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Předložená práce si klade za cíl popsat úroveň multikulturní výchovy na základních 

školách, roli nestátních neziskových organizací a zjistit, zda mají jejich aktivity vliv na 

otevřenější postoje žáků vůči cizincům. Vychází při tom z popisu současné situace v České 

republice a nabízí pohled na mezinárodní koncepty kultury a přístupy k multikulturní 

výchově.Byla použita metoda kvalitativní kategorizace esejů žáků 9. tříd tří základních škol. 

Školy se lišily v parametru spolupráce s NNO v oblasti multikulturní výchovy. Z výzkumu 

vyplynulo, že žáci školy, která spolupracuje s NNO, neprojevují otevřenější postoje vůči 

cizincům než žáci ostatních škol, ale mají hlubší kognitivní znalosti z oblasti multikulturní 

výchovy.  
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1. ÚVOD  
 

     Po revoluci v roce 1989 jsme otevřeli hranice naší země a na naše území od té doby 

přichází velké množství cizinců – turisté, obchodníci, imigranti, uprchlíci, studenti, nelegální 

pracovníci apod. Někteří jen na chvíli, jiní s cílem se v ČR usadit a začít zde žít. Česká 

republika přestala být národnostně a rasově homogenní společnost a nebyla na takovou 

rozličnost kulturních skupin připravena – legislativně, institucionálně, ani lidsky. Pro člověka, 

který žil dlouhou dobu v uzavřeném prostoru naší republiky, mohlo být setkání s takovou 

kulturní rozmanitostí rozporuplným zážitkem, na který nebyl připraven a tato nepřipravenost 

mohla ovlivnit jeho postoje vůči lidem, kteří přinášejí cizí a neznámou kulturu a zvyky, a to 

jak pozitivně, tak negativně. Existovala minimální informovanost o cizích kulturách. 

Neziskové organizace zareagovaly na vzniklou situaci a začaly pracovat s cizinci a pomáhat 

jim zorientovat se v naší kultuře, právním systému  a souběžně se zaměřily i na českou 

společnost a postupně organizovaly a realizovaly projekty pro podporu mezikulturní 

gramotnosti, vztahy mezi majoritou a minoritami, iniciovaly diskuse o pluralitní společnosti, 

která by měla být otevřená jinakosti a přijímat kulturní rozmanitost jako pozitivní jev.  

 

     Multikulturní výchova nebyla až do současné doby zahrnuta do vzdělávacích programů, 

přestože již vyplývá ze samotné koncepce Ústavy a dalších právních dokumentů. Teprve 

novým školským zákonem, který nabyl účinnosti 1.1.2005, se dostala multikulturní výchova 

mezi vzdělávací oblasti, kterými mají žáci projít, a to jako průřezové téma. Nejde tedy o 

samostatný předmět, ale téma multikulturní výchovy by mělo být přítomno ve všech 

předmětech a ovlivňovat názory, myšlenky, postoje a dovednosti nejen žáků, ale i učitelů a 

celého školního prostředí.  

 

     Cílem této diplomové práce je popsat úroveň podpory multikulturní výchovy na 

základních školách, roli neziskových organizací a jaký vliv mají tyto iniciativy na postoje 

žáků základních škol vůči cizincům. Popisu současné úrovně multikulturní výchovy se věnuji 

v teoretické části.  Zaměřuji se na  postavení neziskových organizací v oblasti multikultury 

vývoj jejich programů, projektů a aktivit  - jaké možnosti multikulturního vzdělávání 

vytvářely a nabízely a jak se jejich nabídka vyvíjela vzhledem k vývoji společnosti, jakými 

způsoby se zaměřovali a zaměřují na cílové skupiny a kdo tvoří cílovou skupinu jejich zájmu. 

Před vznikem neziskových organizací, které se programy a projekty konkrétně zaměřily na 

oblast multikulturní výchovy, neměla Česká republika jiný zdroj či instituci, která by tyto 
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problémy řešila. Neziskové organizace začaly upozorňovat veřejné instituce na problémy 

multikulturního soužití, vyprodukovaly určitou úroveň multikulturních programů, které 

MŠMT teprve v r. 2004 institucionalizovalo a vydalo závazný dokument, který začlenil MKV 

do vzdělávací náplně žáků. Dále popisuji průběh reformy školského systému a rámcový 

vzdělávací program. 

 

     Poukazuji na důležitost definování konceptu kultury a uvádím dva příklady mezinárodních 

konceptů kultury, poukazuji na požadavek J. A. Bankse na celkovou změnu školního prostředí 

a věnuji se pojmu rasa, jak jej definují mezinárodní odborníci z oblasti multikulturní výchovy. 

Tyto aspekty následně využívám jako kritéria pro seznámení a zhodnocení aktivit projektu 

Varianty, který patří mezi nejznámější a nejrozsáhlejší projekty v oblasti multikulturní 

výchovy v České republice. 

 

     V praktické části uvádím vybrané 3 základní školy, které jsou si podobné zázemím, které 

žákům nabízejí (rozšířená výuka), ovšem liší se v parametru spolupráce s neziskovými 

organizacemi v multikulturní oblasti. Dvě školy buď spolupracují s neziskovými 

organizacemi a jsou účastníky multikulturních projektů nebo je sami připravují a realizují a 

jedna škola neparticipuje na žádných programech s MKV. Za cílovou skupinu jsem zvolila 

žáky 9. tříd, kteří ještě nemají hotové všechny vzory a modely chování a postojů. Pomocí 

komparativní analýzy esejů výše uvedených žáků je mým cílem zjistit, zda žáci, kteří 

navštěvují školu, která se účastní multikulturní projektů NNO, projevují otevřenější-

pozitivnější postoje vůči cizincům než žáci školy, která se multikulturních projektů neúčastní 

a zjistit tak, jaký vliv mají iniciativy neziskových organizací na utváření postojů žáků. 

 

Podklady pro diplomovou práci jsem čerpala především ze zahraniční a částečně české 

odborné literatury, právních dokumentů – ústava, školský zákon a manuálů, publikací a 

metodických listů neziskových organizací  a také z materiálů základní škol, zadaných esejů a 

internetových stránek. 
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2. Současná situace multikulturní výchovy v ČR 
 

2.1. Historický pohled 
 

     Česká společnost, do nedávné doby uzavřená vnějším vlivům, prochází po roce 1989 

obdobím bouřlivých společenských změn. Tyto změny s sebou přináší zjevné výhody, např.  

vycestovat bez problémů do zahraniční, ale zároveň i nové povinnosti,  postarat se o 

uprchlíky, lidi žádající azyl, emigranty a zahraniční turisty. Vlivem poválečné politiky 

Československa byla naše země až extrémně národnostně jednotná a do té doby převážně 

„bílá“ společnost vykazovala prvky uzavřenosti a nebyla ani výchovou ani vzděláním 

připravena na přijímání jakýchkoli odlišností, které by odbočovaly od „české normy“. 

Postupně začalo do České republiky přicházet stále více cizinců. Česká společnost nebyla na 

takovouto změnu české společnosti připravena a mnoho lidí nemělo dostatečné množství 

objektivních informací o přicházejících cizincích. Nevěděli, jak se k nim chovat, co od nich 

očekávat a velkou bariérou byla především neznalost cizích jazyků..  

 

     Bylo nutné začít se problematikou migrace a menšin zabývat, a to nejen na úrovni 

politické, ve smyslu vytváření nových zákonů a úpravy starých, ale i na úrovni vzdělávací, 

kde byly velkým impulsem subjekty neziskového sektoru se svými programy a projekty. 

Český školský systém se tváří tvář společenské situaci po r. 1989 nacházel ve stádiu 

experimentů a improvizací. Neexistoval žádný ucelený přístup k multikulturní výchově a 

vzdělávání na českých školách.  

 

     Ovšem realita ve třídách byla dynamičtější než rozhodnutí státní správy, a tak už od r. 

2000 funguje řada jednotlivých iniciativ a neziskových organizací, které usilují téměř o totéž: 

umožnit setkávání a poznávání mezi majoritní kulturou a minoritními kulturami a zajistit 

žákům z minoritních skupin takové prostředí pro vzdělávání, které odpovídá jejich 

specifickým jazykovým, kulturním a dalším potřebám, snaží se přiblížit problematiku 

migrace, lidských práv a multikulturní výchovy široké veřejnosti prostřednictvím různě 

zaměřených multikulturních programů pro děti v základních a středních školách, seminářů pro 

učitele a veřejnost, přednáškami, různými kulturními akcemi, kde dochází k setkávání cizinců 

a jejich kultur s majoritní společností nebo vytvářením multikulturních knihoven 

(Multikulturní centrum Praha, Člověk v tísni a jeho vzdělávací program Varianty, Czech 
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Partners, OPIM,  projekt Čtením a psaním ke kritickému myšlení občanského sdružení 

Kritické myšlení, Poradna pro integraci apod.). Neziskové organizace tak vnímaly potřebu 

začlenit hledisko multikulturní výchovy do vzdělávání.   

 

2.2. Role nestátních neziskových organizací 
 
 
     Role nestátních neziskových organizací jako „nevládní autority“ v oblasti multikulturní 

výchovy je nepopiratelná.  Neziskové organizace, které vznikaly v 90. letech, měly ve svých 

statutech různá poslání, která se rozšiřovala nebo zužovala podle toho, jakým směrem se 

nezisková organizace vyvíjela a jak reagovala na vývoj a poptávku společnosti. U mnohých 

z nich můžeme najít zmínku o multikulturní výchově, či potřebě vytvářet rovné příležitosti 

pro vzdělání. V této kapitole se zaměřuji na neziskové organizace, které takovouto zmínku ve 

svém statutu či nadační listině mají a dokládají to svými realizovanými programy a projekty.  

Podle výročních zpráv neziskových organizací – Člověk v tísni, o.p.s s programem Varianty; 

Multikulturní centrum Praha; Partners Czech; Nová škola, o.p.s.; Poradna pro integraci a 

Kritické myšlení mohu konstatovat, že zaměření na multikulturní výchovu se u těchto 

neziskových organizací začalo objevovat kolem roku 2000. Neziskové organizace tak začaly 

reagovat na problémy v oblasti soužití majoritní kultury s různými minoritními kulturními 

skupinami. V počátcích se NNO zaměřovaly především na aktivity pro zlepšení základní 

informovanosti mezi většinovou a menšinovou společností, ovšem menšinová společnost zde 

byla prezentována především příslušníky romské minority a mnohé aktivity směřovaly na 

podporu vzdělávání Romů, jejich integraci do školského systému (Nová škola, o.p.s.) nebo na 

podporu vychovatelů-asistentů učitelů pro školy, které navštěvují větší počty Romů.  

 

 

Člověk v tísni, o.p.s. – projekt VARIANTY 

     V roce 2001 vzniká při společnosti Člověk v tísni, o.p.s. projekt Varianty, který se začal 

připravovat již koncem roku 2000. Hlavním cílem tohoto projektu bylo „zlepšit 

informovanost a vzájemné vztahy mezi většinovou a menšinovou společností a menšinami 

žijícími na území ČR“ (http://www.clovekvtisni.cz/download/pin_vz2001_cz.pdf) a 

„potíráním předsudků a diskriminace přispívat k rovné distribuci příležitostí pracovního, 

politického, sociálního i občanského uplatnění v kontextu demokratické společnosti a 

především pedagogickými prostředky zlepšovat přístupnost trhu práce členům těch skupin, 



9  
 
 

které jsou z nejrůznějších  důvodů znevýhodněny“ 

(http://www.clovekvtisni.cz/vzdelavaciprojekty/varianty.php)  Způsob, jak dosáhnout 

vytyčeného cíle viděli realizátoři projektu v zavedení interkulturního vzdělávání do 

vzdělávacího systému ČR a systému celoživotního vzdělávání tak, aby školy byly schopné 

vytvořit takové školní prostředí a nabídnout takové vzdělávací možnosti, které umožní 

každému žákovi, aby mohl co nejvíce rozvinout své předpoklady a uspokojit své vzdělávací 

potřeby. Projekt tedy není zaměřen na celkovou změnu prostředí z pohledu multikulturní 

výchovy, jeho cílem je dosáhnout změny v pedagogickém přístupu. 

 

Projekt se v r. 2001 skládal z několika částí: 

I. Interkulturní vzd ělávání, jehož snahou bylo analyzovat možnosti podílet se na 

zavádění interkulturní výchovy do studijních programů na všech stupních škol  

- probíhala příprava kapitoly Interkulturního vzdělávání do rámcového 

vzdělávacího programu, který v té době již vyvíjelo MŠMT a VÚP a byly 

pilotně zaváděny principy interkulturního vzdělávání do vzdělávacích 

programů vybraných škol. Byl připravován manuál interkulturního vzdělávání 

a realizována mediální kampaň proti rasismu a netoleranci „Be Kind To Your 

Local Nazi“. 

II.  Školení –  druhá část projektu, která byla zaměřena především na romskou 

problematiku a školení romských terénních pracovníků  

III.  Výzkum mezietnických vztahů, který byl zaměřen na inter-etnické, tedy česko-

romské vztahy.  

 

V polovině roku 2002 byla ukončena první fáze projektu Varianty ve spolupráci s MŠMT, tj. 

podpora zavádění interkulturního vzdělávání (IKV) do studijních programů na všech stupních 

škol. Na úrovni základních škol byla vypracována kapitola Interkulturního vzdělávání do 

Rámcového vzdělávacího programu a pokračovala kampaň proti rasismu s názvem „Music 

Beats Local Nazi“. Program Varianty byl zaměřen na práci s majoritou a postupně byl 

rozšířen o tématickou oblast celoživotního vzdělávání orientovaného na zaměstnance 

dětských domovů,  zaměstnance státní správy a příslušníky skupin znevýhodněných při 

vstupu na trh práce.  

V letech 2003 – 2005 probíhalo vytváření „standardu interkulturně přátelské školy“, který 

měl přispět k systematickému zavádění IKV do školního vzdělávacího programu. V rámci 

této aktivity se scházeli zástupci škol, které byly v projektu zapojené a procházeli 
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vývojovými semináři, kde se vytvářeli znaky přátelské školy  a kde byla postupně 

ověřována metodika integrace interkulturní výchovy jako průřezového tématu do ŠVP. 

