jednať a zabezpečiť kvalitnú podporu pre 

učiteľov a ostatný pedagogický personál, ktorý sa snaží vzdelávať a vychovávať žiakov 

z kultúrneho prostredia, ktoré je tak odlišné od toho väčšinového 

                                                        
37 Prioritné politiky: Oblasť zdravia. MINISTERSTVO VNÚTRA SR. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 
[online]. 2012 [cit. 2013-06-23+. Dostupné z: http://www.minv.sk/?zdravie_priorita 
38 LIPTÁKOVÁ, Eleonóra a Erika POLGÁRIOVÁ. Otvorený list učiteliek z východného Slovenska. Blog.sme.sk. 
6/2012. Dostupné z: http://janmacek.blog.sme.sk/c/301577/ 
39

 ČAPLOVIČ, Dušan. Odpoveď na otvorený list učiteliek z východného Slovenska. Ministerstvo školstva SR. 
6/2012. Dostupné z: http://www.minedu.sk/8742-sk/odpoved-ministra-dusana-caplovica-na-otvoreny-list-
uciteliek-z-dobsinej/ 
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 Na opačnej strane stoja mnohé kultúrne aspekty rómskej komunity, ktoré môžu byť 

pre učiteľa a jeho prácu pozitívne. Môže sa jednať o zakomponovanie a využitie kultúrnych 

prvkov rómskej tradície (napr. rómske povesti a ich porovnanie s domácou a svetovou 

literatúrou) alebo umeleckých prejavov (napríklad hudby do výučby hudobnej výchovy, alebo 

voľno časových aktivít ako folklórne a hudobné súbory a pod), ktoré sú často u Rómov vďaka 

silnej tradícií rozvíjané už zvyčajne od skorého detstva. Tieto môžu byť využité v prospech 

interkultúrneho dialógu a môžu teda byť v práci učiteľa využité v pozitívnom zmysle.  

 

3.2.2.2 Rómsky pedagogický asistent 

 Rómski pedagogickí asistenti sú v ČR aj SR relatívne ustálenou funkciou. Dnes pracuje 

v oboch krajinách niekoľko stovák týchto pomocných pedagogických pracovníkov. Ich úlohou 

je vo vzdelávacom procese pomôcť učiteľovi vyrovnať sa so špecifickými požiadavkami 

rómskych žiakov a zabezpečiť správnu interpretáciu rôznych kultúrnych prejavov. Podľa 

Šiškovej (2001) by mali zabezpečovať hlavne: 

 Pocit bezpečia 

 Zabezpečiť v počiatočných fázach aklimatizácie na školské 

prostredie pomoc pri vyrovnávaní sa z veľkými sociokultúrnymi 

odlišnosťami medzi pedagogickými pracovníkmi a žiakmi 

 Prekonanie jazykovej bariéry 

 Je pravda, že Rómovia aj z tých najzaostalejších osád zvyčajne 

ovládajú úradný jazyk relatívne dobre, asistencia je však nutná 

hlavne v prípade mladších Rómov, ktorí si ešte nezvykli na kultúrne 

odlišnosti, v zmysle neporozumenia jazyka v kontexte s kultúrnym 

zložkami, ktoré sú pre majoritnú populáciu automatické.  

 Vzorce správania a udržanie poriadku 

 Asistent komunikujúci s učiteľom, rešpektujúci jeho pokyny 

a akceptovaný ako rovnocenný partner vo vzdelávaní môže slúžiť 

rómskym žiakom ako vzor, ktorého vlastností budú postupne 

podvedome prenášať na seba. Navyše v prípade žiakov, ktorí 
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potrebujú v niektorých prípadoch vyššiu mieru osobného prístupu 

môže byť pre učiteľa asistent značnou pomocou a faktorom, ktorý 

mu umožní vyhnúť sa nevyhnutnému spomaleniu.41  

 

3.2.3 Ukrajinská národnostná menšina v Českej a Slovenskej republike 

 Táto komunita je v oboch krajinách relatívne početná. Jej imigrácia na územie Česka a 

Slovenska sa začala ešte koncom 19. a začiatkom 20. storočia, keď sa ukrajinská inteligencia 

vo veľkom hlásila hlavne na vysoké školy technického charakteru (najmä banské). O kvalite 

a zámeroch ukrajinskej inteligencie prichádzajúcej do  ČR svedčí fakt, že jeden z rektorov 

Karlovej Univerzity v Prahe bol Ivan Horbaczewski, lekár a chemik ukrajinského pôvodu 

(rektor univerzity v rokoch 1902-1903)42. Na Slovensku sa radí medzi dve menšiny (spolu s 

maďarskou), ktoré majú školy (základné i stredné) s vlastným vyučovacím jazykom 

(samostatne alebo v kombinácií so slovenským jazykom). V Českej republike je oficiálne 

najpočetnejšou komunitou. Citujem „Podle statistik Ředitelství služby cizinecké a pohraniční 

policie Ministerstva vnitra ČR ke konci června roku 2006 pobývalo na území ČR celkem okolo 

296 tisíc cizinců, kteří vlastnili povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. O něco více 

než 30 % (93 466) těchto osob mělo ukrajinskou státní příslušnost.“43 *pozn. podľa oficiálnych 

štatistík s odmyslením veľkého počtu nelegálnych prisťahovalcov z vietnamskej komunity]. 

Počet ukrajinských prisťahovalcov ma podľa údajov poskytovaných Českým štatistickým 

úradom tendenciu prudko narastať.  Ukrajinskí prisťahovalci sú zvyčajne mladší ľudia 

hľadajúci lepšie pracovné uplatnenie alebo ohodnotenie, poprípade sa často jedná 

o študentov vysokých škôl prichádzajúcich za kvalitnejším vzdelaním.  

 Veľkým špecifikom tejto komunity je angažovanosť najmä mladých ľudí, ktorí sa 

snažia svoju kultúru priblížiť majoritnej populácií mnohými spôsobmi. (Víkendové Ukrajinské 

školy, vzdelávacie projekty na ZŠ a stredných školách, prednášky a projekcie atd.). 

                                                        
41 Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Vyd. l. Praha: Portál, 
2001, 188 s. ISBN 80-717-8648-9. s.149-151 
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 WIKIPEDIA. Seznam rektorů Univerzity Karlovy [online]. 2013 [cit. 2013-06-19+. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_rektor%C5%AF_Univerzity_Karlovy 
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 Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinci, 
Vietnamci a Romové). 1. vyd. Editor Yana Leontiyeva. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, 95 s. Sociologické 
studie (Sociologický ústav AV ČR), sv. 06:2. ISBN 80-733-0098-2. s.32 
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Najvýraznejšou neziskovou organizáciou propagujúcou ukrajinskú kultúru pôsobiacou 

v Česku je „Ukrajinská iniciativa v České republice (UIČR)“, ktorá uskutočňuje všetky vyššie 

vymenované programy. Úzko spolupracuje s „Domom národných menšin v Prahe“, ktorý ma 

za úlohu propagovať a približovať jednotlivé minority domácemu obyvateľstvu.44 

 

3.2.4 Poľská menšina v Českej republike 

 Táto menšina je tiež jednou z formálne ustupujúcich. Jej počet medzi rokmi 2001 až 

2011 klesol podľa Českého štatistického úradu z viac ako 50 tisíc na necelých 20 tisíc. 

V súvislosti s týmto rapídnym poklesom sa v ČR objavil vôbec prvý projekt na podporu 

zachovania poľskej národnej príslušnosti v Česku.45 Historický pôvod Poliakov na území 

dnešného Česka je daný vývojom po 2. svetovej vojne, keď Československu pripadlo sporné 

územie Těšínska a s ním aj relatívne veľká poľská populácia. V dnešnej dobe je poľská 

komunita rozmiestnená hlavne v spomínanej oblasti v okresoch ako sú napríklad Frýdek-

Místek alebo Karviná. Najväčšou organizáciou venujúcou sa propagáciou a zachovaním 

poľskej kultúry v ČR je Kongres Poláků v České republice.46 

 

3.2.5 Nemecká menšina v Českej republike 

 Nemecká národnostná menšina je v Česku jednou z tradičných skupín s niekoľko 

storočí starou históriou. Spolunažívanie a vzdelávanie je v dnešnej dobe viac menej 

bezproblémové. Čo sa týka podrobnejšieho historického vývoja v 20. storočí budem ho 

bližšie spomínať pri priblížení štátnej politiky a zákonov týkajúcich sa prisťahovalcov 

a národnostné menšiny v Československu v priebehu vojnového a povojnového obdobia. Je 

jednou z mála tradičných národnostných menšín Českej republiky, ktorej príslušníci majú 

tendenciu priznávať sa k etnickej príslušnosti stále vo väčšej miere. Podľa údajov ČSU ich 
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počet narástol za posledných 15 rokov z necelých 5000 takmer na vyše 15 000.47 

Najznámejšou inštitúciou je „Nemecká škola v Prahe“ založená v roku 1989 Nemeckou 

demokratickou republikou, ktorá ju pôvodne aj financovala. Známe sú aj v nemeckom jazyku 

vydávané noviny „Landeszeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien“ a pražské 

„Prager Zeitung“48 

 

3.2.6 Rusínska menšina v Slovenskej a Českej republike 

 Rusíni sú najzápadnejšia vetva východných Slovanov, ktorá je v dnešnej dobe 

roztrúsená po celom svete. Časti jej diaspóry nájdeme v USA, Kanade či balkánskych 

krajinách. Na území Česka  a Slovenska sa nachádza relatívne početná skupina, ktorá je však 

vďaka dlhodobej prítomnosti a kultúrnej podobnosti plne integrovaná. Členovia rusínskeho 

etnika zvyčajne vo veľkej miere zachovávajú jazyk a tradície a hrdo prezentujú svoju kultúru. 

Pôvodom pochádzajú zo západnej oblasti Ukrajiny, ktorá je známa ako Zakarpatská rus 

a v minulosti bola súčasťou územie Československa. Na Slovensku bol v roku 1995 uzákonený 

spisovný rusínsky jazyk a zároveň vzniká „Združenie Inteligencie Rusínov“. Od septembra 

1997 sa na niektorých základných školách začína vyučovať jazyk Rusínsky. 49 

 

3.2.7 Maďarská menšina v Slovenskej republike 

 Jedná sa o najväčšiu menšinu na Slovensku s takmer 10% podielom na celkovom 

počte obyvateľov Slovenska. Zároveň sa jedná o menšinu s najväčším počtom škôl (520) na 

ktorých sa vyučuje jej príslušný jazyk.50 Jej obyvateľstvo je sústredné v južnej oblasti SR, čo je 

dané hlavne vývojom hraníc počas 2. svetovej vojny. V rámci spolunažívania so slovenskou 
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väčšinou existujú problémy spôsobované len menšími nacionalistickými skupinami na oboch 

stranách (napr. maďarské mládežnícke hnutie „64 žúp“ neuznávajúceho zvrchovanosť SR51, 

alebo napríklad Slovenskej národnej strany, ktorá bola súčasťou Národnej rady SR). Obecne 

je však spolunažívanie v pohraničných oblastiach bezkonfliktné a harmonické 

  

3.2.7.1 Špecifické požiadavky maďarskej menšiny na učiteľa 

 Jediným špecifickým problémom vzdelávania maďarskej komunity je jazyková 

bariéra. Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 existuje na 

Slovensku niekoľko desiatok obcí s viac ako polovičným podielom maďarskej menšiny 

a niekoľko obcí, kde je podiel maďarských obyvateľov voči  slovenským takmer absolútny.52  

 V niektorých obciach teda žije maďarská populácia v tak veľkých komunitách, že pre 

nich nie je vôbec nutné ovládať slovenský jazyk (maďarský jazyk sa môže v týchto obciach 

používať aj v úradnom styku). Z tohto dôvodu sa začalo na území Slovenska so zriaďovaním 

škôl s vyučovacím jazykom maďarským a teda tento problém sa odstránil.  

 Druhým špecifickým problémom s ktorým sa učiteľ môže (veľmi zriedkavo) stretnúť 

sú nacionalistické prejavy. V tomto prípade je nutné aby intenzívne zapracoval kurikulum 

multikultúrnej výchovy do vzdelávacieho procesu a teda zabezpečil korektné vedenie 

k akceptácií národnostnej, či etnickej príslušnosti. K tomuto by mohol učiteľom pri práci 

pomôcť spoločný projekt slovenských a maďarských historikov pripravujúcich učebnice 

dejepisu očistené od nacionalistického kontextu. 53 

  

3.2.8 Ostatné menšiny 

 V tejto práci bohužiaľ nenachádzame priestor pre podrobnejší náhľad do histórie 

a tradícií všetkých menšín žijúcich na území Českej a Slovenskej republiky. V tejto 
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podkapitole si však ešte priblížime tie, ktoré zohrávali v minulosti relatívne dôležitú úlohu 

alebo majú schopnosť prácu učiteľov ovplyvňovať na lokálnej úrovni. 

 Jednou z dlhodobo najvplyvnejších a najzaujímavejších menšín rozhodne patrila 

židovská obec. Jej história a takmer absolútny koniec počas holokaustu 2. svet. vojny 

v Európe sú nám veľmi dobre známe. Z pôvodného počtu židovských obyvateľov na území 

Česka a Slovenska zahynulo v pracovných táboroch počas 2. svet vojny približne 75% 

obyvateľstva. Ďalšia dehonestácia pamiatok a majetku však pokračovala na zostávajúcom 

obyvateľstve aj po skončení vojny.54 Z povojnového počtu cca 30 000 - 50 000 židov, ktorí sa 

vrátili na územie Československa sa veľká časť postupne odsťahovala do novovzniknutého 

štátu Izrael (pod nepriamym nátlakom vtedajšieho režimu, ktorý ich dovtedajšiemu spôsobu 

života neprial). V dnešnej dobe je židovská diaspóra na území Česka a Slovenska veľmi malá 

a rádovo sa k nej hlási len niekoľko tisíc obyvateľov. Podľa neoficiálnych odhadov žije na 

Slovensku približne 2600 židov, teda 0,05% populácie a v Česku približne 3900 židov 

tvoriacich približne 0,04% populácie. 55 Zaujímavosťou tejto komunity je a bolo to, že si viac 

menej vzdelávací proces na úrovni základných a stredných škôl veľmi často zriaďovala sama. 

Vynikajúcim príkladom je dnes v Prahe existujúca inštitúcia „Lauderovy školy“, ktorá 

pozostáva z materskej školy, základnej školy (1. stupeň) a 8-ročného gymnázia. Ako uvádza 

samotná škola na svojich webových stránkach, citujem: „Škola není určena jen dětem 

židovského původu, od všech ale vyžadujeme respekt k židovským náboženským, kulturním a 

etickým tradicím a hodnotám.“56 Nie sú teda hebrejskou školou v pôvodnom význame (ktorá 

bola veľmi často izolovaná a špecifická obsahom vyučovania úzko spätým s hebrejskou 

kultúrou a tradíciou) a vyučovacím jazykom je český jazyk, ale sú vynikajúcim príkladom 

multikultúrneho vzdelávacieho zariadenia, ktoré umožňuje vysokú mieru integrácie 

a poznávania na stranách minority aj majority. Navyše som osobne zažil otvorenosť 

personálu a vedenia v prípade návštevy školy a teda dovoľujem si tvrdiť, že je ideálnym 

priestorom pre pražských učiteľov k vytvoreniu povedomia o tejto komunite alebo 

nadviazaniu vzťahov na medziškolskej úrovni. 
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 Ďalšími relatívne početnými menšinami sú etnické skupiny pochádzajúce z krajín 

bývalej Juhoslávie, Albánska, Rumunska, Bulharska a Grécka. Motivácia občanov týchto 

krajín (s výnimkou Grécka) je zvyčajne hľadanie lepších pracovných a životných podmienok, 

či študijného prostredia. Ich celkový podiel spoločnosti (v prípade príslušníkov, ktorí majú na 

území ČR dlhodobý pobyt) však tvorí menej ako 0,5% občanov Českej a Slovenskej republiky. 

Zaujímavosťou je, že v krajinách Južnej Európy sú relatívne často prítomné osídlenia 

Slovákov, ktoré sú v niektorých prípadoch už storočia staré, pričom si však zachovali 

slovenský jazyk aj špecifickú slovenskú kultúru, sú však veľmi dobre integrované  a stali sa 

rešpektovanou súčasťou tamojších spoločností. Tieto slovenské spoločenstvá môžeme nájsť 

v Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku či Srbsku a zvyčajne majú veľmi dobre rozvinutý 

program propagácie slovenských tradícií.57 Občania týchto krajín sú teda relatívne dobre 

oboznámení s našimi tradíciami už pred ich príchodom na naše územie.   