 

Společné celému projektu tedy bylo: 

- kurz interkulturního vzdělávání 

      nabízený učitelům na všech stupních škol, kde mohli získat podpůrné materiály pro  

      výuku multikulturní výchovy 

- vytvoření standardu interkulturně přátelské školy 

- vytvořen a akreditován kurz lektorských dovedností IKV 

absolventi po skončení projektu byli k dispozici přímo pedagogickým centrům, 

vzdělávacím odborům MPSV a MŠMT, nevládním organizacím a dalším vzdělávacím 

institucím   

- webový informační portál pro učitele poskytující servis v oblasti IKV 

(www.varianty.cz) 

-  kurzy a semináře pro pedagogická centra, zástupce školní inspekce, státní úředníky, 

sociální pracovníky , studenty 

- Kurz českého jazyka pro imigranty, kteří mají zájem o vstup na trh práce 

- Příručka interkulturního vzdělávání, (2002  a 2004) 

      která se zaměřila především na předávání informací  o tom, co interkulturní vzdělávání   

      je,  metody, jak didakticky zpracovávat témata, která jsou aktuální a kontroverzní,  

      poskytovat vhled do problematiky interkulturního vzdělávání a do obecných témat  

      interkulturní výchovy a jednotlivé kapitoly obsahují informace o Romech, uprchlících,  

       Židech, cizincích v ČR, gayích a lesbičkách. Záměrem manuálu bylo, aby škola, která  

       bude interkulturní vzdělávání využívat,  fungovala na principech rovnosti, úcty,  

       vzájemné tolerance a respektu a principy IKV, které kniha obsahovala, by se postupně  

       měly prolínat všemi vyučovanými předměty. Zpracovatelé manuálu si byli vědomi  

       přeplněnosti dosavadních osnov mnohých předmětů, kde učitelé  těžko  nacházeli čas  

       pro realizaci principů IKV, a proto navrhli, aby bylo interkulturní vzdělávání  

       realizováno zprvu v jednom či dvou předmětech humanitního zaměření (dějepis,  

       český jazyk, cizí jazyk, základy společenských věd, zeměpis).  

 

Cílové skupiny celého projektu byly především:  

- pedagogové 

- inspektoři  
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- další pedagogičtí pracovníci, studenti 

- státní úředníci, sociální pracovníci, zaměstnanci dětských domovů 

 

Multikulturní centrum Praha 

     Multikulturní centrum Praha vyjadřuje svůj cíl jako „poskytovat prostor pro vzájemné 

poznávání, dialog, vzdělávání a výzkum zabývající se interkulturními realitami v České 

republice i v celosvětovém kontextu“ (Multikulturní centrum Praha, 2001) a reaguje tak na 

nepříznivou situaci v oblasti etnické a kulturní diverzity v České republice. Zdůrazňuje, že se 

jejich strategie posunula (r. 2001) a nevychází již pouze ze snahy informovat společnost o 

jiných kulturách, protože společnost už jakési povědomí o multikulturní realitě má, ale je, 

díky médiím, dosti zkreslené. Potřebu tedy viděla v iniciaci a vedení věcné a informované 

diskusi o realitě, ve které žijeme. Činnost MKC se soustředila především na rozšiřování svých 

cílů a seznamování s kontextem a řešením témat multietnického soužití aplikovaného v ČR a 

v zahraničí. Programová skladba činností byla především zaměřená na vzdělávání učitelů, 

inspektorů a dalších pedagogických pracovníků prostřednictvím interkulturních kurzů 

„Kultury a křižovatky“ a „Vzdělávání a světová hudba“. Na cílovou skupinu žáků základních 

a středních škol byly zaměřeny především projekty, které seznamovaly s kulturními, 

historickými a náboženskými aspekty nejpočetnějších sociokulturních menšin v ČR s cílem 

nabourat stereotypní vidění menšin žijících v ČR. Postoje, představy a názory žáků byly tak 

konfrontovány se současnou realitou konkrétní menšiny žijící v ČR. Tyto interkulturní dílny 

byly zaměřeny především na poznání druhého a sebereflexe vlastních postojů, které MKC 

považovalo za nezbytné k překonání některých stereotypních představ o jinakosti a k 

přiblížení se mezi menšinovými a většinovými kulturami. Projekt Škola pro všechny  byl 

zaměřen na vytváření multikulturního přístupu na vybraných školách a byl zaměřen na rodiče, 

pedagogy a žáky. MKC pokračovalo ve svých nastavených projektech a dále zřídilo 

Informační centrum, které sloužilo k informování o soužití etnik a k podpoření integrace 

cizinců, nabízelo multikulturní kurzy pro pedagogy nebo Interkulturní dílny pro žáky. V roce 

2004 vzniká na základě aktivit MKC na školách v celé ČR příručka pro multikulturní 

výchovu „My a ti druzí“, která je určená učitelům I. a II. stupně základních škol a obsahuje 

teoretické zázemí multikulturní výchovy, informace o vybraných menšinových kulturách 

v ČR a metodické a pracovní listy pro práci v hodinách.  
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Projekty a aktivity: 

- vzdělávací aktivity – kurzy pro učitele „Kultury a křižovatky“, „Vzdělávání a světová  

                                                                      hudba“ 

                                      - kurzy pro školy „Hudební dílny“, „Interkulturní dílny“ 

                                     - Diverzity management – kurz pro managery a pracovníky 

                                     - Rozmanitost ve škole – vzdělávací semináře pro pedagogy a další   

                                                                              pedagogické pracovníky 

 

- Škola pro všechny – vytváření multikulturní přístupu na vybraných školách 

- Přednášky, semináře, veřejné diskuse a výstavy pro veřejnost prostřednictvím filmu a 

literatury 

- Vydávání publikací a výzkum 

- Knihovna a infocentrum 

- Monitoring tisku 

- On-line projekty 

Cílové skupiny: 

- učitelé, inspektoři a další vzdělávací pracovníci 

- žáci základních a středních škol 

- široká veřejnost 

- státní úředníci, manažeři firem 

 

Kritické myšlení, o.s. 

Nezisková organizace Kritické myšlení, o.s. se podílelo v letech 2003-2004 spolu 

s Variantami na projektu „Maximální šance každému dítěti – maximální podpora každému 

učiteli a každé škole“, který měl za cíl pomoci učitelům, aby dokázali učit s rozmanitými 

zkušenostmi kulturními a osobními, tedy aby byl schopen nabídnut takový způsob vzdělání, 

který dá maximální šanci každému. V průběhu projektu byly pro školy, které se ho zúčastnily, 

připraveny a realizovány semináře, podpora mentorů, kteří docházeli do škol a řešili problémy 

mezi majoritní a menšinovými kulturami a pedagogové se účastnili dílen, které byly zaměřeny 

na pedagogické přístupy umožňující integraci a individualizaci žáků ve třídě.  

 

Nová škola, o.p.s. 

     Nezisková organizace Nová škola, o.p.s. se v r. 2000 zaměřila v projektu Integrace na 

odstraňování znevýhodnění dětí ve školách na základě kulturního či sociálního původu,  a to 
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prostřednictvím mentoringu, jako specifického druhu kamarádství a usilovala o to, aby děti ze 

znevýhodněného prostředí, tedy především děti Romů a cizinců, dostaly plnohodnotné 

vzdělání a vytvářela příležitosti k osobnímu a profesnímu růstu těchto dětí. 

 

Partners Czech, o.p.s. 

     Organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro 

nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky minorit, úředníky, policisty a jiné 

neziskové organizace a kromě udržitelného rozvoje a spolupráce státního, soukromého a 

neziskového sektoru je jejím posláním integrace znevýhodněných skupin, a to cestou 

vzdělávání, poradenství, poskytování služeb a realizací projektů.  

Za zmínku stojí realizace projektu Phare 1999, který byl rozčleněn na několik částí, přičemž 

první část „Multikulturní výchova“ (LOT1) a část třetí „Výzkum mezietnických vztahů“ 

(LOT3) byly pojaty obecně. (Manuál pro učitele základních škol, 2003:21).Mezi hlavní 

aktivity v oblasti multietnického soužití patřil projekt „Zefektivnění komunikačních 

dovedností při poskytování služeb veřejnosti“ – snažící se zlepšit spolupráci úředníků státní 

správy, místní samosprávy, učitelů a městských policistů s příslušníky romské menšiny 

prostřednictvím workshopů, přípravného semináře pro Romy a výcviků pro vybrané profesní 

skupiny. Projekt „Multikulturní výchova“ byl realizován v roce 2002, byl určen především 

pro pedagogické pracovníky, kteří v jeho průběhu obdrželi materiály s informace o menšinách 

na našem území a byli vzděláváni v dovednostech, které jim měly zajistit tolerantní prostředí 

ve třídách a naučit řešit konflikty. V témže roce vznikla i spolupráce s organizací Člověk 

v tísni na Variantách II., která byla zaměřena na svěřence dětských domovů a osvojování 

jejich kompetencí podstatných pro život ve společnosti.V roce 2003 vznikl, za spolupráce 

s MŠMT  manuál pro učitele základních škol „Reforma multikulturního vzdělávání“ jako 

návrh východisek a podkladů pro zpracování modelového kurikula multikulturní výchovy a 

jeho cílem bylo, aby prvky multikulturní výchovy prostoupily celý vzdělávací proces a aby se 

co nejvíce projevily ve vytváření kooperativních a komunikačních kompetencí dětí. V dalších 

letech pokračoval Czech Partners v oblasti multietnického soužití projekty „Program romské 

integrace“, který usiluje o rozšíření příležitostí pro aktivní účast Romů na dění v obci, o 

zlepšení přístupu ke službám a o změnu pohledu většinové společnosti na romské problémy a 

projektem „Rozmanitost do knihoven“, na kterém spolupracuje s MKC Praha a jeho cílem je 

zpřístupnit návštěvníkům českých veřejných knihoven knížky, které informují čtenáře o 

historii, současnosti, zvycích a tradicích rozličných kultur, etnických a národnostních menšin 
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nebo se věnují aktuálnímu tématu multikulturní společnosti. 

 

Projekty a aktivity: 

- výzkum, 

- manuál pro učitele základních škol 

- workshopy, semináře, výcviky 

- školící programy 

- publikace 

 

Cílové skupiny: 

- minoritní skupiny – především romská minorita 

- učitelé 

- zástupci neziskových organizací 

   

OPIM – Organizace na podporu integrace menšin 

Organizace vznikla v roce 2001 a jejím posláním organizace je „ ačkoliv jsme rozdílní, 

máme stejná práva, a můžeme se učit od sebe navzájem“ (http://www.opim.cz/). 

Organizace se prostřednictvím svých programů zaměřuje na rozvoj kulturních a vzdělávacích 

složek a aktivit s mládeží a dospělými, které podporují integraci cizích kultur do společnosti, 

zmírňují vytvořené stereotypy a předsudky vůči jiným kulturám, bojují proti rasismu a 

xenofobii a snaží se rozvíjet interkulturní vzdělávání a vzdělávání k lidským právům. 

V rámci svých projektů využívá workshopů, diskuzí, různých dílen, interkulturních her a 

prezentací pomocí informačních seminářů, přednášek, internetu, tisku, brožur, výstav a 

přehlídek výtvarných a jiných prací, fotogalerií, video dokumentací.  

 

Programy probíhají ve třech rovinách: 

I. Školící kurzy  

            probíhají od r. 2001 a jsou především zaměřeny na vzdělávání k lidským právům. 

II.         Kurzy pro mládež  

            zaměřené na workshopy a diskuse na téma menšiny, práce  

            s mládeží, neziskový sektor a spolupráce, např. prostřednictvím setkávání s  

            mladými lidmi různého etnického zaměření, kteří žijí v České republice a  

            znevýhodněné české mládeži a setkávání mladých lidí s postižením, kteří se  

            mohou od sebe navzájem učit a např. prostřednictvím umění a sportu zmírnit  
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            předsudky a stereotypy vůči postiženým, realizuje výměnné pobyty mladých lidí,  

      III.       Ostatní aktivity  

                  organizace  pořádá semináře, výstavy a festivaly a účastní se konferencí: např. r.  

                   2001 se konala Konference a workshopy  na téma Multikulturalismus a my, aneb  

                   jak to vidí ti, kterých se to týká, kde hlavním tématem konference byly otázky  

                   multikulturního vzdělávání, multikulturalismu a integrace kultur, migrace a  

                   imigrace, problematika uprchlictví, azylová politika v ČR, integrace uprchlíků do  

                   společnosti, tolerance k jiným kulturám a boj proti rasismu a xenofobii. 

Cílová skupina: 

- pracovníci/dobrovolníci NNO 

- učitelé, výchovní poradci, školitelé 

- žáci a studenti         

- zástupci menšinových skupin, cizinci, azylanti            

- zástupci státní správy 

 

 

Poradna pro integraci 

     Nezisková organizace Poradna pro integraci nabízí pomoc uprchlíkům a také se zaměřila 

na integraci dlouhodobě usazených cizinců  do naší společnosti. To vyplývá i z hlavního 

poslání organizace, kterým je „především pomoc při adaptaci a posléze integraci azylanti a 

ostatních cizinců do nového prostředí, s konečným cílem prevence negativních jevů 

provázejících uprchlictví a cizineckou problematiku vůbec, zejména rasismu a xenofobii“ 

(Poradna pro integraci,2001). Nejde tedy o neziskovou organizaci, která by byla zaměřena na 

multikulturní výchovu, ale její činnost spočívá v konkrétní práci s cizinci, kteří tvoří její 

hlavní cílovou skupinu. Poradna vytvořila tzv. Komunitní multietnická centra Poradny pro 

integraci v Ústí nad Labem, Brně i v Praze navázala tak na své hlavní aktivity, tj. poskytování 

odborného sociálního a právního poradenství a realizaci komunitních aktivit, v programech 

započatých již v předcházejících letech, a to s cílem napomáhat integraci cizincům žijícím 

legálně a dlouhodobě v České republice. Činnost centra postupně doznala vyšší intenzity, 

zvýšil se počet cizinců, kteří měli zájem o nabízené služby a došlo jak k rozšíření působnosti 

Komunitního multietnického centra, tak i  k rozšíření spektra poskytovaných služeb. Kromě 

aktivit orientovaných na poskytování služeb klientům došlo k rozšíření a prohloubení 

spolupráce s veřejností, institucemi lokální a regionální státní správy (členové koordinační 

správy pro etnické menšiny, členové komise Ministerstva vnitra pro přípravu koncepce 
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státního integračního programu apod.), samosprávy a s jinými nevládními organizacemi (např. 

Centrum pro otázky migrace). Poradna se stávala v průběhu let stále více akceptovanou jako 

partner při jednáních s výše uvedenými institucemi. 