  

3.2.8.1 Vplyv menšín s menším podielom v spoločnosti na prácu učiteľov 

 Vplyv týchto menšín vďaka ich relatívne malej početnosti je len veľmi ťažko 

generalizovať. Zvyčajne sa tieto menšiny vyskytujú relatívne koncentrovane v niekoľkých 

obciach na malej ploche. Ich prítomnosť je zvyčajne považovaná za úplne normálnu a stala sa 

akceptovanou súčasťou spoločenského života. Podiel príslušníkov menšín je v triedach 

základných škôl relatívne vysoký (v niektorých prípadoch sa stávajú v rámci vzdelávania 

majoritnou skupinou – napr. slovenská obec Chorvátsky Grob) a teda prítomnosť etnickej 

neznášanlivosti je nepravdepodobná. Tak ako som spomínal pred tým, vedomosti žiakov 

pochádzajúcich z menšín viazané ku ich vlastnej kultúre môžu byť učiteľom využité 

v pozitívnom zmysle v rámci poznávania rozdielov medzi vlastnou a cudzou kultúrou a teda 

opäť majú potenciál ovplyvniť prácu učiteľa a vzdelávacie ciele pozitívne. 
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4. Historický prehľad legislatívneho a spoločenského vývoja 

 

4.1 História legislatívy a vzdelávania národných menšín v Československu 

  V tejto kapitole sa budem venovať historickému prehľadu vývoja zákonov 

ovplyvňujúcich spoločnosť a vzdelávanie, ktoré viedli k aktuálnemu stavu a v mnohých 

prípadoch majú ešte aj dnes značný vplyv (napr. predsudky voči Rómom vytvorené na 

základe snáh minulého režimu potlačiť ich pôvodný spôsob života). V predchádzajúcej časti 

sme poukázali na dlhotrvajúcu prítomnosť rôznych kultúrnych skupín na našom území. Ich 

prítomnosť a práva sa začali riešiť a zabezpečovať krátko po vzniknutí prvého 

Československého štátneho celku. V prvej republike bolo právo na vzdelávanie menšín 

ustanovené zákonom 121/1920 Sb. Tento zákon zdôraznil napr. nutnosť ochrany a slobody menšín 

bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, jazyk, rasu, alebo náboženstvo. V § 130 a 131 ukladá právo na 

vyučovanie v rodnom jazyku a takisto právo zakladať národnostné ústavy (napr. školy).. 

 Nasledujúce kapitoly nám priblížia ďalší legislatívny vývoj, ktorý viedol aktuálnej 

situácií a do značnej miery v mnohom ešte dnes ovplyvňuje spoločenskú realitu. 

 

4.2 Medzivojnové obdobie 

 Neodvážil by som sa tvrdiť, že počas prvej republiky neboli na území Československa 

prítomné iné národnostné menšiny ako rómska, ale mimo vojnového obdobia sa týmto 

menšinám – moravská, rusínska, nemecká, sliezska... – viac menej nevenoval žiaden 

špecifický zákon a ak si odmyslíme politické konflikty s nemeckou menšinou (ktorá bola po 1. 

svetovej vojne na území ČSR početnejšia ako napr. Slováci v pomere cca 3:2)58, alebo 

poľskou menšinou na území Těšínska po 2. svetovej vojne, ich spolunažívanie a takisto 

vzdelávanie vďaka kultúrnej podobnosti zákonným opatreniam umožňujúcim zakladanie 

vlastných a viac menej nezávislých škôl a dlhej spoločnej histórii prebiehalo takmer bez 

problémov. 
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 Prvými zákonmi venujúcimi sa problematike menšín boli snahy o potlačenie 

typického spôsobu života Rómov. Ich presný počet v období prvej republiky nie je známy 

avšak odhady hovoria o niekoľkých desiatkach tisícov. Kvôli ich špecifickému spôsobu života 

a nárastu ich počtov sa im začalo v povojnovom období venovať viac pozornosti. „V roku 

1927 bol prijatý zákon O potulných Cigánoch, určujúci povinnosti hlásiť sa v domovských 

obciach, dostaviť sa na vyzvanie a zavádzajúci „cigánske legitimácie“.“59 Tento zákon bol 

v značnej miere obmedzujúci a v neskorších aktualizáciách udeľoval povinnosť kočovných 

listín, hlásenia sa na úradoch prideleným danej kočovnej skupine, obmedzoval možné 

veľkosti skupín a takisto umožňoval úradom bez značných dôvodov odobrať kočovníkom 

deti. Situáciu národnostného zloženia nám ilustruje tabuľka č.1, ktorú nájdeme v kapitole 

prílohy. 

 

4.3 Druhá svetová vojna a povojnové obdobie 

 V rokoch 1938-1945 nastáva najťažšia situácia pre mnohé menšiny na území 

Československa. Krajina je Mníchovskou dohodou rozdelená na Slovenský štát, ktorému boli 

na úkor Maďarska odobrané južné pohraničné oblasti a Protektorát Čechy a Morava, ktorý 

spadal do administratívnych právomocí Tretej ríše. České územie bolo zmenšené o „Sudety“, 

teda pohraničné oblasti, ktoré vo veľkej väčšine obývala nemecká národnostná menšina. 

Národnostná politika je v oboch celkoch riešená samostatne, pričom nepriaznivejšia situácia 

nastáva na území Slovenského štátu. Jeho rasové zákony sú totižto ešte prísnejšie ako 

Norimberské rasové zákony, ktoré platia na území protektorátu. Ich podstata by sa dala 

zosumarizovať označením menšín ako boli cigáni či židia (v podstate aj Slovania) za nečisté 

rasy a postupným zvyšovaním nátlaku až do miery, keď sa začalo so systematickým 

vyhladzovaním – takzvaným „konečným riešením“. Presné počty zavraždených Rómov sú 

nejasné kvôli nedostatkovým údajom z medzivojnového obdobia, avšak odhaduje sa, že 

v rámci Európy ako kontinentu bolo vyvraždených približne 300 000 Rómov. Čo sa týka židov, 

tak „před druhou světovou válkou žilo na dnešním území ČR více než 118 tisíc Židů; 26 tisícům 
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se podařilo do roku 1941 - kdy bylo protektorátními úřady vystěhování zakázáno a současně 

začaly transporty - emigrovat. Přes 80 tisíc osob bylo během holokaustu za druhé světové 

války vyvražděno“.60 

 Po búrlivom období v rokoch 1938-1945 počas ktorých boli práva mnohých menšín 

silno potlačované nastáva v Československu do značnej miery pozitívny vývoj. Je však nutné 

si uvedomiť, že socialistický systém a teda ani učitelia, ktorí podliehali jeho kontrole  

z princípu nevenovali pozornosť konkrétnym otázkam národnostných menšín, pretože 

cieľom marxizmu a leninizmu bolo skôr odstrániť všetky rozdiely v rámci spoločenských 

skupín (nie na ne upozorňovať alebo ich integrovať a umocňovať). Po skončení 2. Svetovej 

vojny sa na území Československa nachádzalo iba niekoľko stovák Rómov. Ich počty však 

relatívne rýchlo narastali a už v 50-tych rokoch 20. storočia sa začalo národné zhromaždenie 

venovať otázke kočovných menšín, ktoré boli vysoko špecifické. 

 V rokoch 1948 nastáva obecné upokojenie nenávistných prejavov voči národnostným 

menšinám z nemecky hovoriacich krajín a 9. Mája je prijatý ústavný zákon č. 150/1948. 

Citujem z ústavného zákona Článok 3, & 3: „Všichni občané mají právo na vzdělání, právo na 

práci, na spravedlivou odměnu za vykonanou práci a na odpočinek po práci. Národním 

pojištěním je občanům zajištěno zaopatření při nezpůsobilosti práci.“61 V rámci ústavného 

zákona síce nie je presne riešené vzdelávanie menšín ako takých, ale zákon stanovuje 

povinnosť vzdelávať všetkých a sprístupniť vzdelanie bez obmedzenia. 

 V 50-tych rokoch nastáva odsun nemeckej populácie na územie Nemeckej 

demokratickej republiky a postupne sa vďaka ďalšej imigrácií  najpočetnejšou menšinou, 

ktorá je viditeľne odlišná od majoritného obyvateľstva sa stávajú Rómovia. Ďalšie potlačenie 

dovtedy najpočetnejšej nemeckej populácie je spôsobené hlavne štátnymi opatreniami, 

citujem: “Zákonem č. 134/1953 Sb. získali všichni Němci, kteří v té době měli trvalý pobyt na 
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území ČSR československé státní občanství, a to dokonce i ti, kteří o československé občanství 

nepožádali.“62 

 Inými vplyvnými menšinami boli napríklad Poliaci, ktorí sa nachádzali hlavne na 

spornom území Těšínska a Ukrajinci ktorých migrácia na územie Československa začala už 

v druhej polovici 50-tych rokov. Ďalšími minoritnými skupinami, ktoré sa začínajú objavovať 

na území Československa sú občania krajín bývalého sovietskeho bloku či Juhoslávie. Ich 

počty sú však stále zanedbateľné a teda jediná otvorená menšinová problematika je otázka 

takzvane „kočovne žijúcich občanov“ (Rómov). 

 Riešeniu otázky Rómskeho spôsobu života sa venujú vo väčšej miere nasledujúce 

zákony a smernice; 

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

- Týmto zákonom sa upravovali povinnosti kočovne žijúcich občanov a 

školopovinnosť ich detí 

 

Zákon č. 74/1958 Sb. , o trvalém usídlení kočovných a polokočovných osob 

- Týmto zákonom sa vlastne uložila povinnosť usídliť sa v dlhodobom zmysle 

a zaregistrovať si trvalý pobyt v jednej z obcí Československa.  

 

144/1968 Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické 

republice. 

- Toto bol prelomový zákon, ktorý uznával prínos národnostných menšín a 

v čl. 3 zaručoval im právo vzdelávať sa v ich vlastním jazyku.  

Citujem: 

 „Občanom maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti sa v 

rozsahu primeranom záujmom  ich národného rozvoja a za podmienok ustanovených 

zákonmi zabezpečuje: 
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 KOŠNAROVÁ, Tereza. Česká společnost a národnostní menšiny v letech 1918-2009. Brno, 2010. Dostupné z: 
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 a) právo na vzdelanie v ich jazyku, 

 b) právo na všestranný kultúrny rozvoj, 

 c) právo používať ich jazyk v úradnom styku v oblastiach obývaných príslušnou 

 národnosťou, 

 d) právo spolčovať sa v národnostných kultúrnych spoločenských organizáciách, 

 e) právo na tlač a informácie v ich jazyku.“63 

  Počas 60-tych rokov nastáva vďaka vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie 

ČSSR situácia, keď je na území prítomných až cez 150 tisíc vojakov, ktorí sú neskôr 

v mnohých prípadoch dlhodobo ustanovení spolu s rodinami a teda je potreba vytvárať 

vzdelávacie kapacity pre deti sovietskych vojakov. Toto však prebiehalo viac menej nezávisle 

na českých či slovenských učiteľoch a školách zriaďovaných ČSSR, pretože vojenské tábory žili 

do veľkej miery ako uzavreté komunity, a teda do bežného života krajiny vstupovali po 

uvoľnení normalizačných procesov zo začiatku 70-tych rokov len sporadicky.  

 V roku 1973 sa začína ďalšia etapa vytvárania aktuálnej podoby spoločnosti na území 

(najmä) Českej republiky. Prichádza prvá vlna Vietnamských prisťahovalcov, ktorí 

v nasledujúcich rokoch vytvoria druhú najväčšiu kultúrne výrazne odlišnú menšinu v ČSSR. 

Táto vlna nových prisťahovalcov začína oficiálnou (a naliehavou) žiadosťou Vietnamu 

o pozvanie jeho občanov na územie ČSSR za účelom zvýšenia kvalifikácie robotníckej triedy. 

Vznikajú medzinárodné dohovory na základe ktorých sa začal prílev Vietnamských štátnych 

príslušníkov. V 80-tych rokoch sa na území ČSSR nachádzalo približne 30 000 Vietnamcov. 

Začiatkom 90-tych rokov ich ostalo ešte približne 10 000. V tomto období sa už vláda ČSFR 

snažila obmedziť dohodu o vzájomnej medzinárodnej pomoci s Vietnamom.64 

 V 90-tych rokoch po rozdelení ČSFR vzniká ďalšia veľká vlna imigrácie Vietnamských 

občanov. Vďaka silným rodinným väzbám, ktoré sme spomínali v predchádzajúcich 

kapitolách sa snažia rodinní príslušníci zamedziť trvalému oddeleniu hranicami. Títo 
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prichádzajú na základe pozvaní príbuzných, ktorí sa už na území ČR nachádzali. Na počiatku 

90-tych rokov sa majorita vietnamskej populácie z Maďarska, Nemecka a Slovenska 

presťahovala na územie ČR, kde vytvorili najpočetnejšiu Vietnamskú menšinu v Európe. 

Podľa údajov Štatistického úradu ČR z roku 2008 sa na území republiky nachádza viac ako 60 

000 obyvateľov radiacich sa k vietnamskej menšine. Z toho viac než 18 000 má trvalý pobyt 

na území ČR. 65 

 

4.4 90-te roky a vývoj situácie na území SR a ČR 

 Politické dianie a tendencie v medzinárodnej politike, ktoré sa v Európe prejavujú 

posledné roky len umocňujú a zjednodušujú migráciu ako takú. Od roku 1993 narástol podľa 

Českého štatistického úradu počet cudzincov s povoleným dlhodobým pobytom na území ČR 

o viac ako 600% (z cca 70 tisíc na 430 tisíc). 66 Otvorenie hraníc, zjednodušovanie vízového 

styku a zlepšovanie situácie na poli medzinárodnej bezpečnosti stále viac uľahčuje migráciu 

a dlhodobé presídľovanie. V rámci Európy ako takej už v 90-tych rokoch vznikali snahy 

zabrániť útlaku národnostných menšín v rámci celej Európy (avšak hlavne v krajinách ako 

bola Juhoslávia či Cyprus). ČR v roku 1995 podpísala v Štrasburgu „Dohoda o ochrane 

národnostných menšín“. Táto zmluva bola ratifikovaná v roku 1997 a do platnosti vstúpila 

1.4.1998.67 Článok 6 v prvom odseku tejto dohody hovorí: „Strany podporují duch tolerance 

a dialog mezi kulturami a přijímají účinná opatření za účelem podpory vzájemného respektu 

a porozumění a spolupráce mezi všemi osobami žijícími na jejich území bez ohledu na jejich 

etnickou, kulturní, jazykovou nebo náboženskou identitu, a to zvláště v oblasti vzdělání, 

kultury a sdělovacích prostředků.“ 68 Česká republika sa zaviazala napĺňať práva menšín 

v niekoľkých ďalších dohodách v rámci medzinárodných organizácií ako  sú OSN či Rada 

Európy.  
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4.4.1  Aktuálny vývoj, legislatívne predpoklady a východiská pre vzdelávanie 

 Dnes prebieha v ČR a SR niekoľko programov na základe politických dohôd, ktoré 

umožňujú (nielen) študentskú mobilitu. Tieto programy fungujú na úrovní krajín Európskeho 

priestoru. napr. (Francúzsko, Luxembursko, Maďarsko, Švajčiarsko). Ďalej existuje niekoľko 

medzinárodných zmlúv umožňujúcich vzájomnú zamestnávanie občanov (ešte z roku 1991). 

Tieto zmluvy ostávajú v platnosti aj napriek vstupu do EU a Schengenského priestoru, 

ktorému sa však budeme venovať až o chvíľu.69 Ďalej existuje niekoľko dohovorov 

umožňujúcich študentskú mobilitu a to hlavne s krajinami centrálnej Afriky ako je Nigéria, 

Angola, Uganda.... 

 Ďalší rozmer nabrala medzinárodná migrácia vstupom do Schengenského priestoru. 

Stalo sa tak podpísaním medzinárodnej zmluvy 1.5.2004 a oficiálnym otvorením hraníc 

21.12.2007. Tieto dátumy sú identické pre ČR aj SR. Zo Slovenska sa stala nárazníková krajina 

s povinnosťou zabezpečiť kritickú slovensko-ukrajinskú hranicu, cez ktorú v období 

vzniknutia spomínaných dohôd prúdili veľké množstvá nelegálnych prisťahovalcov, drog či 

pašovaného tovaru.  

 Vstupu do Schengenského priestoru predchádzal vstup do EÚ, ktorý pre obe krajiny 

nastal v roku 2004. Vstupom do EU sa zjednodušilo zamestnávanie v zahraničí a zároveň 

zamestnávanie cudzincov. V dnešnej dobe registruje Český štatistický úrad na základe už 

citovaných údajov neustály nárast počtu cudzincov. Najaktuálnejšie údaje hovoria o približne 

430 000 ľudí s pobytom na území ČR dlhším ako 90 dní. Čo sa týka problémov s integráciou je 

nutné uznať,  že viac ako polovica cudzincov s dlhodobým pobytom na území ČR je 

evidovaná na úrade práce.70 Veľmi podobná situácia je podľa údajov Slovenského 

štatistického úradu na území SR.  

 Čo sa týka vzdelávania menšín a zákonných opatrení upravujúcich ho v ČR, je nutné 

spomenúť takzvanú „Bielu knihu“ známu aj ako (dnes je alternatívou Národný program 

rozvoje vzdělávaní v České republice).  Je to dokument vychádzajúci z reformy vzdelávania 

z roku 2005. Dnes je súčasťou školstva ucelený kroskurikulárny prístup s jednotlivými 
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prierezovými témami, ktorých súčasťou je Multikultúrna výchova.71 Na území SR upravuje 

vzdelávanie menšín na základe ústavných predpokladov (ktoré sú v oboch krajinách viac 

menej totožné) priamo školský zákon, ktorý umožňuje vytvárať školy s vyučovacím jazykom 

menšiny samostatne, alebo v kombinácií so slovenským jazykom. V oboch krajinách je 

možné zriaďovať školy aj menšinám. Na Slovensku máme z dôvodu silnej koncentrácie 

niektorých menšín na relatívne malých územiach niekoľko desiatok škôl a škôlok 

s vzdelávacím jazykom ukrajinským, maďarským či už samostatne alebo v kombinácií so 

slovenským jazykom.72 V dnešnej dobe sa rozvíjajú tendencie na podporu rómskej menšiny 

a vytvorenie pravopisu ich vlastného jazyka -  rómštiny.  