 

Projekty a aktivity:  

- výuku češtiny pro cizince 

- vzdělávací programy, podporující integraci uprchlíků a ostatních cizinců do společnosti    

    (např. Baron - Business A Refugee Option Now – realizovaný  ve spolupráci  

    s mezinárodními organizacemi, byl určen pro cizince, kteří si chtěli osvojit znalosti  

    potřebné pro založení podniku a uplatit se pracovně) 

- akce pro děti uprchlíků a cizinců (hudební kroužky) 

-přednášky o zemích původu klientů pro českou veřejnost 

- multikulturní akce (Festival Barevná planeta) 

- etnické večery, oslavy svátků jednotlivých etnických komunit, 

- Informační centra  

- knihovna – pro půjčování cizojazyčných knih 

 

Cílová skupiny: cizinci, uprchlíci - azylanti 

 

 

     Po roce 1989 došlo v České republice k mnoha změnám, které ovlivnily a ovlivňují život 

české společnosti. Začali k nám přibývat „jiní“ lidé, kteří se liší vyznáním, životním stylem, 

barvou pleti, jazykem nebo kulturou a Česká republika, do té doby téměř uzavřená, musela 

začít hledat způsoby, jak cizince, azylanty nebo turisty integrovat a jak se k nim chovat. Z této 

situace vzešla společenská objednávka, jejímž požadavkem bylo dozvědět se něco o těch 

„jiných“, kteří k nám přicházejí a poznat a pochopit jejich kulturní zázemí, díky čemuž budou 

lidé schopni utvořit si představu o rozdílech a shodách své vlastní kultury a kultur cizích a 

odstraňovat tak předsudky a stereotypy, které pramení z nedostatečných nebo nepřesných 

informací. České instituce neměly v té době strategii ani nástroje k tomu, aby na požadavek 

společnosti mohly adekvátně reagovat, ale neziskové organizace byly schopné pružně 

odpovědět na takto nepříznivou situaci v oblasti etnické a kulturní diverzity v naší 

společnosti. V počátcích byla strategie i programová skladba neziskových organizací 

zaměřená především na   zprostředkování informací o cizích kulturních skupinách,  NNO 

vycházely z dané situace, z požadavků společnosti a téměř nulové informovanosti o cizích 
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kulturách. Počáteční projekty se zaměřovaly více na řešení romské problematiky a „ostatní“ 

menšiny, které se nacházely na území České republiky, byly uváděny až na druhém místě.  

 

     Výše popsané neziskové organizace jsem vybrala podle zaměření na multikulturní oblast, 

které artikulují ve svých cílech a poslání a popsala jejich aktivity tak, jak se vyvíjely 

v jednotlivých letech. Počáteční aktivity NNO v multikulturní výchově se v průběhu let 

vyvíjely, v r. 2004 jsme se stali právoplatnými členy Evropské unie, což je úzce spojeno 

s legislativním rámcem migrace, ochranou menšin a dalšími tématy, které také souvisí 

s multikulturní výchovou a NNO tak dále rozšiřovaly svoji paletu programů a aktivit. 

Primárním cílem již nebylo podat informace o cizincích, ale prezentovat jinakost jako 

pozitivní věc a možnost obohatit se o nové zkušenosti a znalosti, stejně tak kladly NNO důraz 

na otevřené postoje, aby ukázaly lidem cestu, jak se zbavit předsudků a stereotypů, které jsou 

přebírány v průběhu socializace nebo se formují na základě neúplných, nepřesných nebo 

nesprávných informací.  

 

    NNO pracují především s kognitivními a zážitkovými metodami při výuce multikulturní 

výchovy. Jsou to kurzy, přednášky, interaktivní semináře, kulaté stoly, multikulturní dílny 

nebo se využívají techniky skupinové dynamiky a jiných zážitkových metod. NNO se liší  

zaměřením na cílovou skupinu. Nejvíce jsou zastoupeny skupiny učitelů a ostatních 

vzdělávacích pracovníků, dále skupina cizinců a azylantů a skupina žáků a studentů. Na práci 

s cizinci a azylanty je zaměřena např. Poradna pro integraci nebo Multikulturní centrum 

Praha, na vzdělávací aktivity pro pedagogy a představitele různých institucí a na vzdělávání 

žáků a studentů ve smyslu zprostředkovávání informací o cizích kulturních skupinách je 

především zaměřen projekt Varianty, Kritické myšlení nebo Multikulturní centrum Praha. 

Aktivity jsou zaměřeny na přípravu učitelů a další pedagogických pracovníků a inspektorů na 

práci v interkulturních školách, tedy na práci ve třídách, kde budou mezi žáky cizinci a naučit 

je efektivně využívat multikulturní přístupy při praxi, především na to, jak integrovat cizince 

do školní výuky.  Pedagogové tak mají možnost projít  kurzy a semináři, kde jsou 

seznamováni s multikulturní problematikou a způsoby, jak řešit různé multikulturní situace, 

které mohou ve třídě nastat. Pro žáky a studenty nabízejí NNO zážitkové aktivity typu 

multikulturní dílny, výstavy nebo  např. besedy.  
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Publikace, které v rámci projektů vznikly, jsou především didakticky zaměřené a informují o 

menšinách žijících na našem území tak, že každá kapitola informuje odděleně o různé kulturní 

skupině, tedy o těch druhých, kteří na území České republiky žijí. 

 

Neziskové organizace navzájem spolupracují a v době, kdy zvyšovaly úsilí zakotvit 

multikulturní výchovu do všech forem vzdělávání, se iniciativy ujalo MŠMT a začalo 

s některými NNO (Varianty, Partners Czech, MKC) spolupracovat na přípravě Rámcového 

vzdělávacího programu, jehož součástí je multikulturní výchova jako průřezové téma. 

Neziskové organizace svojí snahou zavést multikulturní výchovu do vzdělávání vytvořily 

pomocí příruček a manuálů příklad toho, co by multikulturní vzdělávání mělo obsahovat a jak 

jej do českého školství implementovat a připravily tak půdu pro institucionalizaci 

multikulturní výchovy, se kterou do té doby pracovaly školy dobrovolně. Tato spolupráce 

byla a je velice důležitá, protože multikulturní výchova nebyla ještě zahrnuta do oblasti 

vzdělávání a jak lze vyčíst např. z Interkulturní příručky vytvořené r. 2002 v rámci projektu 

Varianty, byla především vnímána jako součást humanitních předmětů a ne jako téma, které 

by se mělo prolínat všemi školními předměty.  

 

     Rámcové vzdělávací programy jsou v současné době pilotně testovány a teprve od 

školního roku 2006/2007 budou všechny školy povinny zařadit průřezové téma multikulturní 

výchovy do Školního vzdělávacího programu. Co nám tato změna přinese a do jaké míry bude 

efektivní a úspěšná, nelze v současné době říci. 

 

     Implementace multikulturní výchovy do vzdělávacího procesu je jen počáteční krok a 

sama o sobě nebude stačit. Multikulturní výchova již přestala být jen nástrojem pro integraci 

cizinců do českých škol. Např. realizátoři projektu Varianty zdůrazňují, že multikulturní 

výchova bude efektivní pouze tehdy, pokud škola zavede a bude pracovat s principy 

multikulturní společnosti, bude klást důraz na otevřené postoje žáků, aby odlišnost byla 

vnímaná jako pozitivní a obohacující a škola vytvoří prostředí, které bude pro vstřícné a 

podnětné pro všechny žáky bez rozdílu. Myslím, že neziskové organizace by se měly zaměřit 

na to, že multikulturní vzdělávání jako reforma je změna, která se musí dotknout nejen 

pedagogického přístupu na školách, ale celého školního prostředí. To znamená nepracovat jen 

s pedagogy, ale se zaměstnanci celé školy, usilovat o zakomponování multikulturního 

hlediska do strategie školy a školní kultury, zaměřit projekty na spolupráci s rodiči žáků a 
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okolím a pomoci tak školám vytvářet takové prostředí, které nabídne všem žákům bez rozdílu 

stejné podmínky, jak zvyšovat své vzdělání a umožní všem stejný přístup ke vzdělání.  

 

     Projekt Varianty jsem si vybrala do své diplomové práce jako představitele multikulturní 

výchovy u nás, a to z několika důvodů. Člověk v tísni je renomovanou neziskovou organizací 

a projekt Varianty je jakýmsi synonymem multikulturní výchovy u nás. Patří mezi 

nejznámější a je jeden z největších, díky širokému záběru cílových skupin, kterým odpovídá i  

rozmanitost aktivit. Projekt běží od r.2001, v jeho průběhu bylo vydáno velké množství 

metodických listů, příruček a knih, které jsou poměrně dostupné a nabízejí  velké množství 

informací o multikulturní výchově. 
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3.  Zakotvení multikulturní výchovy v právních 
dokumentech 
 
     Potřeba multikulturního výchovy v systému vzdělávání sama o sobě vyplývá ze samotné 

ústavní koncepce České republiky jako vlasti „…rovnoprávných svobodných občanů“ 

(Ústava České republiky, Preambule), jejichž „Základní práva a svobody se zaručují všem bez 

rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení 

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické skupině, majetku, 

rodu nebo jiného postavení“ (Listina základních práv a svobod, článek 3, odstavec 1). 

Mezinárodní smlouvou mezi členskými státy Rady Evropy  v r. 1998 se Česká republika 

zavázala „podporovat podmínky nezbytné pro příslušníky národnostních menšin k tomu, aby 

mohli zachovávat a rozvíjet svou kulturu a uchovávat si základní prvky své identity, zejména 

své náboženství, jazyk, tradice a kulturní dědictví (Rámcová úmluva o ochraně národnostních 

menšin, Oddíl II, článek 5) a „podporovat rovnost příležitostí přístupu příslušníků 

národnostních menšin ke vzdělání na všech úrovních“ (Rámcová úmluva o ochraně 

národnostních menšin, Oddíl II, článek 12). Problematika multikulturního vzdělávání se stala 

aktuálním problémem až v druhé polovině 90. století, a to jako reakce na změny ve 

společnosti, které se v rámci migračních vln udály. Stát začal v té době přijímat legislativní, 

správní a sociální opatření , aby zajistil rovná práva pro všechny. 

 

     Multikulturní výchova je jedna z priorit Bílé knihy, vzdělávacích programů (Člověk a 

prostředí). Bílá kniha (Národní program rozvoje vzdělávání v ČR) vznikla v r. 2001, jedná se 

o strategický dokument, který obsahuje koncepce rozvoje a reformy českého školství a např. 

jako jeden z cílů vzdělávací soustavy mluví o „posilování soudržnosti společnosti a o 

„zajištění rovného přístupu ke vzdělání a o nutnosti „systematické výchovy k toleranci, 

porozumění a respektu k jiným národům, rasám a kulturám a k přijetí jejich plurality“ (Bílá 

kniha, 2001:str.14,16). Rovněž integrace mladších generací cizinců v České republice je 

prioritou MPSV ČR, MV ČR a Evropské unie. Přestože jsme se stali členy Evropské unie,  

EU jako taková poměrně málo "zasahuje" členským zemím do oblasti školství a vzdělávání, 

především na té základní úrovni. Tyto záležitosti jsou stále považovány za výsadní doménu 

národních států. Proto EU nemá žádný specifický nástroj a program pro základní školství. 

Nicméně, problematika multikulturní výchovy se objevuje v programech EU v jiných 

podobách, například:prostřednictvím podpory "národních" programů, v našem českém 

případě Operační program rozvoje lidských zdrojů. V tomto programu je celá jedna priorita 
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věnovaná otázce celoživotního učení, kde lze najít prvky multikulturní výchovy, neboť jsou 

tam zmínky o příslušnících národnostních a etnických menšin, kteří chodí do českých škol. 

Prvek multikulturní výchovy lze najít i v evropských programech jako je Mládež nebo 

Socrates. Cílem těchto programů je podpora evropské myšlenky, ukázání různých evropských 

kultur mladým lidem a to v přímém kontaktu s nimi (výměny, kulturní akce, apod.). 

  

 3.1. Reforma školského systému  
 
     Po pádu komunismu a od r. 1990 docházelo k postupné liberalizaci vzdělávací politiky a 

posílení kompetencí škol a  k postupnému přetváření autokratického a centralizovaného 

školského systému. Školy získaly mnohem větší volnost, jak s osnovami zacházet, protože 

bylo jasné, že socialistická jednotná škola je brzdou jakéhokoli tvůrčího přístupu učitelů  i 

žáků.  

 

     Školy se řídily podle školského zákona 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních 

škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyučovalo se 

podle učebních plánů a učebních osnov. Doposud (tedy do konce roku 2004) byly ve 

Standardu základního vzdělávání vymezeny cíle, ke  kterým má vzdělávání směřovat a dále 

tzv. klíčové učivo, což byl soubor nezbytného a povinného učiva, které musely převzít 

všechny vzdělávací programy. Klíčové učivo se muselo povinně objevit ve všech 

vzdělávacích programech, bylo dále rozpracováváno a docházelo k tomu, že učivo nabývalo 

velkého objemu a znamenalo časovou tíseň pro učitele, nemožnost se dostatečně dlouho 

individuálně věnovat žákům,  učitelé přenášeli své povinnosti na žáky tím, že se museli učit 

doma z učebnice a žáci byli odkázání na „memorování“ – pamětné učení a všichni se museli 

učit všechno. Šlo o tzv. encyklopedický a frontální způsob výuky, který na některých školách 

přetrvával dodnes. Encyklopedická výuka  je založena na předávání a memorování pouček, 

definic a vzorců, kdy učitelé “předávají poznatky”, místo aby učili řešit problémy a vyžadují 

“znalosti”, místo aby žáky vedli k samostatnému uvažování a rozvíjení argumentačních 

schopností a kritickému myšlení. Ve školách převažoval tento stereotypní styl výuky s 

dominantním postavením učitele i s jeho častým negativním důsledkem – menší podporou 

aktivit, a tím i rozvoje vědomostí a dovedností žáků. Hodnotilo se především osvojení učiva a 

kvalita tohoto osvojení a nekladl se důraz na propojení učiva s praktickým životem, 

zajímavost nebo trvalost výsledků učení. Ovšem  „úkolem a smyslem multikulturní výchovy 
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není jen předávání určitého penza informací, ale především vyvolání změny v postojích a 

názorech jedince“ 

(http://pdf.uhk.cz/kch/obecna_didaktika_konference/prispevky/svoboda_simakova_sekce2.D

OC) . Již z tohoto faktu jasně vyplývá, že při výuce problematiky multikulturní výchovy 

s pouhým výkladem  či dokonce autoritativním přístupem učitel nevystačí. Výuka musí být 

proto postavena na interakci mezi učitelem a žáky a stěžejní roli má také osobní příklad a 

přístup učitele.  