 Na území Slovenskej a Českej republiky dochádza v posledných rokoch k pozitívnemu 

vývoju v oblasti spolunažívania a podpory myšlienky rozvoja menšinových kultúr. Ako jeden 

z mnohých príkladov by som uviedol rozrastajúci sa počet menšinových škôl s vyučovacím 

jazykom maďarským alebo ukrajinským, či dokonca založenie nezávislej maďarskej 

univerzity. Citujem „Z hľadiska menšinovej kultúry bola právna norma č. 465 o založení 

Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne schválená 23. októbra 2003 jedným z najvýznamnejších 

momentov roku 2003. Túto udalosť možno považovať za historickú, veď ako výsledok úsilia 

maďarskej menšiny Slovenska od roku 1990 sa zrodila prvá samostatná maďarská univerzita 

so sídlom na Slovensku. V roku 1990 vtedajšie československé zákonodarstvo odmietlo návrh 

zákona na vytvorenie maďarskej univerzity a o viac než jedno desaťročie v januári 2001 sa 

opäť neúspešne skončili rokovania o samostatnej maďarskej fakulte v rámci nitrianskej 

univerzity. Napokon sa po parlamentných voľbách v roku 2002 mohol uskutočniť plán na 

založenie univerzity, keď sa požiadavka založenia univerzity dostala do programu vlády.“73 

Ďalším pozitívnym náznakom vývoja je vytváranie vzdelávacích materiálov v menšinovom 

jazyku pre najproblémovejšiu skupinu Rómov, tie by mohli do budúcnosti priniesť pre 
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učiteľov kľúčové prostriedky pre upravenie vzdelávacieho procesu s ohľadom na kultúrne 

špecifiká rómskej menšiny.74 

 V Českej republike Bíla Kniha  síce už oficiálne platnosť stratila, ale naviazal na ňu 

projekt Rámcového vzdelávacieho programu, ktorého rozvoj stále pokračuje a jeho prínos je 

 po 8 rokoch v prostredí základných a stredných škôl znateľný.75   

 Na Slovensku je alternatívou RVP takzvaný Štátny vzdelávací program, ktorý je takisto 

záväzným dokumentom a obsahuje kľúčové kompetencie, ktoré by mal žiak získať a taktiež 

obecné ciele vzdelávania. Priame zaradenie multikultúrnej výchovy je v ňom podobne ako 

v Českej alternatíve pojaté skrz rôzne kroskurikulárne celky, ktorých súčasťou je aj 

Multikultúrna výchova. Tento program vychádza z predpokladu zahrnutia tejto tematiky 

v okruhoch občianskej či etickej výchovy (náboženskej výchovy) a takisto súvisiacich 

predmetov ako je napríklad geografia, dejepis či literatúra. Pre lepšie pochopenie cieľov 

kurikula MV uvádzam citáciu priamo z jedného záväzných dokumentov Štátneho 

vzdelávacieho programu: „Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s 

ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho 

etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa 

pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú 

pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na 

Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. 

Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie 

rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a 

stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.“76 
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5. Kompetencie učiteľa a impersonálne vplyvy iných kultúr 

 V tejto kapitole sa budem snažiť priblížiť ďalšie multikultúrne aspekty vplývajúce na  

náš život a vzdelávací proces a nevyhnutné kompetencie, ktorými musí byť pedagogický 

pracovník vybavený, aby s nimi vedel pracovať a vyrovnávať sa s nimi na úrovni 

vzdelávacieho procesu samotného. 

 

5.1 Impersonálne vplyvy na učiteľa a triedne kolektívy 

 V predchádzajúcich kapitolách sme si zhrnuli menšiny a legislatívne predpoklady, 

ktoré vplývajú na vzdelávanie, teda prácu učiteľov a spoločnosť v Českej republike 

a Slovenskej republike priamo. V tejto podkapitole by som chcel upozorniť na vplyvy 

a prostriedky, ktoré vnášajú iné kultúry do našich životov pravidelne, ale zvyčajne sa im 

nevenuje dostatočná pozornosť. A to aj napriek tomu, že majú silný vplyv na formáciu 

jednotlivca a spoločnosti. Hovorím o fenoménoch modernej doby ako sú internet 

a masmédia. Ich obrovskou výhodou je to, že majú moc sa nepriamo zúčastňovať 

vzdelávacieho procesu a sprostredkovať spoločnosti veľké množstvo informácií vo veľmi 

krátkej dobe a to spôsobom, ktorí je ľahko uchopiteľný a zrozumiteľný. Obrovskou 

nevýhodou je však takmer nulová možnosť kontroly alebo rýchlej spätnej väzby, ktorá je 

nevyhnutnou v prípade dlhodobej udržateľnosti kvality obsahu, ktoré média šíria. 

 

5.1.1 Internet 

 „World wide web (preklad do SVK- celosvetová sieť)“ je v dnešnej dobe asi 

najjednoduchším, najefektívnejším a zároveň najlacnejším komunikačným kanálom. Jeho 

ľahkú dostupnosť a rozšírenosť aj medzi najmladšími deťmi je len ťažko spochybniť. Mieru 

jeho dopadu a môžeme získať aj na základe výsledkov výskumu spoločnosti TNS AISA z roku 

2009. Výskum sa uskutočnil na vzorke 319 rodín a poskytuje zaujímavý náhľad, ktorý 

nájdeme v kapitole prílohy,  na množstvo času, ktoré deti strávia na internete všeobecne 

(graf 1), prehľad najvyužívanejších služieb (graf 2) a mieru potenciálne nebezpečných aktivít, 
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ktorým sa deti často venujú (graf 3).77 Tieto informácie sú znepokojujúce o to viac, že 

v priebehu posledných rokov narástla miera vplyvu a dostupnosti internetu do nových 

a každým dňom väčších rozmerov. V stále väčšej miere sa uplatňujú sociálne siete (napr. 

Facebook, Twitter a iné), na ktorých sa vplyvy a možnosti prelínania sa virtuálnej reality so 

skutočným životom sa stále rozširujú. Teda miera prenosu rôznych informácií nepochybne 

formujúcich nielen mladých, ale aj dospelých je stále väčšia a je nemožné spochybniť to, že 

obsahujú prvky rôznych kultúr.  

 Dopad tohto fenoménu posledného desaťročia na prácu učiteľov a život jeho žiakov 

je teda nespochybniteľný. Potenciál internetu je však ohromný v pozitívnom aj v negatívnom 

zmysle. Zhrnúť negatívne vplyvy a nebezpečnosť niektorých pre deti dostupných priestorov 

nám z časti načrtli grafy 1-3 z prílohy. V prípade prevencie problémov a vyrovnania sa 

s vplyvmi negatívneho charakteru je nutné zabezpečiť pre žiakov a rodičov zo strany školy 

a učiteľa dostatočnú osvetu a zabezpečovať pravidelnú kontrolu nežiaducich vplyvov za 

asistencie psychológov a odborných poradcov. Čo sa týka možností internetu v pozitívnom 

smere, tie sú takmer neobsiahnuteľné. Kompetenčne vybavený učiteľ schopný pracovať 

s overenými zdrojmi, ktoré obsahujú pre študentov i učiteľa príťažlivý, interaktívny obsah 

(mnohokrát úplne zdarma) má otvorené nespočetné množstvo ciest ku dosiahnutiu 

vzdelávacích cieľov a rozvíjanie schopností svojich žiakov i samého seba napr. premyslenými 

aplikáciami v podobe kvízov, ktoré deťom vďaka počítačovému rozhraniu skôr pripomínajú 

voľný čas a hry. 

 

5.1.2 Televízia, rozhlas a periodická tlač 

 Tieto masmédia sú v dnešnej dobe interpretované ako klasické a v niektorých 

prípadoch zastarané. Ich úlohu a obsah v mnohých prípadoch preberá internet. Ich veľký 

vplyv však nemožno podceňovať. Na základe prehľadu programov 5 najsledovanejších TV 

staníc na území Česka (1. Nova, 2. ČT1 - verejnoprávna, 3. Prima family, 4. ČT2 – 
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verejnoprávna, 5. ČT 24 – verejnoprávna/spravodajstvo) 78 a Slovenska (1. Markíza, 2. Joj, 3. 