     

      Děti cizinců měly možnost navštěvovat jednu z mála anglických škol „International 

School of Prague“, která vznikla v roce 1949, vyučovacím jazykem je angličtina a výchova je 

založena na britsko-americkém systému. Děti cizinců, které docházely do českých škol,  se 

učily v českém jazyce – H. Hernandézová nazývá tento přístup k výuce „submersion – 

potopení“, kdy žáci s omezenou znalostí českého jazyka jsou umístněni do české třídy, aniž 

by došlo k nějaké úpravě obsahu učiva tak, aby byl zohledněn i jejich rodný jazyk.a jejich 

integrace do společnosti (Hernandéz: p. 79).  Školy nijak nepodporovaly mateřský jazyk 

cizinců, což bylo někteří zdůvodňovali nezájmem cizinců o tuto podporu, jejich snahou 

splynout s českým prostředím (mateřský jazyk je užíván v rodinném prostředí) a faktem, že 

mluví česky, nehledě na to, že na školách nebyl dostatek kvalitních učitelů pro výuku cizích 

jazyků. Učitelé neměli možnost zúčastnit se seminářů, vzdělávacích programů nebo letních 

škol, které by se tématikou multikulturní výchovy zabývaly. Školy neměly k dispozici ani 

materiálně-technické podmínky pro to, aby mohla být multikulturní výchova uplatňována – 

knihy, videokazety o jiných kulturách nebo v jiném jazyce. Školský zákon č. 29/1984 Sb. byl 

devětkrát novelizován, přesto však svou strukturou a obsahem postupně přestával vyhovovat 

požadavkům na vývoj a činnost vzdělávací soustavy. V průběhu 90. let vznikaly další 

mezinárodní školy např. British International School pro české i zahraniční děti, která učí 

podle britských osnov, mezinárodní škola rodinného typu Riverside School v roce 1994,  

Základní škola Montessori, Německá škola v Praze, Francouzské lyceum či v roce 2005 

mezinárodní škola Meridian. 

 

Vzniklo také několik alternativních vzdělávacích programů, k nimž se školy mohly 

přihlásit. Kromě upravených osnov jednotné školy, které nesou název Základní škola, tak 

existuje například Obecná škola či program Národní škola a v rámci experimentu bylo možné 

uskutečňovat program waldorfských nebo daltonských škol a také bylo možné věnovat se 

projektovému vyučování. Waldorfská pedagogika vychází ve vyučování především z potřeb 
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žáka v daném věkovém období a vytváří prostor pro jeho rozvoj jako samostatné osobnosti, 

zodpovědné za utváření svého života. Žáci jsou proto vedeni k větší samostatnosti v práci a k 

vytváření vlastních úsudků na základě získaných poznatků a zkušeností.( 

http://www.waldorfostrava.cz/ss/).  Vyučování v daltonské škole je založeno na individuální 

práci žáka, kdy žáci pracují s vhodnými pomůckami a knihovnou a samostatně tak mohou 

získávat vědomostí za poradní asistence učitele. Tím se mohou rozvinout jejich intelektuální 

 schopnosti, úsudek, samostatnost, rozvaha (http://www.icmck.cz/index.php3?submenu=11). 

 

      Rostoucí kulturní rozmanitost ovlivnila a ovlivňuje také činnost mnoha institucí od 

institucí státní správy až po neziskové organizace. Stále více si  uvědomujeme, že již nejsme 

uzavřeným ostrovem s neměnným českým kulturním zázemím, ale že nás přiliv lidí z jiných 

kultur určitým způsobem ovlivňuje a formuje. Zpočátku, s přibývajícím počtem cizinců a 

různých menšin se zvyšoval i počet konfliktů s většinou majoritní kulturou. Mnoho těchto 

konfliktů pramenilo právě z neznalosti cizích kultur a národů a z obav z něčeho cizího, 

neznámého a lidé v těchto situacích reagovali projevy xenofobie, mnohdy až rasismu. Z dosud 

kulturně téměř homogenní společnosti se vlivem migrace stává společnost pluralitní a začínají 

vedle sebe žít lidé odlišných ras, národů a kultur. Je to vývoj, který se nedá zastavit a 

nejvhodnější způsob, jak na to reagovat, je systematicky se na tuto pluralitu připravovat a vést 

již malé děti k přijetí odlišnosti toho druhého jako něčeho, co je zcela samozřejmé a co je 

zpětně svojí jinakostí obohacuje. Život ve školních lavicích pomáhá dětem spoluutvářet jejich 

postoje, hodnoty a chování v budoucím životě. Multikulturní výchova je důležitou součástí 

prevence proti intolerantním až  rasistickým myšlenkám ve společnosti. Zkusme si položit 

otázky typu: Co  víme o nových  spoluobčanech? Co vědí o ni o nás? Dokážeme se poznat? 

Dokážeme vzájemně komunikovat, respektovat se, vysvětlovat, přizpůsobovat se, vzájemně 

dávat a přijímat, obohacovat se? Dokážeme žít a prožívat spolu, a ne jen vedle sebe?, některé 

z těchto otázek nás nutí déle se zamyslet a možná se budeme  muset ponořit hlouběji do 

našich znalostí a možná také zjistíme, že na některé otázky odpovědět neumíme. To je třeba 

změnit. Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a 

porozumění odlišným kulturám, rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede 

k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Neustále se 

rozrůstající multikulturní společnost po nás vyžaduje, abychom zhodnotili náš přístup 

k zvládání plurality a přivádí nás  k potřebě multikulturní výchovy v naší společnosti. Ve 

společnosti dochází postupně k posunu ve vnímání cizinců, menšin a jiných kultur. Řada 

neziskových nevládních organizací v rámci své činnosti průběžně sleduje a monitoruje, jak se 
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vyvíjejí postoje a názory českého obyvatelstva k cizincům a jako jedni z prvních iniciovaly 

potřebu zavést multikulturní výchovu do vzdělávání.  

 

     Od 1.1. 2005 platí nový školský zákon 561/2004 Sb., který hlásá, že „vzdělání je založeno 

na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy 

pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, 

majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana“ (Školský zákon 561/2204 

Sb., § 2) a stanovuje cíle obecného vzdělávání, které mluví o „respektu k etnické, národnostní, 

kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, poznání světových a evropských kulturních 

hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace 

jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku“. Zákon tedy reflektuje 

existenci odlišných etnik na území České republiky a dále obsahuje právo na vzdělání v 

jazyce národnostních menšin. Pro děti občanů EU stanovuje  výuku češtiny a ve finanční 

spolupráci se zeměmi původu i s výukou mateřského jazyka a kultury. Ovšem to samé již 

nestanovuje pro děti občanů nečlenských států EU resp. potomků azylantů či osob zahrnutých 

v programu aktivní migrace. Přesto začíná multikulturní výchova nabývat na větším významu. 

Je nutné si uvědomit, že multikulturní výchova není jen organizační nástroj pro integraci dětí 

z odlišných kulturních  prostředí, ale odráží v sobě i společenské hledisko, jak se společnost 

mění a s ní i přístup ke vzdělání. Existuje mnoho modelů, jak multikulturní výchovu používat, 

ale jak někteří autoři upozorňují (Banks, Lynch, Hernandézová), způsoby aplikace jsou 

rozdílné stát od státu, protože souvisí s kontextem v té dané zemi. Neexistuje univerzální 

model, který by odpovídal situaci v každém státu. Každý způsob aplikace multikulturní 

výchovy je nutno modifikovat podle místních podmínek.  

 

3.1.1.  Rámcový  vzdělávací program základního vzdělávání 
 
     Školským zákonem zaváděný systém rámcových a školních vzdělávacích programů 

stanovuje zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání a uskutečňuje tak 

zásadní změny v celém vzdělávacím systému. Reforma kurikula se snaží o změny ve 

vzdělávacím obsahu tak, aby výsledky učení odrážely jeho potřebnost, trvalost, zajímavost a 

propojenost s praktickým životem. Obecně přijímané hodnoty naší společnosti i obecně 

sdílená představa o tom, co je předpokladem spokojenosti a úspěchu v současném světě, v 
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osobním životě i ve sféře profesní, i představy o nárocích, které jsou na jedince kladeny, 

vyjasňují, co by jedinec měl vědět, znát, dokázat, zvládat, jak by se měl chovat, vystupovat a 

projevovat. To znamená, v jakých směrech (oblastech) by měl být schopný, způsobilý, resp. 

kompetentní, aby mohl jako jedinec i jako člen lidského společenství v životě úspěšně obstát. 

Důraz je kladen na klíčové kompetence – znalosti, postoje, dovednosti a hodnoty, kterých by 

měl žák dosáhnout – kompetence k učení, kompetence komunikativní, sociální …. atp. Důraz 

se klade na motivaci k učení, aby žáci se sami chtěli učit a učili se informace vyhledávat, 

prakticky je využívali apod. Jeden z cílů, který konkretizuje tyto kompetence je : „vést žáky 

k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít 

společně s ostatními lidmi“ (RVP ZV, 2004). Nejde tedy o kompletní změnu kurikula ve 

smyslu přidání nových aktivit nebo přidání nového učiva, to není jeho smyslem. Učiva by 

mělo být tolik, kolik je potřeba z hlediska tématu a z hlediska rozvíjení kompetencí, mělo by 

být podkladem pro vytváření zvídavého a tvořivého vztahu žáka ke vzdělání a mělo by být 

chápáno jako cesta k otevírání obzorů rozvoje žáků.  

 

     Součástí rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou tzv. „průřezová 

témata“ – je jich celkem šest - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického 

občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, 

Environmentální výchova, Mediální výchova. Průřezové téma znamená, že nejde o 

samostatný předmět, který bude vyučován, ale o koordinaci průřezového tématu tak, aby bylo 

v různé míře zastoupeno ve všech vzdělávacích oblastech. Škola např. témata multikulturní 

výchovy pak v rámci svého školního vzdělávacího programu, na základě modelového 

kurikula multikulturní výchovy, zahrne a uplatní prvky multikulturní výchovy v daných 

předmětech v různém rozsahu podle povahy předmětu a podle místních podmínek a prostředí 

školy.  

 

     Všechna průřezová témata musí být zařazena do vzdělávání na I. i II. stupni základních 

škol, ovšem nemusí být zastoupena v každém ročníku. Každé průřezové téma je rozpracováno 

do tzv. tématických okruhů a tyto okruhy by měly být postupně zařazovány do výuky, ať již 

přidáním do předmětu nebo jako samostatný předmět či v podobě nějaké školní aktivity typu 

seminář nebo projekt, toto vše si stanovuje škola v rámci školního vzdělávacího programu 

sama.Reforma rámcových vzdělávacích programů již na pilotních školách probíhá, vyškolují 

se koordinátoři těchto nových rámcových vzdělávacích programů a nejpozději od školního 

roku 2007/2008 je musí začít používat každá škola.  
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4. MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ TEORETICKÝCH 
KONCEPTŮ 
 

4.1. Koncept kultury 
 
     Pro to, abychom mohli začít pracovat s multikulturní výchovou je třeba mít jasnou 

představu o tom, jak nadefinovat a jakým způsobem nahlížet na koncept kultury dané 

společnosti. Abychom dokázali efektivně využívat  multikulturní výchovu, je třeba vědět, jaké 

odlišné kulturní skupiny se ve společnosti nacházejí a jak na ně pohlížejí a vnímají je členové 

majoritní skupiny, jaké nástroje používají instituce při snaze o integraci odlišných kulturních 

skupin, pokud se o integraci snaží, či jaká je představa škol o vytvoření multikulturního 

prostředí pro žáky tak, aby všichni měli stejné podmínky pro vzdělání a všichni měli stejnou 

šanci co nejvíce rozvíjet svůj potenciál. Teoretici – např. sociologové vnímají kulturu jako 

pojem, který zahrnuje sociální zvyklosti určité komunity, její zákony, obyčeje, tradice a zvyky 

(Šišková, 1998). Kulturní kontext nám pomáhá porozumět tomu, co společnost vnímá jako 

morální, vtipné, uctivé nebo jaké vzorce chování přiřazuje mužským nebo ženským rolím a 

jakou má představu o uspořádání rodiny, nebo proč slavíme zrovna tyto svátky a líbí se nám 

určité filmy. Kultura dynamická, neustále se vyvíjející a komplexní. Např. koncept britské 

kultury, jako samotný pojem se zdá být strnulý a předávající neměnící se způsob života, ale 

přitom v sobě zahrnuje hodnoty, které „britská“ společnost sdílí a vykazuje určité chování a 

používání symbolů, kterými se odlišuje od ostatních kultur. Neznamená to ovšem, že všichni 

členové „britské“ společnosti sdílejí stejný koncept kultury, tedy  stejné hodnoty, ale můžeme 

říci, že společnost, pohlížíme-li na ní jako na celek, se spíše kloní k tomuto konceptu.  

 

     Nizozemský antropolog a emeritní profesor Maastrichtské univerzity Geert Hofstede 

zastává názor, že „kultura je více často zdrojem konfliktu než synergie a kulturní rozdíly jsou 

nanejvýš nepříjemné a často katastrofální"( http://www.geert-hofstede.com) [Culture is more 

often a source of conflict than of synergy. Cultural differences are a nuisance at best and 

often a disaster]  a definuje kulturu jako „kolektivní naprogramované myšlení, na základě 

kterého můžeme odlišit člena jedné skupiny nebo kategorie od jiného“ (Hofstede 1984, str. 5) 

[the collective programming of the mind which distinguishes the member of one group or 

category of people from another] a  rozšiřuje tuto myšlenku dál ve smyslu, že kultura je 

součástí lidské povahy, která na jedné straně programovatelná a na straně druhé je součástí 

identity jednotlivce. Zdůrazňuje, že kultura není ve vlastnictví jedinců, ale skupin a vidí 
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jedince spíše jako pasivního příjemce kultury a přehlíží různorodost v národních kulturách, za 

což bývá kritizován. Zastává názor, že hranice států jsou hranicemi kultury a národní kultura 

bývá jedincům vštěpována od narození, proto mluví o „kolektivním naprogramovaném 

myšlení“. To je spojeno s tím, co je v dané společnosti považováno za správné a civilizované, 

např. jak se chovat k cizincům, rodině, známým, jak oslovovat druhé apod. Hofstede provedl 

v r. 1996 výzkum, který zahrnoval multinárodní společnosti a v jeho průběhu bylo vyplněno 

přes 116 000 dotazníků a identifikoval pět hlavních dimenzí, podle kterých klasifikuje národní 

kultury. 

Dimenze (Hofstede, 1984):  -   mocenský odstup 

                            -   individualismus/kolektivismus 

                            -   maskulinita/feminita 

                            -   vyhýbání se nejistotě, 

                            -   dlouhodobá/krátkodobá orientace  

 

Hofstede tedy nabízí všeobecný rámec pro analýzu společnosti tak, že každou společnost a 

její kulturu můžeme popsat a zařadit pomocí předem nadefinovaných dimenzí nebo kategorií, 

každá kategorie má své znaky a charakteristiky, podle kterých se pak budou jednotlivé kultury 

lišit. Podobný přístup lze najít například také u Fons Trompenaarse, který provedl výzkum na 

identifikování národních kulturních rozdílů a třídí kultury podle vzorů chování a podle 

hodnotových vzorců. Identifikoval sedm hodnotových dimenzí,  ve který se kultury odlišují a 

některé z nich jsou pokládány za identické s Hofstedeho dimenzemi. 

 

     Jiný způsob, jak nahlížet na kulturu a charakterizovat ji, nastíním pomocí myšlenek a 

tvrzení Dr. Jamese A. Bankse, který je profesorem Russel F. Stark University a ředitelem 

Center for Multicultural Education na Washingtonské univerzitě v Seattle, USA. Dr. Banks 

byl také prezidentem American Educational Research Association a National Council for the 

Social Studies a členem National  Academy of Education. Při charakteristice kultury se Banks 

opírá o současný pohled na kulturu, kde „podstatou kultury nejsou artefakty, nástroje a jiné 

hmotné předměty, ale způsoby, jakým je členové skupiny interpretují, používají a vnímají. 

Jsou to  především hodnoty, symboly, interpretace a  perspektivy, které odlišují jednoho 

jedince od druhého a ne materiální objekty nebo hmotné aspekty lidských společností. Lidé 

v jedné kultuře obvykle interpretují význam symbolů, artefaktů a chování stejným nebo 

podobným způsobem“ (Banks, J.A., Banks, & McGee, C. A. 1988, …..) 
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[Most social scientists today view culture as consisting primarily of the symbolic, ideational, 

and intangible aspects of human societies. The essence of a culture is not its artifacts, tools, or 

other tangible cultural elements but how the members of the group interpret, use, and perceive 

them. It is the values, symbols, interpretations, and perspectives that distinguish one people 

from another in modernized societies; it is not material objects and other tangible aspects of 

human societies. People within a culture usually interpret the meaning of symbols, artifacts, 

and behaviors in the same or in similar ways.] Banks vidí kultury jako systém složený 

z mnoha komponentů a jakákoli změna jednoho z nich bude mít vliv i na všechny ostatní. 

„Kultura je dynamická, komplexní a měnící se“ (Banks 1998, str. 73) [Cultures are dynamic, 

complex, and changing.] Pokud chceme využívat multikulturní výchovu, musíme vzít v úvahu 

a popsat jednotlivé kulturní skupiny v rámci národní kultury, protože cílem multikulturní 

výchovy je poskytnout všem kulturním skupinám stejné příležitosti pro vzdělání. Banks 

používá  pojmy makrokultura a mikrokultura. Obě skupiny žijící v jedné společnosti do určité 

úrovně sdílejí stejné ideje, hodnoty a symboly, ovšem příslušníci jednotlivých mikrokultur je 

mohou vnímat odlišně. Při interpretaci chování žáků z různých kulturních prostředí pracuje 

Banks se šesti pojmově odlišnými komponenty kultury, které tvoří komplexní systém: 

 

1. Hodnoty a vzorce chování 

Hodnoty řadí mezi nejdůležitější prvky kultury, ovlivňují chování lidí a vnímání okolí. 

Sdílením různých hodnot se od sebe jednotlivé mikrokultury odlišují. 

 

2. Jazyky a dialekty 

Používání různých jazyků a dialektů ukazuje na kulturní rozdíly mezi skupinami. 

Jazyk je důležitým prvkem kultury a odráží se v něm to, jak lidé vidí svět a jak ho 

pomocí jazyka interpretují – ať již národním jazykem dané země, dialekty, nebo 

jazyky různých kulturních skupin. 

 

3. Neverbální komunikace 

Způsob, jakým lidé využívají neverbální techniky je důležitá součást kultury a často 

odhalí skryté elementy kultury či mikrokultury. 

 

4. Kulturní vědomost (uvědomění) 

Zahrnuje proces poznávání, uvědomování si a utváření si názoru, mínění. Je to stav, 

kdy jednotlivec poznává, uvědomuje si a přemýšlí o své kultuře jako jedinečné a 
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uvědomuje si její odlišnost od ostatních kultur ve společnosti. Tento element kultury 

se odlišuje od kulturní identifikace – např. jedinec může cítit silnou identifikaci se 

svou kulturou, ale nepřemýšlí a neuvědomuje si jí jako unikátní, která se odlišuje od 

jiných kultur. 

 

5. Perspektivy, světové názory a referenční rámce 

Některé perspektivy, názory a referenční rámce jsou normativního charakteru, tj. 

označují ideální stav, kterého by mělo být dosaženo. Neznamená to, že každý 

jednotlivec se s tímto stavem identifikuje, na druhé straně to ovšem značí, že tyto 

názory a perspektivy jsou sdíleny v rámci některých mikrokultur více než u jiných.  

 

6. Identifikace 

Jedinec se identifikuje se svojí kulturní nebo mikrokulturní skupinou – cítí se být 

členem, přijímá za své (zvnitřňuje) si její cíle, zájmy, hodnoty a aspirace. Úroveň 

identifikace je individuální – od minimální identifikace až po totální identifikaci se 

svojí kulturní skupinou. 

 

     Základní tezí Bankse, ze které vycházím, je nejobecnější definice multikulturní výchovy 

jako výchovy, která má připravovat všechny žáky na život v multikulturní společnosti (Banks 

J. a C. 1989, 1994, Lynch 1983a, 1983b). Konkrétněji definuje Banks multikulturní výchovu 

jako myšlenku, která se snaží vytvořit rovný přístup ke vzdělání všech žáků pomocí změny 

školního prostředí tak, aby v sobě odráželo rozdílnost kultur a skupin, které tvoří národní třídy 

(http://depts.washington.edu/anterme/cenpub.htm) [Multicultural education seeks to create 

equal educational opportunities for all students by changing the total school environment so 

that it will reflect the diverse cultures and groups that make up our nation’s classrooms]. Dále 

nahlíží na multikulturní výchovu jako na tendenci ke změně, která má vyústit v zajištění 

stejných příležitostí pro vzdělání všech žáků tak, aby mohli získat kompetence a znalosti 

potřebné pro život v pluralitní společnosti a aby byli schopni porozumět rozdílným kulturám a 

způsobům života a dokázali na ně pohlížet z více perspektiv. 

 

     Jednotlivci ovšem nepatří pouze do jedné mikrokulturní skupiny, ale jsou ve stejné chvíli 

členy mnoha různých mikrokulturních skupin - dívky/chlapci, pracující, odlišující se barvou 

pleti, handicapovaní, vyznávající odlišná náboženství, apod. Banks je nazývá „proměnnými“ 

(Banks, 1988). Mezi čtyři nejdůležitější  proměnné řadí rasu/etnicitu, pohlaví,  sociální 
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postavení a výjimečnost (např. handicapovaní nebo nadaní), které, spolu s dalšími 

proměnnými, ovlivňují chování jedinců a sebe navzájem. Multikulturní výchova, chceme-li, 

aby byla multikulturní, musí zabezpečit rovný přístup ke vzdělání pro všechny tyto skupiny. 

Pedagogové a vzdělavatelé musí poznat problémy takových skupin, aby pak mohli uzpůsobit 

školní prostředí tak, aby odpovídalo potřebám širokého spektra multikulturních skupin a 

podněcovalo ke zvyšování respektu a spravedlivosti. Jak dále zmiňuje Banks (Banks, 1988), 

takový koncept multikulturní výchovy je založen na předpokladu, že problematika předsudků, 

konfliktu identit či marginalizace jsou společné pro různé mikrokulturní skupiny. Reforma 

školství, i pomocí multikulturní výchovy,  přispěje k liberálnímu vzdělávání žáků. Zde ovšem 

Banks podotýká, že reforma školství by neměla skončit u multikulturní výchovy, ale 

pokračovat dál a zaměřit se na specifické problémy handicapovaných jedinců, žen a dalších 

pronásledovaných či určitým způsobem znevýhodněných kulturních skupin. Multikulturní 

výchova by tedy neměla zahrnovat pouze problém minoritních a etnických skupin, ale měla 

by se týkat se i žen, handicapovaných osob, náboženských skupin a lokálních skupin. Tato 

tendence ke změně zahrnuje širší pole působnosti a Banks zde naznačuje i omezení 

multikulturní výchovy – její pole působnosti je tak široké, že z literatury zabývající se 

multikulturní výchovou jasně nevyplývá, které kulturní skupiny jsou ty primární, cílové 

skupiny, na které by se reforma multikulturní výchovy měla zaměřit (Banks, 1988, p. 31) [It is 

not clear from the literature on multicultural education, for example, which groups constitute 

the target populations in multicultural educational reform]. 

      

     Hledisko, které je třeba brát v úvahu, je otázka vztahu kulturního zázemí školy a 

kulturního zázemí žáka. Budeme-li se  snažit postupně integrovat žáky minoritních skupin do 

školní kultury, může to u nich vyvolávat problémy spojené s nejistotou o vlastní identitě. 

Jedním ze symbolů identity jsou jména. Každý žák si spolu se svým jménem přináší i 

podstatné aspekty identity a historie, kdy jméno může odrážet rodinnou nebo kulturní historii 

a hodnoty. Ovšem pro žáky, kteří pocházejí z kultur, které ostatní žáci ve třídě dostatečně 

neznají, je význam jejich jmen jakoby tlumen a někdy nepochopen a žáci jsou tím překvapeni 

a mohou pociťovat zášť nebo lítost a říkají si, proč jejich jméno není více běžné. Špatné 

vyslovování cizích jmen, poznámky od vrstevníků a posmívání se, to vše může vést k tomu, 

že takový žák se cítí nesvůj ve vztahu k sám sobě.  

 

     Každý člověk je součástí různých skupin a tudíž si v průběhu socializace žáci vytvářejí 

multiskupinové identifikace, Banks o nich mluví jako o „multiple identities“ (Banks, 1988), 
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jako např. identifikace s pohlavím, rodinou, rasou, a dalšími formálními a neformálními 

skupinami.  

 

Identifikace je „sociálně-psychologický proces, který zahrnuje asimilaci a zvnitřňování 

hodnot, standardů, očekávání nebo sociálních rolí ostatních osob ….. do svého vlastního 

chování a vnímání sebe sama“ (J.A. Banks, 1988, p. 42): [Identification is a social-

psychological process involving the assimilation and internalization of the values, standards, 

expectations, or social roles of another person or persons…..into one´s behavior and self-

conception]. Je to neustálý, dynamický a komplexní proces. Škola by měla žákům pomoci si 

vytvořit a rozvíjet tři typy identifikace – etnickou, národní  a globální, které budou jasné, 

reflektující a pozitivní. Je nutné, aby byli žáci schopni najít jemnou rovnováhu mezi těmito 

třemi identifikacemi a jejich dalšími vazbami, které vlastně tvoří celkovou osobní/vlastní 

identitu žáka či jednotlivce. Aby si žáci byli schopni vytvořit pozitivní a jasnou národní 

identifikaci i s jejími závazky ve smyslu  rozvinutí a zvnitřnění hodnot demokratické 

společnosti jako jsou spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance, odpovědnost, lidská 

důstojnost a rovnost je potřeba, aby již měli vytvořenou pozitivní a jasnou identifikaci 

etnickou. 

 

     Banks (Banks, 1988) vysvětluje, že každé dítě přichází do školy se svojí etnickou 

identitou, tato identifikace může být vědomá či nevědomá. Učitel by měl být schopen 

rozpoznat tuto identifikaci a respektovat ji, neboť respektování identity žáka tvoří základ pro 

výuku ve třídě. Smyslem je rozpoznat rozdíly v identitách žáků a brát je v úvahu, ne je 

ignorovat. Děti postupně rozpoznávají a uvědomují si svoji vlastní identitu a učí se uznávat i 

identitu ostatních vrstevníků ve  třídě. Rozpoznání jednotlivých etnických identit je  výchozí 

bod, Banks ho nazývá „konektorem“ mezi pedagogem a žákem a mezi žáky navzájem. Je to 

základní stavební kámen v procesu vzdělávání, který vyžaduje znalost, že žák se vztahuje sám 

k sobě, ke své identitě a zároveň ke vzdělávacímu obsahu. Tato etnická identifikace je bod, 

který se objevuje v celém procesu učení a je základem pro rozvoj dalších úrovní identifikace, 

identifikace národní a globální. 

 

     Národní identita jednotlivce vyžaduje, aby porozuměl závazkům a respektoval 

demokratické ideály tak, aby se z něj stal efektivní člen demokratické společnosti. Ovšem 

jednotlivec bude ochoten vytvořit si závazky a rozvíjet národní identifikaci se státem  a 

s národní kulturou pouze v případě, kdy si bude jistý a bude vědět, že právě tyto závazky a 
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identifikace mají smysl a jsou důležitou součástí národa jako celku, který je bude uznávat, 

reflektovat a bude si jich jako jednotlivců cenit. Silná národní identifikace jedince je důležitá 

pro rozvoj další úrovně, a to pro rozvoj globální identity. Tak, jak se naše společnost stává 

více a více závislá na ostatních společnostech, ať již díky členství v Evropské unii nebo 

v rámci celého kontinentu, je podle Bankse rozhodující a podstatné, aby se školy zaměřily na 

problémy ve světě jako problémy komplexní, které lze vidět v celku. Většina žáků nemá 

všeobsahující porozumění pro vidění sebe jako světového občana a zřídka o sobě tak smýšlejí. 