Jednotka – verejnoprávna, 4. Doma, 5. TA3 - spravodajstvo)79 som zistil, že viac ako polovica 

obsahu vysielaného v hlavnom vysielacom čase ma zahraničný a teda má pôvod v inej 

kultúre. Taktiež podiel správ prezentovaných v hlavných informačných kanáloch je približne 

1:1. Situácia vo vysielaní rozhlasových staníc je ešte zaujímavejšia, keď podľa niektorých 

zdrojov až 80% podiel vysielaných touto cestou nemá domáci pôvod a v prípade súkromných 

(a zvyčajne najpočúvanejších) rádio staníc tento podiel neustále klesá. Podľa prieskumu 

nezávislého slovenského denníka SME je podiel domácej hudby v niektorých 

najpočúvanejších rozhlasových staniciach menší ako 5%.80  

 Podobná situácia nastáva aj v periodickej tlači a podiel multikultúrneho obsahu 

vstupuje aj do jej obsahu. Je teda na mieste zamyslieť sa nad spôsobom ktorým tieto 

informácie a podnety, ktoré nás každý deň nevyhnutne obklopujú využijeme pre vyššie 

vzdelávacie ciele a zabránime rozširovaniu extrémnych hnutí a iných pre výchovné ciele 

nežiaducich vplyvov, ktoré si v necenzurovaných médiách a na internete bohužiaľ našli svoje 

neotrasiteľné miesto.   

 Predchádzajúcim textom i som poukázal na obrovský podiel iných kultúrnych prvkov 

v tradičných médiách na území ČR a SR. Ako však tento bohatý obsah využiť? V prvom rade 

je nutné pripraviť žiakov na to, aby boli sami schopní kriticky pristupovať k vysielanému 

obsahu. Nie je možné preberať každý konkrétny film, či príspevok vo večerných správach 

a takisto kultúrnu a umeleckú hodnotu vysielania toho či onoho kanála. Učiteľ  musí nájsť 

spôsob, ktorým vytvorí u svojich zverencov i seba samého systém prístupu ku médiám, ktorý 

zabezpečí to, že na poskytované informácie sa budú nazerať s odstupom a po získaní 

informácie ju podrobia porovnaniu s ostatnými dostupnými informáciami, ktoré je možné 

k téme získať. Po odfiltrovaní nedostatočne kvalitných programov, nepodtatných 

a jednostranných informácií získavajú masmédia vo forme televízie neuveriteľnú moc 

v zmysle informovať žiaka i učiteľa o aktuálnom vývoji nielen na úrovní spoločenského 
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a politického vývoja, ale i informácií priamo súvisiacich so vzdelávacím plánom a cieľmi. 

Takisto môžu aktuálne správy poskytnúť vynikajúce témy na diskusie a teda zdieľanie 

a utváranie názorov v rámci kolektívov a učiteľovi možnosť nahliadnuť do toho ako sa 

vyvíjajú názory a klíma v triede a následne ju cielene ovplyvniť žiadaným smerom.  

 

5.2 Nevyhnutné kompetencie a postoje pedagogických pracovníkov umožňujúce 

zvládanie multikultúrnych vplyvov a pozitívne ovplyvňovanie kolektívov 

 Fakt, že postoje a kompetencie pedagóga vo vzdelávacom procese zohrávajú veľmi 

dôležitú úlohu je priam nevyvrátiteľný.  Je taktiež dôležité uvedomiť si, že nezávisle na úrovni 

kompetencií pedagóga je nemožné plne odhadnúť rôzne skutočnosti ovplyvňujúce jeho 

žiakov a teda i najvhodnejšie spôsoby komunikácie a prezentovania žiadaných výstupov 

vzdelávacieho procesu. Citujem: „Úroveň multikulturní výchovy na školách se odvíjí od 

úrovně učitelské připravenosti v oblasti multikulturní výchovy, a to jak současných učitelů, tak 

studentů připravujících se na toto povolání.“81 

 V predchádzajúcich kapitolách som poukázal na to, že sa celá spoločnosť ako taká 

neustále vyvíja. V dnešnej dobe stále rýchlejšie ako kedykoľvek pred tým. Vstupujú do nej 

neustále nové vplyvy a trendy založené mnohokrát na veľmi vzdialených kultúrach. (Budúci) 

žiaci sú teda zasahovaní multikultúrnymi vplyvmi ešte pred tým ako sa učia plnohodnotne 

komunikovať so svojou rodinou a blízkym okolím. Premena spoločnosti pokračuje a nové 

vplyvy formujú každý nový ročník žiakov odlišným spôsobom. Ak chcú teda (budúci) učitelia 

túto premenu zvládať musia sa pripraviť na kolobeh neustálej adaptácie na nové zmeny, 

ktoré zasahujú a budú zasahovať ich žiakov. Pri hľadaní metodických pokynov a materiálov 

pre učiteľov som zistil, že tieto materiály sú takmer nedostupné a sú v nich veľké nedostatky 

a teda toto situáciu učiteľov sťažuje.  

 Na zvládanie tejto neľahkej úlohy musí byť učiteľ vybavený sadov schopností 

a vlastností, ktoré mu umožňujú na jeho vlastnej osobnej úrovni vyrovnať sa so všetkými 

vplyvmi, s ktorými sa musia vyrovnávať jeho žiaci. Průcha túto základnú kompetenciu nazýva 
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interkultúrnou a definuje ako „způsobilost jedince začleňovat ve vlastním jednání a 

komunikaci respekt k hodnotám a kulturním standardům příslušníku jiných národů, etnik, 

ras.“82 Neskôr doplňuje svoju definíciu na nasledujúce znenie: „způsobilost jedince realizovat 

s využitím osvojených znalostí o specifičnostech národních/etnických kultur a příslušných 

dovedností efektivní komunikaci a spolupráci s příslušníky jiných kultur. Základem 

interkulturní kompetence je jazyková vybavenost jednotlivce a respektování kulturních 

specifičností partnerů.“83 

 

5.2.1 Model interkultúrnych kompetencií pedagóga 

 Kompetenčných modelov pre pedagógov je v dnešnej dobe vypracovaných niekoľko. 

V tejto práci nie je priestor na rozobratie každého z nich a preto som sa rozhodol vybrať tie, 

ktoré oslovili mňa.  

 

5.2.2 Model Morgensternová/Šulová 

 Ako prvý spomeniem model, ktorý vypracovali, MORGENSTERNOVÁ, Monika a Lenka 

ŠULOVÁ v publikácií z roku 2007: Interkulturní psychologie: rozvoj interkulturní senzitivity. 

Tento model rozdeľuje kompetencie do troch základných skupín a to: 

 kognitívne 

 afektívne 

 behaviorálne  

 

Kognitívne kompetencie 
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 Tieto kompetencie sú súhrnom všetkých nadobudnutých informácií a poznatkov 

o našej vlastnej osobe, vlastnej kultúre a zároveň cudzej kultúre s ktorej vplyvom alebo 

prítomnosťou sa stretávame. Táto kompetencia podľa autorky vytvára schopnosť vytvoriť si 

koncept „Vlastného Ja“ a „Kultúrneho Ja“, ktoré nám dovoľujú lepšie spoznať nás a vlastnú 

kultúru v kontexte s odlišnosťou s ktorou sme konfrontovaní. 

 

Afektívne kompetencie 

 Už ako napovedá názov jedná sa o kompetencie, ktoré ovplyvňujú naše prvé reakcie 

na vzniknutú situáciu či konflikt. Hlavnou úlohou je vytvoriť si zmysel interkultúrnej 

senzitivity a schopnosti reagovať empaticky. Tieto kompetencie určujú našu schopnosť 

rýchlo sa vcítiť do danej situácie a reagovať čo najvhodnejšie aj na celkom nové a neznáme 

podnety, takže sa  nám umožňujú vyrovnať s nečakanými situáciami. 

 

Behaviorálne kompetencie 

 Sú schopnosti prepojené priamo s prejavmi nášho správania. Jedná sa 

o kompetencie, ktoré určujú schopnosti v rámci zvládania stresových a konfliktných situácií či 

tímovej práce.  

 V prílohe nájdeme tabuľku číslo 2 – podrobnejší prehľad interkultúrnych kompetencií 

učiteľa vypracovanú na základe už spomínanej publikácie Morgensternovej - Interkulturní 

psychologie: rozvoj interkulturní senzitivity.84 

 

5.3 Model Pope/Raynolds/Mueller 

 Tento model bol vypracovaný  a uverejnený v roku 2004 v publikácií „Multicultural 

competence in student affairs.“ Poukazuje na tri kľúčové kompetencie, ktoré je nutné 
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zvládnuť, aby mohol pedagóg efektívne pracovať s kolektívmi s rôznymi kultúrnymi zložkami. 