Nedostatek povědomí je důsledkem toho, že většina národních států se snaží u žáků rozvíjet 

spíše identitu národní, která často vede k neporozumění, stereotypům či vytvoření mýtů o 

ostatních národech a dalším důvodem je samotná světová společnost, která se sice snaží 

vytvářet různé mezinárodní organizace, které jsou ovšem velice slabé, a to právě díky silnému 

nacionálnímu či národnímu cítění jednotlivých členů a tyto organizace vlastně nemají žádné 

orgány, symboly nebo tradice, které by žáci mohli vidět, podílet se na nich, a tím se jim 

přiblížit a vytvářet si vztah a identifikaci se světovou společností. Vývoj globální identifikace 

dává žákům možnost vidět jak „my“ jako národ zapadáme do světové společnosti, žáci tak 

mají možnost vidět naše postavení. Globální identita umožňuje žákům vidět a porozumět, jak 

život naší společnosti ovlivňuje život ostatních národů a jak mezinárodní události mají 

markantní vliv na náš každodenní život. Děti, u kterých se vyvine silná etnická a národní 

identita, mají velkou šanci k rozvoji globální identifikace, porozumět nezávislosti mezi 

jednotlivými národy a vyjasnit si postoje k ostatním národům, což je dobrým předpokladem 

pro to, aby se stali dobrými občany světové společnosti. Na druhé straně je důležité vyvarovat 

se přehnaného patriotismu, který jedincům může zabránit ve vytvoření pozitivní a reflektující 

národní identifikace. 

 

     To, co je podstatné z hlediska identity, je, abychom si jako společenští tvorové uvědomili, 

že každý z nás je členem různých skupin a má mnoho identit (různé v různém období), 

například v současnosti je to naše identita jako student, která je pro nás teď nejdůležitější, 

v budoucnosti to může být naše politická identita nebo identita zaměstnance, zatímco 

podíváme-li se do minulosti, vidíme koncept sebe, který vychází z naší kulturní identity, 

kterou si uvědomujeme. Proto je důležité podporovat žáky tak, aby v sobě objevovali a 

vnímali svoje různé identity než aby si je připisovali.  

     

      Ze dvou výše zmíněných a naprosto odlišných teoretických konceptů kultury vyplývá, jak 

nadefinování a uchopení konceptu kultury důležité. Koncept kultury je pro realizátory 



33  
 
 

multikulturní výchovy jakousi pomůckou, s pomocí které nahlížejí a pracují s odlišnými 

kulturními skupinami a hodnotí je. Kulturní pojetí G. Hofstede  pojímá kulturu jako něco 

statického, vidí jedince jako pasivní příjemce, kteří nejsou důležití. Důležitá je skupina, které 

je vštěpována kultura, a proto říká o lidech, že jsou naprogramováni. Hranice kultury pro něj 

začínají a končí hranicemi státu. Tvrdí, že každou kulturu lze ohodnotit a popsat podle 

předem nadefinovaných kategorií a nebere v úvahu různorodost, která se v národních 

kulturách vyskytuje.  

 

Oproti tomu J. A. Banks nabízí koncept kultury, který vidí kulturu jako dynamickou a 

komplexní, složenou z mnoha komponentů, které jsou na sobě navzájem závislé. Každý 

jedinec je jiný, odlišuje se způsobem vnímání hodnot, symbolů, svými idejemi i 

perspektivami, a tím ovlivňuje kulturu a kultura ovlivňuje jeho. Banks bere v úvahu, že 

národní kultury se skládají z různých kulturních skupin, a proto považuje za důležité je 

všechny poznat tak, abychom mohli efektivně využívat multikulturní výchovu pro všechny 

jedince. Banks pracuje s termínem „multiple identities“, který značí, že jedinci nejsou členy 

pouze jedné skupiny, ale ve stejné chvíli mohou být součástí různých skupin, tj. člověk si 

vytváří multiskupinové identifikace, například na základě rasy nebo pohlaví. Podle Bankse 

tedy nelze popsat kulturu na základě předem připravených kategorií, protože kultury se 

neustále vyvíjejí a jedinci se nechovají podle naprogramovaného vzoru, ale jejich chování je 

ovlivněno mnoha faktory a proměnnými, které jsou součástí identit, kterými člověk v průběhu 

života prochází.  

 

    Každý z těchto konceptů kultury má své obhájce i odpůrce. Velice podobné pojetí kultury, 

které zastává G. Hofstede, najdeme u F. Trompenaarse. H. Hernandézová či asociace 

vzdělavatelů Edchange nebo organizace NAME pracují s téměř stejným pojetím, které 

zastává J. A. Banks. Mým cílem nebylo ukázat, který model je správný, ale nastínit možné 

způsoby nahlížení na kulturu, což je nezbytný krok, chystáme-li se pracovat s multikulturní 

výchovou.  
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4.2. Koncept celkové změny školního prostředí 
 
     Multikulturní výchova nezahrnuje pouze studování a seznamování se s odlišnými 

kulturními skupinami, ale také institucionální změny ve školách tak, aby žáci z odlišného 

kulturního prostředí získali stejné příležitosti ke vzdělávání a aby školy tak podporovaly a 

podněcovaly myšlenku kulturního pluralismu.  

 

Reforma školního prostředí neznamená jen provedení změn ve struktuře školních osnov. 

Chceme-li, aby všichni žáci měli možnost dosahovat stejných možností vzdělávat se, je 

potřeba, aby ve školách fungovala organizační struktura, která by odrážela společný zájem 

učitelů, žáků a ostatního personálu školy dosahovat cílů ve vzdělávání a aby šlo o týmovou 

práci všech. Nestačí pouze, aby škola zakomponovala multikulturní výchovu do svého 

školního vzdělávacího programu, ale aby také její kultura a celková organizace byla změněna 

a transformována tak, aby odrážela odlišné rasové, etnické a genderové skupiny se zřetelem 

na rovnost a stejnost. Aby mohlo k této změně dojít, je potřeba provést celkovou změnu 

školního prostředí. Banks (Banks, 1988) popisuje celé školní prostředí  jako systém, který je 

tvořen mnoha důležitými  proměnnými a faktory 

: 

• učitelský sbor a jejich postoje, chování, vnímání, víra (důvěra) 

• strategie a politika školy 

• školní kultura a skryté kurikulum 

• způsoby a strategie výuky 

• jazyky a dialekty 

• účast školy na životě společnosti a její příspěvky 

• poradenství 

• zkoušení a hodnocení žáků 

• učebnice a učební pomůcky 

• formalizované školní osnovy a kurzy 

 

     Učitelský sbor a management školy by tedy měl být kulturně, rasově a etnicky různorodý 

tak, aby zastupoval jednotlivé skupiny, které v zemi žijí a odrážel tak multikulturní prostředí 

ve společnosti. Reforma školního prostředí bude efektivní jen tehdy, prostoupí-li celý školský 

systém. Nezáleží na tom, čeho se reforma dotkne jako první, ale důležité je, aby se zaměřila 

na všechny výše uvedené proměnné a faktory. Dojde-li pouze ke změně některých faktorů – 
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jako např. do učebnic budou přidány multikulturní prvky nebo se částečně změní učební styly 

– nebude tato změna tak účinná, jako by byla komplexní změna celého školního prostředí. 

Mohla by nastat situace, kdy učitelé sice dostanou nové učebnice obsahující multikulturní 

prvky,  ale nikdo už učitelům nevysvětlí a neukáže, jakým způsobem s učebnicemi pracovat a 

taková změna bude neefektivní. Multikulturní vzdělávání učitelů je proto důležitým faktorem 

a navazuje na prostředí, ve kterém se učitel pohybuje a vyučuje. Učitel může projít 

multikulturním kurzem a bude připraven přiblížit a podělit se s žáky o pluralitní pohled na 

různé multikulturní situace, dění ve světě a vést s nimi dialog. Ovšem bude-li učit ve škole, 

jejíž kulturní prostředí upřednostňuje tradiční postoj ke kulturní odlišnosti a nereflektuje 

změny ve společnosti, jeho nadšení pro multikulturní výchovu se bude pomalu vytrácet a s 

ním i jeho motivace a dotyčný učitel se pomalu vrátí ke svým starým metodám a postojům.  

Školní kultura a skryté kurikulum by měly odrážet kulturní pluralismus – nástěnky a pestré 

zdobení tříd a chodeb, knihovny by měly obsahovat literaturu s různou tématikou a v různých 

jazycích – kromě majoritního jazyku především v jazycích minorit, které danou školu 

navštěvují. Učitel by si měl být vědom procesů, které se ve třídě odehrávají v průběhu 

vyučování. Týká se to především vztahu a interakcí mezi učitelem a žákem, učitel by si měl 

ujasnit a uvědomit, co od žáků očekává a měl by být schopen citlivě a pozorně reagovat na 

jakýkoli problém nebo připomínku, která by se týkala, či byla adresována nějaké odlišné 

kulturní skupině. Každý učitel přichází do třídy s nějakým očekáváním a přináší s sebou své 

hodnoty a postoje, které jsou podstatné pro vzdělávací proces. Když se učitelova očekávání 

dostanou do sporu s očekáváním žáků, často dochází k nesrovnalostem. Znalost skrytého 

kurikula je zásadní pro dosažení školních úspěchů žáků.  

 

Školy by měly vyučovat nejen jazyk majoritní skupiny, ale měly by podporovat i výuku cizích 

jazyků, především jednotlivých kulturních skupin, které školu navštěvují. Formalizované 

kurikulum, tedy školní osnovy by měly obsahovat informace o rasových, etnických a 

kulturních skupinách – neměly by být omezené jen na informace o hrdinech, 

nejvýznamnějších osobnostech a etnických svátcích a slavnostech, protože tento přístup by 

jen posiloval dojem a představy žáků, že etnické minority nejsou součástí majoritní 

společnosti a že jejich historie je oddělena od historie majority. Na druhé straně je 

problematické, přidají-li učitelé do obsahu kurikula oddělené kapitoly o jednotlivých 

kulturních skupinách jako např. Romové či Číňané, protože kulturní skupiny tak zůstávají na 

okraji hlavního kurikula, resp. školních osnov a může tak docházet ke stereotypizaci. Banks 
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navrhuje tzv. transformativní přístup, který umožní žákům nahlížet na problémy a témata 

z pluralitní perspektivy všech zúčastněných a bere v úvahy názory žáků a pracuje s nimi.  

(http://www.wa-skills.com/PDFs/10divtext.pdf) 

 

Z hlediska způsobu a strategie výuky by měl pedagog efektivně využívat znalostí a zkušeností 

cizinců tak, aby tyto informace byly obohacením a novými poznatky pro ostatní žáky ve třídě, 

měl by využívat interaktivní a kooperativní metody, práci ve skupinách, měl by umožnit všem 

žákům podílet se na dialogu a nechávat dostatečný prostor pro projevení názorů, citů a emocí 

jednotlivých žáků. Učebnice a další didaktické materiály jsou velmi důležité z hlediska 

obsahu, který vyjadřuje postoje, hodnoty a perspektivy společnosti a je předáván žákům. 

Učitelé by proto měli být schopni kontrolovat a analyzovat zaujatost a skryté předsudky či 

stereotypní vykreslování různých kulturních skupin v takovýchto materiálech a médiích a 

měli by se pokusit zprostředkovat žákům přesné a objektivní informace pomocí různých 

metodických listů, textů, příběhů, ilustrací nebo krátkých filmů, které vyprovokují následnou 

debatu. Znalost prostředí a zázemí, odkud žák pochází, je podstatné pro učitele a může mu být 

dobrým vodítkem při uvědomování si, jaký nejlepší přístup k žákovi zaujmout tak, aby mu 

byl schopen nabídnout co nejlepší podmínky pro rozvoj jeho znalostí. Pozná-li pedagog styl 

učení, který žák získal při výchově, bude moci využívat alternativních strategií výuky a 

pomáhat tak žákům dále rozvíjet jejich znalosti. Škola by měla spolupracovat s rodinami žáků 

a měla by rodiče povzbuzovat k tomu, aby se podíleli na různých školních aktivitách, třeba 

jen tím, že jim děti budou doma nahlas číst.  

 

     EdChange ( Professional Development, Scholarship, & Activism for Diversity, Social 

Justice, & Community Growth), je společenství vzdělavatelů a pedagogů z Minnesoty, USA, 

kteří se věnují tématům multikulturní výchovy, sociální spravedlnosti, odlišnosti a 

spravedlivosti a  spolupracují s organizací NAME ( National Association for Multicultural 

Education) na přípravě a realizaci workshopů, projektů, informací, které přispívají ke změně v 

nás samých, školách a ve společnosti.Žáci, jejich zkušenosti a život se musí stát výchozím 

bodem učebního procesu a výuka musí obsahovat prvky, které jsou žákům známé a ukazovat 

jim jiné způsoby myšlení a nahlížení na problémy z různých úhlů. Pro dosažení takovýchto 

cílů je třeba, aby představitelé škol – management a učitelé měli maximálně možné znalosti 

multikulturní výchovy a byli schopni pracovat s rodinami a okolím žáků a dosáhli vytvoření 

prostředí ve třídě, které bude žáky podporovat. Jejich filozofie vychází mimo jiné z teze, že 

základním cílem multikulturní výchovy je ovlivňovat a působit na sociální změnu a této 



37  
 
 

změny můžeme dosáhnout transformací sebe, školy a školní výuky a společnosti. 

(http://www.edchange.org/multicultural/initial.html) 

     

 Transformace sama sebe je zaměřena především na představitele škol – management a 

pedagogy, jejichž zodpovědností je naučit se reflektovat a uvědomovat, jak jejich vlastní 

předsudky, informace a postoje ovlivňují výuku a mají tak dopad na vzdělávání žáků. 

Transformace škol a školní výuky obsahuje faktory, které jsou obdobné jako ty, které popisuji  

výše. Jedná se především o pedagogické metody zaměřené na žáky tak, kdy učitelé pro to, aby 

byla výuka aktivní a více interaktivní, by měli využívat a pracovat se znalostmi a zkušenostmi 

žáků, klást důraz na kritické a tvořivé myšlení a zvyšovat tak jejich učební schopnosti a 

postupně odbourávat tradiční přístupy k výuce, které podporují nerovnost. Vzdělávací obsah, 

tedy kurikulum by mělo tvořit komplexní a koherentní celek, který obsahuje multikulturní 

prvky, reflektuje alternativní vzdělávací přístupy a na jednotlivé předměty pohlíží z mnoha 

úhlů a bere v úvahu připomínky žáků k celému kurikulu. Školní materiály a vzdělávací 

pomůcky musí zahrnovat různá hlediska a perspektivy při řešení otázek, musí žáka 

povzbuzovat ke kritickému myšlení tak, aby se nestal pouze konzumentem různých textů a 

tvrzení. Představitelé výše uvedených dvou organizací zdůrazňují i potřebu vytvořit podpůrné 

školní a třídní prostředí, tj. učitelé musí být připraveni poskytnou všem žákům vstřícné třídní 

klima, aby byli schopni reagovat na jakékoli projevy diskriminace vůči žákům a management 

školy musí být sestaven tak, aby vytvářel pozitivní pracovní prostředí pro všechny učitele. Při 

hodnocení výsledků žáků je nutné klást důraz na standardizaci testů a zkoušek a vytváření 

alternativ  a  učitelé by měli využívat takové evaluační techniky pro hodnocení existujících 

programů tak, aby poskytli co nejvíce možností skupinám, které jsou většinou tradičně 

opomíjené a na okraji kurikula. 