Tieto tri základné zložky sú –  

 Multicultural awarness (Multikultúrne vedomie) 

 Multicultural knowledge (Multikultúrne znalosti) 

 Multicultural skills (Multikultúrne schopnosti) 

 

Multikultúrne vedomie 

 Predstavujú základné hodnoty, predpoklady či postoje, ktoré sú nevyhnutné pre 

prácu s multikultúrnymi kolektívmi, alebo so žiakmi pochádzajúcich z iných kultúr. 

Najpodstatnejšou časťou je sebauvedomenie (kultúrne) nasledované schopnosťou osvojiť si 

ostatné schopnosti nevyhnutné pre doplnenie „trojuholníka“. 

 

Multikultúrne znalosti 

 Už z názvu je jasné, že sa jedná o kompetenciu založenú na vedomostiach pedagóga 

o vlastnej kultúre a kultúre, ktorá zasahuje do ním riadeného vzdelávacieho procesu, aby 

vedel byť zdrojom kritického náhľadu a spojnicou medzi rozdielnymi kultúrami v rámci 

kolektívu. Je nutná rozsiahlosť a vysoká presnosť týchto informácií, aby ich učiteľ mohol 

využívať efektívne a bez nechcených nedorozumení. 

 

Multikultúrne schopnosti 

 Sú finálnou kompetenciou, ktorá nám umožňuje zužitkovať predchádzajúce dve 

kompetencie (vedomie a znalosti). Najdôležitejšou schopnosťou je opäť komunikácia, ktorá 

ma slúžiť na vytvorenie porozumenia medzi rozdielnymi kultúrami. Ďalšou schopnosťou je 

citlivosť na podnety a zmeny (empatia), ktoré vzájomné pôsobenie kultúr vyvoláva v sebe 

navzájom, aby pedagóg mohol v prípade profilovania nesprávnym smerom zasiahnuť. 
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Nadobudnutie tejto finálnej kompetencie je bez získania predchádzajúcich dvoch len veľmi 

náročné, ak nie úplne nemožné.85 

 

6.  Organizácie venujúce sa problematike multikultúrnej 

výchovy 

 V tejto kapitole by som rád priniesol krátky prehľad niektorých organizácií, ktoré sa 

venujú v Českej a Slovenskej republike problematike multikultúrnej školy a cudzincov 

všeobecne. 

 

6.1 Česká republika 

 

Portál  inkluzivniskola.cz  

 Už ako z názvu vyplýva, jedná sa o metodický portál, ktorého hlavným cieľom je 

pomôcť riaditeľom škôl a pedagógom plne integrovať cudzincov do vzdelávacieho systému 

Českej republiky. Portál bol vytvorený združením META o.s.- Sdružení pro příležitosti 

mladých migrantů s podporou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy; Ministerstva 

vnútra a Európskej únie. 86 

Slovo 21 

 „Občanské sdružení Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v 

Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu 

Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slovo 21. Khamoro ale není 

zdaleka jedinou aktivitou, která se snaží zlepšit celkové postavení Romů v české společnosti a 

přispívá k lepšímu soužití s majoritní společností. Občanské sdružení Slovo 21 dlouhodobě 
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realizuje různorodé romské projekty, pomocí kterých se mimo jiné věnujeme podpoře 

vzdělávání a zaměstnávání Romů či posilování romské identity.“87 

 

6.2 Slovenská republika 

 

Nadácia otvorenej spoločnosti/Open society foundation  

 Je organizácia so širokým záberom pôsobnosti. Angažuje sa všeobecne s cieľom 

zlepšiť kvalitu života a vytvoriť spoločnosť s rovnosťou možností pre každého. Pôsobí na 

úrovni základných, stredných i vysokých škôl a organizuje prednášky a kurzy pre širokú 

verejnosť. Priamo podporuje medzinárodnú študentskú mobilitu. 88  

 

Nadácia Milana Šimečku a jej projekt multikulti.sk 

 Je príkladom jednej z mnohých nadácií pôsobiacich všeobecne na poli vzdelávania či 

už mladých alebo dospelých. Dnes organizuje niekoľko projektov na zachovanie a propagáciu 

kultúry slovenských národnostných menšín a takisto portál s metodickým zameraním 

multikulti.sk, ktorý je obsahovo podobný portálu inkluzivniskola.cz.89 90  
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Záver 

  

 Dnes je v priestore Európy a vôbec západného sveta veľmi ľahké nájsť tisícky 

smutných príbehov spojených s takzvanými „neintegrovateľnými“ obyvateľmi, ktorí na naše 

územie prichádzajú v priebehu posledných rokov v čoraz väčšej miere. Krajiny ako Česká 

a Slovenská republika sa budú musieť v nasledujúcich rokoch vyrovnať s problémami, ktoré 

na ich území pretrvávajú už desiatky rokov, ale aj s tými, ktoré vzniknú prílevom nových 

prisťahovalcov hľadajúcich lepšie vzdelanie, pracovné podmienky či len bezpečnejší priestor 

na život. Bohužiaľ však nie vždy majú dostatok schopnosti sa adaptovať bez toho aby 

v spoločnosti spôsobovali problémy. V priebehu posledných rokov sa tieto problémy predrali 

na povrch spolu s mnohými ďalšími znepokojujúcimi informáciami o porušovaní mnohokrát 

základných ľudských práv a slobôd garantovaných krajinami Európskeho priestoru nielen 

v smerom ku prisťahovalcom,  ale aj vnútri ich mnohokrát úzko ohraničených a silno 

uzavretých skupín imigrantov. 

 Pre vyrovnanie sa s touto neľahkou úlohou bude musieť Európa siahnuť po službách 

vzdelávania a teda učiteľov, ktorí sú základnou stavebnou jednotkou tohto systému. Pre 

úlohu vybavenia budúcich (i terajších) žiakov kompetenciami nutnými na vyrovnanie sa 

s rýchlo meniacou sa sociálnou realitou a demografickým vývojom budú musieť sami učitelia 

získať kompetencie, ktoré im v mnohých prípadoch nebolo potrebné využívať desiatky rokov. 

Z tohto dôvodu je nutné aby sme zanalyzovali všetky vplyvy, ktoré prichádzajú do nášho 

priestoru (alebo sa v ňom nachádzajú desiatky rokov a dodnes boli ignorované) a vypracovali 

stratégiu, ktorá nám umožní vytvoriť kultúrne bohatú a hodnotnú spoločnosť, hrdo 

prezentujúcu svoju kultúru a otvorene prijímajúcu tie kultúry, ktoré nemôžu byť označené za 

jej vlastné. 

 Verím, že som touto prácou poskytol náhľad na problematiku vzdelávania menšín 

a vstupovania prvkov rôznych kultúr do vzdelávacieho procesu a teda práce učiteľa 

v priestore vzdelávacieho systému Českej a Slovenskej republiky. Upozornil som na stále 

väčší vplyv masmédií a s nimi ruka v ruke idúcej globalizácie a ich obrovskú schopnosť 

prenášať kultúrne prvky aj napriek vzdialenosti a „len“ virtuálnej podstate informácií, ktoré 



49 
 

interpretujú má viesť k uvedomeniu si obrovského potenciálu týchto fenoménov modernej 

spoločnosti. Zároveň som však chcel poukázať na rôzne nebezpečenstvá, ktoré sa skrývajú za 

týmto obrovským potenciálom. Nejde len o často spomínanú degradáciu osobných vzťahov, 

ale hlavne o schopnosť masmédií šíriť myšlienky priamo si odporujúce s cieľmi štátnych 

vzdelávacích plánov a Multikultúrnej výchovy ako prierezovej témy.  

 V historickej a legislatívnej časti som sa snažil upozorniť na skutočnosti, ktoré viedli 

k aktuálnemu stavu. Niektoré príklady uvedené v historickom prehľade sa dnes napriek 

snahe Európskej únie relatívne často opakujú (Spomeňme si na hromadné búranie osád a 

presídľovanie Rómov vo Francúzku a Taliansku spred niekoľkých rokov). Verím, že 

budúcnosťou nielen Česka a Slovenska, ale aj Európy je tieto chyby neopakovať, poučiť sa 

z nich a vydať sa v ústrety budúcnosti podporujúc kultúrnu rozmanitosť a zároveň 

zachovanie našich pôvodných Európskych hodnôt. Veď v jednote spoločnosti je sila a v 

jej rôznorodosti je podstata jej krásy. V takom prípade by sa vo veľkej miere obmedzili 

multikultúrne vplyvy na prácu učiteľa, ktoré majú negatívny charakter a pozornosť 

pedagógov by sa mohla z odstraňovania negatív presunúť skôr na rozvoj žiadaných cieľov 

a výchovu ku kultúrne rozmanitej a demokratickej spoločnosti.  

 Napriek mnohým negatívnym príkladom uvádzaným v tejto práci by som rád pozeral 

na celú problematiku optimisticky s vierou, že sa nám nasledujúce roky a desaťročia 

vzdelávania podarí zvládnuť a že obavy skeptikov odmietajúcich otvorenú spoločnosť 

s obavou o akúsi kultúrnu degradáciu nebudú naplnené.  

  



50 
 

Zoznam literatúry a iných zdrojov 

Literatúra 

BAČOVÁ, Viera. Etnická identita a historické změny. Štúdia obyvateĺov vybraných obcí Slovenska. 1. vyd. 

Bratislava : Veda, 1996, ISBN 80-224-0472.  

Barša, P.: Politická teorie multikulturalismu. Brno 1999 

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

80-903086-7-8.  

BLOOR, Kevin. The definitive guide to political ideologies. Milton Keynes: AuthorHouse, 2010. ISBN 978-144-

9067-618. 

BOTÍK, Ján, Peter SLAVKOVSKÝ a Katarína APÁTHYOVÁ-RUSNÁKOVÁ. Encyklopédia l  udovej kultúry Slovenska. 

Vyd. 1. Bratislava: Veda, 1995, 2 v. ISBN 80-224-0234-6. 

ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1. vyd., 1993, ISBN 80-7066-534-3.  

FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd: Multikulturní přístup. Praha: Slon, 2002, ISBN 8086429105.  

FINKIELKRAUT, Alain. Destrukce myšlení. Esej. Přel. V. Jochmann. 2. vyd. Brno: Atlantis, 1993 

GRUSEC, Joan E a Paul D HASTINGS. Handbook of socialization: theory and research. New York: Guilford Press, 

c2007, XV., 720 p. ISBN 978-159-3853-327. 

HIRT, Tomáš. Multikulturalismus: uzavřená kapitola nebo aktuální politická vize?. Dostupné z: 

http://goo.gl/Rr0Wd 

JANEBOVÁ, Eva. Interkulturní komunikace ve škole. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 
2009, 96 s. ISBN 978-80-7308-294-9. s. 9 

JANÍKOVÁ, Marcela. Základy školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 119 s. ISBN 978-802-1048-799. 

Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Vyd. l. Praha: Portál, 2001, 

188 s. ISBN 80-717-8648-9. 

MOREE, Dana. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Editor 

Iva Janská. Praha: Člověk v tísni, 2008, 109 s. ISBN 978-808-6961-613. 

MORGENSTERNOVÁ, Monika a Lenka ŠULOVÁ. Interkulturní psychologie: rozvoj interkulturní senzitivity. Vyd. 1. 

Praha: Karolinum, 2007, 218 s. ISBN 978-802-4613-611. 



51 
 

Národnostné menšiny na Slovensku 2003. Editor Róbert Dohányos, Gábor Lelkes, Károly Tóth. Šamorín: Lilium 

Aurum, 2004, 178 s. Forum Institute. ISBN 80-806-2248-5. 

PELIKÁN, Jiří. Pomáhat být: otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: Karolinum, 1. vyd., 2007, ISBN 

978-80-246-0345-2.  

Phinney, J. S. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: A review of research. Psychological Bulletin, 108, 

499–514. 

PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. 1.vyd. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-717-8029-4. 

PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2006, 263 s. První 

pomoc pro pedagogy, 4. ISBN 80-725-4866-2. 

RAECHELE L. POPE, Raechele L.Amy L a Foreword by Harold E. CHEATHAM. Multicultural competence in student 

affairs. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. ISBN 978-078-7962-074. 

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika, 2., rozšíř. a akt. vyd., Praha: Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1821-7.  

Slovenský náučný slovník, I. zväzok, Bratislava-Český Těšín, 1932 

ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu: Multikulturní výchova v praxi. 2., vyd., aktualizované. 

Praha: Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-182-2.  

VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele : 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 

2011, ISBN 978-80-247-3357-9.  

 

Iné zdroje 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. *online+. 2013+. Dostupné z: http://www.czso.cz/ 

DICTIONARY.COM. Reference *online+. 2013. Dostupné z: http://dictionary.reference.com 

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA INC. Encyclopedia Britannica *online+. 2013. Dostupné z: 

http://www.britannica.com/http://www.zakonyprolidi.cz 

JEWISH VIRTUAL LIBRARY. *online+. 1997. Dostupné z: www.jewishvirtuallibrary.org 

LAUDEROVY ŠKOLY. *online+. 2011. Dostupné z: http://www.lauder.cz/ 

Ministerstvo škoství, mládeže a tělovýchovy *online+. 2006. Dostupné z: http://www.msmt.cz/  

NADÁCIA MILANA SIMEČKU. *online+. 2013. Dostupné z:  http://nadaciamilanasimecku.sk/; 

http://www.multikulti.sk/ 

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD. Historie [online+. 2013. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/Uvod/art/1  

http://www.czso.cz/
http://dictionary.reference.com/
http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.jewishvirtuallibrary.org/
http://www.lauder.cz/
http://www.msmt.cz/
http://nadaciamilanasimecku.sk/
http://www.multikulti.sk/
http://www.nssoud.cz/Uvod/art/1


52 
 

NOVINKY.CZ. Domáce správy *online+. 2008. Dostupné z: http://www.novinky.cz/ 

OPEN SOCIETY FOUNDATION. [online+. 2013. Dostupné z: http://www.osf.sk/ 

OXFORD UNIVERSITY. Dictionaries *online+. 2013. Dostupné z: http://oxforddictionaries.com/ 

RÓMSKE DOKUMENTAČNÉ A INFORMAČNÉ CENTRUM. Rómovia v Uhorsku v 19.storočí a zač. 20.storočia 

*online+. 2013 Dostupné z: http://www.romadocument.sk/ 

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED. Journals *online+. 2013. Dostupné z: http://www.sav.sk/ 

SLOVO 21. *online+. 2013. Dostupné z: http://www.slovo21.cz/nove/ 

SME.SK. [online]. 1997-2013. Dostupné z: http://kultura.sme.sk/, http://romovia.sme.sk/; 

http://www.lupa.cz/clanky; ekonomika.sme.sk/ 

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV. *online+. 2011. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/ 

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY. List faktov: Atlas rómskych komunít [online]. 

2013. Dostupné z: http://www.romovia.vlada.gov.sk/  

VLÁDA ČR. *online+. 2013. Dostupné z: http://www.vlada.cz/http://www.uips.sk/ 

Wikipedia, the free encyclopedie: http://www.wikipedia.org (en/sk/cz) 

 

 

  

http://www.novinky.cz/
http://www.osf.sk/
http://oxforddictionaries.com/
http://www.romadocument.sk/
http://www.sav.sk/
http://www.slovo21.cz/nove/
http://romovia.sme.sk/
http://www.lupa.cz/clanky
http://www.statpedu.sk/
http://www.romovia.vlada.gov.sk/
http://www.uips.sk/
http://www.wikipedia.org/


53 
 

Prílohy 

Graf 1.  

 

Zdroj:91 

 

 

 

 

 

 

                                                        
91

 LUPA.CZ. České děti a Internet [online]. 2009 [cit. 2013-06-21+. Dostupné z: 
http://www.lupa.cz/clanky/ceske-deti-a-internet/ 



54 
 

Graf 2. 

 

Zdroj: 92  

                                                        
92

 LUPA.CZ. České děti a Internet [online]. 2009 [cit. 2013-06-21+. Dostupné z: 
http://www.lupa.cz/clanky/ceske-deti-a-internet/ 



55 
 

Graf 3. 

 

Zdroj: 93 

  

                                                        
93

 LUPA.CZ. České děti a Internet [online]. 2009 [cit. 2013-06-21+. Dostupné z: 
http://www.lupa.cz/clanky/ceske-deti-a-internet/ 



56 
 

Tabuľka č.1 

 

Zloženie národnostných menšín na území Československa z roku 1921 

Územie „Čechoslováci“ Nemci Maďari Rusíni Židia Iní Spolu  

Čechy 4 382 788 2 173 239 5 476 2 007 11 251 93 757 6 668 518 

Morava 2 048 426 547 604 534 976 15 335 46 448 2 649 323 

Sliezsko 296 194 252 365 94 338 3 681 49 530 602 202 

Slovensko 2 013 792 139 900 637 183 85 644 70 529 42 313 2 989 361 

Podkarpatská 

Rus 
19 737 10 460 102 144 372 884 80 059 6 760 592 044 

ČSR 8 760 937 3 123 568 745 431 461 849 180 855 238 080 13 410 750 

Zdroj: 94 
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 Slovenský náučný slovník, I. zväzok, Bratislava-Český Těšín, 1932 
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