 

Podstatu transformace společnosti vidí představitelé tohoto konceptu v tom, že učitelé a další 

pedagogičtí pracovníci budou pokračovat ve využívání multikulturní výuky  a jejích principů 

nejen ve škole, ale i mimo ni. Multikulturní výchova tak použije transformaci sebe sama a 

transformaci škol a školství jako odrazový můstek pro transformaci celé společnosti. 

„Sociální spravedlnost a rovnost ve školách může a měla by znamenat sociální spravedlnost a 

rovnost i ve společnosti.  Teprve tak bude dosaženo cíle multikulturní výchovy.“ 

(http://www.edchange.org/multicultural/initial.html) [Ultimately, social justice and equity in 

schools can, and should, mean social justice and equity in society. Only then will the purpose 

of multicultural education be fully achieved.] 
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4.3. Vymezení pojmu rasa  
 
     Protože rasa  je jednou z důležitých proměnných, na základě které se člověk identifikuje se 

skupinou, je nutné, aby učitelé a pedagogové nebo lektoři, kteří pracují s multikulturní 

výchovou, měli jasnou představu o tom, co pojem rasa znamená a byli schopni jej kriticky 

zhodnotit. 

 

     Podle Hernandézové „rasa odkazuje na způsob, jakým lidé definují sami sebe nebo  jsou 

definováni jinými jako odlišní od ostatních skupin, a to na základě vrozených fyzických 

charakteristik“ (Hernandézová 1989, str. 29) [ Race refers to the way a group of people 

defines itself or is defined by others as being different from other human groups because of 

assumed innate physical characteristics]. Identifikace jedinců podle vnějších fyzických 

charakteristik, jako jsou barva očí nebo kůže, byla součástí antropologického pojetí kultury.V 

minulosti vzniklo několik rasových klasifikací, které se odlišovaly počtem a definicemi 

hlavních rasových typů. Ačkoli dochází k migračním vlnám a lidé z různých kulturních 

skupin se mísí dohromady a uzavírají manželství, čímž dochází k míšení ras, pojem rasa je 

pořád aktuální, a to i přesto, že nám poskytuje minimum informací o jedinci. Rasa nám 

neřekne, jaké je jedinec národnosti, jakým jazykem mluví či jaké náboženství vyznává. 

Kulturní skupiny, definované na základě národnosti, jazyka nebo náboženství zřídka 

odpovídají určité rasové kategorii (Gollnick a Chin 1986 v Hernandézová, 1989). 

     

 Banks vytvořil pět dimenzí multikulturní výchovy, jednou z nich je snižování předsudků, 

které se týká změn postojů žáků k odlišnostem na základě rasy a etnicity a považuje za 

nejvyšší prioritu zavedení a provádění programů, které způsobí změnu negativních postojů 

žáků. (http://www.newhorizons.org/strategies/multicultural/hanley.htm) Bylo zjištěno, že děti 

již v ranném věku si jsou vědomy rasových rozdílů a často projevují negativní rasové postoje 

a nedojde-li v průběhu socializace ke snaze je změnit, mohou se ještě více vyhranit a stát se 

více negativními.  

 

     Podle Bankse multikulturní výchova předpokládá, že meziskupinové problémy v 

západních zemích jsou spíše kulturního než rasového charakteru, a to z důvodu masové 

kulturní asimilace mezi etnickými minoritami např. v USA nebo v Kanadě. Výzkumy 

ukázaly, že ačkoliv existují významné kulturní rozdíly mezi např. Anglo-Američany  a 

minoritními skupinami v USA, do určité míry stejné hodnoty, ideje a cíle jsou  sdílené oběma 
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stranami. Sníží-li se kulturní rozdíly, objeví se konflikty, jejichž příčiny jsou většinou rasové. 

Proto kulturní a etnické rozdíly mezi jednotlivými rasovými skupinami se musí odrazit ve 

vzdělávacích programech, aby došlo ke snížení napětí mezi skupinami a podpoře 

mezirasového porozumění. Při vedení diskusí o rase a rasových problémech je nezbytnou 

podmínkou, aby byl vzdělavatel dobře připraven a prostředí ve třídě bylo otevřené názorům a 

vnímavé. Banks dále říká, že vzdělavatelé si musí být zcela vědomi své kulturní identity a 

jejího vlivu na postoje vůči lidem z odlišného kulturního prostředí a musí žákům či 

účastníkům kurzu nebo semináře dát příležitost k objevení, vyjasnění a definování jejich 

vlastních kulturních identit (Banks, 1997). Jedinci tak zjistí, že jejich kultura je produktem 

národnosti, rasy/etnicity, náboženství, výjimečnosti, sociálního postavení, pohlaví, věku a 

dalších proměnných. Upozorňuje, že je pro nás velmi lehké vyhýbat se diskusi o rase tím, že 

prohlásíme, že barva pleti pro nás není důležitá a že zacházíme se všemi lidmi stejně. Tím se 

jen dovedně vyhýbáme konfrontovat fakt, že rasa a etnicita mají stále obrovský vliv na osudy 

lidských životů. Příliš velké kladení důrazu na kulturní rozdíly, může vést k odklonu 

pozornosti na rasové rozdíly a projevy nepřátelství. 

(http://www.eastern.edu/publications/emme/2004spring/ndura_lafer.html#Teaching%20Abou

t%20Race%20as%20a%20Variable%20of%20Cultural%20Identity) 

 

     Rasismus a rasové konflikty se objevily na sklonku 80. let 20. století nejen v USA, ale i v 

západních zemích jako je Velká Británie, Austrálie nebo Kanada. Budeme-li se snažit řešit 

různé multikulturní situace tím, že se výhradně zaměříme na kulturní rozdíly a nebudeme se 

zabývat problémy zapříčiněnými rasovými rozdíly, nebudeme schopni vyřešit základní 

meziskupinový problém. (Banks, 1988). 

 

     Příkladem rasového konfliktu může být případ Brown versus Board of Education. V 50. 

letech byla rasová segregace na amerických školách běžným jevem, a to i přesto, že školy 

měly sloužit všem stejně. V r. 1951 zažádal Oliver Brown o vydání soudního nařízení, které 

by zakázalo rasovou segregaci na školách, protože jeho dceři bylo zakázáno navštěvovat 

školu pro bílé. Brown u soudu argumentoval tím, že oddělené školy ukazují dětem jiné barvy 

pleti, že jsou podřadné a školy tak podporují nerovnost. Odpovědí Board of Education bylo, 

že rasová segregace je všude a oddělené školy tak na ni děti jiné barvy připravují, protože je 

bude provázet celý život. Případ se dostal až k Nejvyššímu soudu, byl posuzován s dalšími 

případy rasové segregace z jiných států a soud řešil otázku, která zněla: “Zda segregace škol 

pouze na základě rasy, přestože fyzické a materiální faktory mohou být stejné, odepírá dětem 
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z minoritních skupin stejné možnosti pro vzdělání?” 

(http://www.watson.org/~lisa/blackhistory/early-civilrights/brown.html) [Does segregation of 

children in public schools solely on the basis of race, even though the physical facilities and 

other "tangible" factors may be equal, deprive the children of the minority group of equal 

educational opportunities?] Soud rozhodl, že segregace na základě rasy má vliv na nerovné 

příležitosti pro vzdělávání a že teorie „rovnoprávně ale odděleně“ nemá ve školství místo a 

oddělené školy podporují nerovnost. Vrchní soud požadoval upuštění od segregací škol na 

základě rasy v celé Americe. 

      

     Tento případ neodstranil segregaci na jiných veřejných místech. Jeho význam tkví v tom, 

že účinným způsobem byl popřen legální podklad pro segregaci v Kansasu a dalších 20 

státech Ameriky, tedy že propagování rasové segregace porušuje  14. dodatek Ústavy, který 

garantuje všem občanům stejnou ochranu před zákonem. To byl obrovský posun směrem 

k úplnému odstranění rasové segregace. (http://www.watson.org/~lisa/blackhistory/early-

civilrights/brown.html) Brown versus Board of Education se netýkal pouze dětí a školství, ale 

především předsudků, diskriminace a stereotypů, ke kterým jsou lidé náchylní, vidí-li člověka 

odlišného etnickým původem, náboženstvím, fyzickými nebo kulturními charakteristikami.  

 

 

 

     Cílem této kapitoly bylo nastínit na základě popisu mezinárodních pojetí kultury, jak lze na 

kulturu nahlížet a jak ji hodnotit. Geert Hofstede vychází z toho, že kultura je neměnná a 

popisuje ji na základě dimenzí, které vytvořil.  Koncept kultury J. A. Bankse bere v úvahu 

kulturní rozmanitost v jednotlivých národních kulturách, kdy lidé nejsou členy pouze jedné 

skupiny, ale jsou nositeli tzv. mnohočetných identit a nazírá na kulturu jako na systém, který 

se neustále proměňuje a který ovlivňuje jedince a jedinci jeho. Požadavkem celkové změny 

školního prostředí se Banks snaží ukázat, že pouze zasazení multikulturní výchovy do 

vzdělávacího procesu není samo o sobě dostačující, a proto podrobně vysvětluje čeho všeho a 

jakým způsobem by se měla multikulturní výchova dotknout. Otázka rasy a pochopení tohoto 

pojmu je podstatnou záležitostí pro práci s kulturní diverzitou a vyžaduje, aby učitel nebo 

lektor si byl vědom a plně chápal svojí kulturní identitu a identitu ostatních žáků nebo 

účastníků. 
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Koncept kultury J.A. Bankse, jeho požadavek celkové změny školního prostředí a definice 

multikulturní výchovy jsem  zvolila jako kritéria, na základě kterých budu zkoumat  a 

hodnotit  projektu Varianty společnosti Člověka v tísni při České televizi, který jsem si 

vybrala jako představitele multikulturní výchovy v České republice.  
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5. JAK SE POUČIT Z PROJEKTU VARIANTY 

      

5.1. Koncept kultury  
 

     V této kapitole se zabývám popisem a hodnocením projektu Varianty na základě kritérií, 

které vycházejí z mezinárodních konceptů popsaných v předešlé kapitole.   

 

     Koncept interkulturního vzdělávání, jaký prezentuje a prosazuje projekt Varianty 

společnosti Člověk v tísni, vychází z antropologické definice kultury. Podle této definice je 

kultura specificky lidskou sférou a člověk se jí odlišuje od všech ostatních bytostí. Na svých 

webových stránkách definují Varianty kulturu jako „extrasomatickou a negenetickou a je 

možno se jí učit. V užším smyslu se jedná o soubor artefaktů, regulativů, norem, idejí a 

vzorců chování sdílených členy určité společnosti. Jednotlivé prvky kultury jsou uspořádány 

do unikátních konfigurací, tvořících vnitřně integrované relativně autonomní systémy, 

označované jako kulturní vzory, které jsou důvodem odlišnosti jednotlivých kultur“. 

(http://www.varianty.cz/notions.php)  Kultura zde tedy vystupuje v podobě hmotných výtvorů 

lidské práce a v podobě nehmotné jako normy, hodnoty, kulturní vzorce ideje, představuje 

program činností skupin i jednotlivců, který je fixovaný sociokulturními stereotypy a dále je 

předávaný prostřednictvím kulturního dědictví (Velký sociologický slovník, citováno  Průcha 

2001). Antropologický pohled tedy chápe kulturu jako systém a to systém integrovaný, snaží 

se postihnout celkovou kulturní konfiguraci strukturovaně a hierarchizovaně, ne jako soubor 

jednotlivin. Jednotlivé složky kultury jsou přitom vzájemně propojeny, přičemž význam 

jednotlivého prvku je v kulturním systému dán právě jeho vztahy k prvkům ostatním (a nejen 

těmito vztahy). (http://besh.dwich.cz/antropologie/texty/jakoubek_nespor.html#naro) 

 

     Jde o širší definici kultury, jejímž cílem je pomocí holistického přístupu popisovat  

analyzovat a formulovat obecné teorie o tom, co vlastně kultura je jako taková. Kultura je zde 

chápána jako koncept, který je sdílený, přenáší se z generace na generaci, ale není geneticky 

dědičný a není instinktivní. Tento pohled na kulturu koresponduje spíše s Hofstedovým 

pojetím kulturního konceptu, jako něco neměnného a daného, i když si realizátoři projektu 

uvědomují nebezpečí determinismu a esenciálního pojímání sociálních skutečností, tj.kladení 

důrazu na neměnnost, statičnost, tradici a původ. 

(http://www.darius.cz/ag_nikola/multikult.html) 
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5.2. Interkulturní vzdělávání v kontextu VARIANT 
 
     Realizátoři Variant definují interkulturní vzdělávání jako: „Interkulturní vzdělávání je 

vzdělávací proces, který zprostředkovává jednak poznání vlastního kulturního zakotvení, 

jednak porozumění kulturám odlišným. Interkulturní vzdělávání rozvíjí smysl pro 

spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující 

sociokulturní rozmanitosti a otevírá cestu k porozumění různým způsobům života, myšlení a 

vnímání světa. Orientuje se přitom nejen na oblast poznatkovou, ale zároveň a hlavně na 

oblast postojovou a dovednostní“ 

(http://www.clovekvtisni.cz/vzdelavaciprojekty/varianty.php). 

 

     Projekt Varianty pracuje s myšlenkami a definicemi multikulturní výchovy podle J. Průchy 

(Průcha, 2001) Jedním z jeho poznatků týkající se multikulturní výchovy je ten, že „změny 

v kultuře určitého etnika či jiného společenství jsou obtížně proveditelné, protože mají rys 

vázanosti na historické kořeny a dlouhodobou zakotvenost“, např. nezměníme hodnotovou 

orientaci Romů. (Průcha 2001, str. 48)  Toto tvrzení je naprosto odlišné a jeví se jako strnulé a 

rigidní ve světle pojetí kultury Bankse, který vnímá kulturní identitu jako dynamický koncept, 

který se mění v závislosti na skutečnostech a proměnných. 

 

     Interkulturní výchova se zabývá kompetencemi – znalostmi, postoji a dovednostmi, 

kterými by měl člověk být vybaven, aby porozuměl odlišnému, respektoval tuto kulturní 

rozmanitost a přispíval tak k nekonfliktnímu soužití různých sociokulturních skupin ve 

společnosti, aby se tedy stal zodpovědnou, kriticky myslící a na vlastní úsudek spoléhající se 

bytostí. Nestačí tedy, aby se žáci učili o odlišných kulturních skupinách a seznámili se s jejich 

odlišnou kulturou a poznali jejich specifika a odlišnosti, ale také, aby na byli schopni využít 

nově získané zkušenosti ke změně svých postojů. Otázkou je, jakým způsobem je o odlišných 

kulturách učit – budeme je učit „o těch druhých“  a zvlášť seznamovat s kulturou Indů, 

Maďarů nebo jiných marginalizovaných skupin, anebo pojmeme témata ve výuce z pluralitní 

perspektivy? Realizátoři projektu Varianty zastávají první způsob, dokladují to např. jimi 

vydané publikace, které vydělují odlišné kulturní skupiny, především takové, které jsou podle 

jejich názoru nejčastějším objektem předsudků a stereotypů a zaměřují se na jejich popis. 

Nerealizují tedy, dle mého názoru, interkulturní vzdělávání pomocí „pluralitního pohledu“, 

ale ukazují odlišné sociokulturní skupiny jakoby vedle kultury majoritní, což může vést 

k vzniku stereotypního pohledu. 
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     Interkulturní výchova se zabývá možnostmi, jak integrovat jakékoli menšiny do 

společnosti. Jejím cílem je vypěstovat v žácích „vstřícný postoj k sociokulturním odlišnostem, 

naučit žáka přispívat k rozvoji sociokulturně pluralitní společnosti, naučit žáka orientovat se 

v sociokulturně pluralitní společnosti a rozumět jí“ (Člověk v tísni 2004, str. 43). Projekt 

Varianty je zaměřen na majoritní společnost a její snahou je především rozvíjet dovednosti a 

měnit stereotypní postoje členů majoritní společnosti. Řeší tedy problematiku interkulturní 

výchovy především na úrovni osobnostní, psychologické a sociální a ve svých materiálech se 

zaměřují na poznávací, emocionální a postojové složky interkulturní výchovy a zcela tak 

vynechávají oblast institucionální, tzn. potřebu změny celého školského systému a prostředí či 

legislativy. České instituce, soudy nebo školství jsou na první pohled neutrální pro všechny, 

ale protože byly vytvořeny a fungují dle potřeb většinové společnosti, nefungují ve vztahu 

k menšinám efektivně. Tak i české školy jsou především šité na míru českým dětem a 

zapojení dětí cizinců a schopnost poskytnout jim vzdělání na stejné úrovni jako českým 

dětem, je i dnes pro mnoho škol tvrdým oříškem. Koncepce interkulturní výchovy zde tedy 

není pojímána v takové šíři, v jaké ji vymezuje J. A. Banks, který cílem multikulturní 

výchovy nevidí jen integraci cizinců do daného prostředí, ale především snahu zajistit a 

umožnit všem stejné a rovné příležitosti  pro vzdělání. A takové podmínky budeme moci 

zajistit pouze tehdy, budeme-li respektovat provázanost individuální, kulturní a strukturální 

úrovně multikulturní výchovy.  

 

     Důvodem, proč realizátoři projektu nestaví institucionální změny do ohniska pozornosti 

interkulturního vzdělávání je fakt, „že interkulturní vzdělávání si jakožto pedagogický přístup 

ani nemůže klást za cíl systémové změny v oblasti institucionální, legislativní apod. 

Institucionální a legislativní změny jsou již cíle spadající do oblasti politiky, nikoliv 

pedagogiky.“ (http://www.darius.cz/ag_nikola/multikult.html)  

     

     Realizátoři projektu preferují a používají termín interkulturní vzdělávání, a to z toho 

důvodu, že termín interkulturní zahrnuje vzájemnost a dialog odlišných sociokulturních 

skupin a je-li společnost interkulturní, dochází k mezikulturnímu dialogu, výměně a 

vzájemnému obohacování jedněch druhými, těmi „jinými, odlišnými“. Podle jejich názoru 

(Člověk v tísni, 2004) pojem multikulturní poukazuje pouze na to, že vedle sebe existuje 

několik kultur, ale nedochází ke spolupráci, dialogu či kulturní výměně, takže multikulturní 
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může být každá společnost, kde vedle sebe žijí minimálně dvě sociokulturní skupiny a kromě 

koexistence těchto skupin může docházet např. k diskriminaci či segregaci.  

 

    V roce 2001 provedli realizátoři projektu Varianty obsahovou analýzu učebních pro 

základní školy. V Metodice hodnocení se objevuje definice interkulturní výchovy J. Průchy, 

na jejímž základě definovali autoři analýzy cíle a pojmy IKV. Definice zní: „Interkulturní 

výchova je proces, jehož prostřednictvím si jednotlivci mají vytvářet způsoby svého 

pozitivního vnímání a hodnocení kulturních systémů odlišných od jejich vlastní kultury a na 

tomto základě mají regulovat své chování k příslušníkům jiných kultur. (Průcha, J.: 

Multikulturní výchova, Praha, ISV 2001, s. 43 – upraveno autory analýzy.) Takto úzce 

vymezené pojetí IKV kritizovala PhDr. Laura Laubeová, která působí na FSV UK. Ačkoliv 

jde na první pohled o zcela neškodnou definici, můžeme ji využít při popisu např. JAR, „kdy 

v období apartheidu vytvořila vládnoucí bělošská menšina pro černošské obyvatele tzv. 

Bantustán, aby se tam mohla rozvíjet jejich etnická a kulturní identita. Stalo se tak ve 

prospěch utlačovaných etnik, ale tím byly zároveň zcela odříznuty od možností 

ekonomického rozvoje“ a navrhuje jinou definici interkulturní výchovy jako „výchovně 

vzdělávací přístup, který vychází z  respektu a uznání kulturních (zejména etnických, 

jazykových, náboženských) odlišností, jenž je zaměřen na všechny členy společnosti, je 

holistický, inkluzivní a postihuje všechny dimenze a oblasti výchovně vzdělávacího procesu, 

včetně neformálních intervencí, a to s cílem dosáhnout efektivní rovnosti 

příležitostí/výsledků, podporovat interkulturní komunikaci a kompetenci a překonávat 

rasismus a diskriminaci ve všech jejích formách“. 

(http://www.darius.cz/ag_nikola/multikult.html) 

 

     Výsledkem provedené obsahové analýzy 154 učebnic bylo, že žádná z učebnic nesměřuje 

proti cílům interkulturní výchovy, tj. 2/3 učebnic jsou indiferentní, 1/3 učebnic usilovala 

nekoncepčně o naplnění cílů interkulturní výchovy a jen zlomek učebnic mohl 

v jednotlivostech vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům a naopak další zlomek 

učebnic koncepčně a systematicky usiloval o naplňování cílů interkulturní výchovy 

(http://www.varianty.cz/download/doc/books/18.pdf) 

 

     Na základě seznámení se s definicemi multikulturní výchovy J. Průchy, věcných 

připomínek  L. Laubeové a  s přihlédnutím na pojetí multikulturní výchovy prezentované J. A. 

Banksem či H. Hernandézovou mohu jsem si vytvořila svůj názor, že má-li interkulturní 
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vzdělání pomoci lidem porozumět jiným způsobům života a vnímání světa, musí to samé 

nabídnout i členům odlišných kulturních skupin. Mám-li být spravedlivý a otevřený ve svém 

myšlení a ve svých názorech, pak bych měl vytvořit takové otevřené prostředí, které poskytne 

všem stejné podmínky a v případě interkulturního vzdělávání takové prostředí, které bude 

odpovídat rozsáhlým potřebám všech členů multikulturních skupin a bude podporovat ke 

zvyšování respektu a spravedlivosti.  

 

5.3. Vymezení pojmu rasa 
 
     Projekt Varianty uvádí na svých webových stránkách obecnou definici pojmu rasa jako 

„skupiny osob, která sama sebe vnímá a je vnímána jako odlišná na základě určitých 

biologicky předávaných znaků. Rasa tedy není pouze biologickou kategorií, ale především 

sociální a kulturní. Rasa je sociálním konstruktem, který existuje primárně v představách lidí. 

Není možné definovat rasu biologicky, ale je možné definovat, co si pod tím pojmem lidé 

představují. Tato představa je kulturně variabilní.“ 

(http://www.varianty.cz/notions.php?id=29)  

 

     Realizátoři vycházejí v rámci projektu z názorů J. Průchy. Zajímavé je, že J. Průcha dal ve 

své knize Moderní pedagogika z r. 1997 prostor názorům o nižším IQ Afroameričanů v USA, 

aniž by se pokusil tyto a jiné výzkumy zpochybnit a nepřímo tak poukazuje na menšiny se 

skrývaným a vědeckým despektem v tom smyslu, že odlišné IQ různých ras má v současném 

světě stále velký význam.  

 

     Tatjana Šiškové v knize Výchova k toleranci a proti rasismu definuje rasu jako 

„antropologický termín, vztahující se k druhové diferenciaci lidských plemen. Jde o souhrn 

společných dědičných rysů (morfologických, anatomických atd.), jimž se vyznačuje jistá 

skupina lidí (tři hlavní rasy – kavkazoidní, mongoloidní a negroidní)“. (Šišková1998, str. 13) 

Vzhledem k častému zneužívání vědeckých dat a ve snaze udělat jasno ve věci rasy a rasismu 

vydali mimo jiné v roce 1964 přední světoví antropologové pod patronací UNESCO tzv. 

Prohlášení o rase, ve kterém upozornili na ryze biologický obsah pojmu. Autorka dochází ke 

stejnému závěru, který je obsažen v definici rasy projektu Varianty, tedy že dělení lidstva na 

rasy je spíše kulturním  a společenským fenoménem, který nemá hlubší biologické oprávnění, 

a proto nesmí být nikdy zneužíváno k diskriminaci jedné skupiny lidí jinou skupinou.  
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     Obecným cílem projektu Varianty je podporovat a upevňovat vzájemné vztahy mezi 

sociokulturními skupinami, především mezi majoritou a minoritami.  (Varianty, 2004) 

Tohoto stavu chtějí dosáhnout výchovou sebevědomých občanů demokratické společnosti, 

kteří si jsou vědomi vlastních práv, vlastní identity, kteří jsou jistí, ale otevření ve svých 

postojích. Takto kompetentní občané měli respektovat práva, identitu a postoje lidí kolem 

sebe, ať už se tito lidé liší barvou pleti, kulturními zvyklostmi a jazykem, či „jen“ zájmem, 

názorem nebo například sexuální orientací. 

 

     Lidé rádi žijí svůj život ve světě, který znají. Objeví-li se v jejich prostředí nový prvek, 

jsou zprvu nedůvěřiví a potřebují si ho osvojit a prvek pak do jejich světa zapadne. Ovšem 

někdy k tomu nedojde a příčinou přetrvávající nedůvěry k něčemu nebo někomu cizímu 

mohou být předsudky. Předsudky otevírají možnost pro vznik xenofobie a xenofobie se za 

určitých okolností může přeměnit v rasismus.  

 

     Jedním z cílů projektu je odstranit stereotypy a předsudky, které vznikají a fungují nejen 

vůči lidem s jinou barvou pleti, s jiným národnostním, etnickým či kulturním původem, ale 

také vůči biologickým pohlavím, jedincům s homosexuální orientací, příslušníkům a 

příslušnicím různých hnutí či profesí. Rasové, etnické a národnostní předsudky a následné 

diskriminační jednání jsou velmi časté, protože si málokdo při vyslovení věty jako „Romové 

zneužívají sociální dávky“ nebo „Cizinci nám berou práci“ uvědomí, co říkají. (Člověk 

v tísni, 2004) Ve chvíli, kdy si jedinec negativní stereotyp nebo předsudek zvnitřní, stane se 

pro něj samozřejmostí a už o něm nepřemýšlí. Projekt Varianty se snaží ukázat lidem způsob, 

jak se stát „zodpovědnou, kriticky myslící a na vlastní úsudek spoléhající bytostí“, tedy naučit 

je zvládnout a přijmout pluralitu jako fakt, který nás obklopuje a zbavovat je negativních 

předsudků a stereotypů, které často používají jako berličky, aby nemuseli o věcech 

dalekosáhle přemýšlet. (Varianty 2004, str. 5) Na základě boje proti stereotypům a 

předsudkům byla v letech 2001 – 2002 realizována mediální protirasistická kampaň s názvem 

Be kind to your local Nazi, jejímž cílem bylo „zlepšit informovanost o etnických menšinách 

žijících v ČR, a tím přispívat k jejich plnohodnotné integraci a ke snížení rasismu a xenofobie 

v ČR“.(http://www.varianty.cz/static/aboutUs/A.php?id=set)  
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     Projekt Varianty se zaměřuje na odbourávání předsudků a změnu stereotypních postojů 

jedinců. Jeho působení je především na úrovni osobnostní, psychologické a sociální. Jak 

zmiňuje i T. Šišková, podstatné je dovést jedince k ujasnění vlastních postojů vůči ostatním. 

Je nezbytné podporovat pozitivní postoje, porozumět těm negativním a jít hlouběji, tj. až 

k samému vzniku negativního postoje. Často se totiž stává, že příčinou negativního postoje 

může být špatná osobní zkušenost a spíše se v mnoha případech jedná o xenofobii než o 

skutečný rasismus. 

     Při práci s účastníky nebo žáky je klíčové navození pozitivní atmosféry, tzn. atmosféru 

důvěry a spolupráce, které zmiňuje i J. A. Banks. Pedagog by si měl zachovat neutrální a 

autentický postoj a být připravený řešit odlišné názory na danou věc a každý žák nebo 

účastník by měl dostat prostor k sebevyjádření. 
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6. Příklad implementace multikulturní výchovy do českých 
škol 
      

 

      Jak by tedy měla vypadat multikulturní škola?  Jaké komponenty školního prostředí je 

třeba změnit a reformovat tak, aby byly připraveny a zajištěny pro všechny žáky stejné 

podmínky ke vzdělávání? Pokud se vrátím k výše popsaným faktorům z odborné literatury a 

k faktorům, se kterými již české školství pracuje, je potřeba si uvědomit, že k tomu, aby se 

škola stala multikulturní, nestačí ji pouze začlenit do vyučovacích hodin, ale změna se musí 

promítnout do veškerého chodu školy. Základní školy by měly v prvé řadě přestat vnímat 

multikulturní výchovu jako záležitost, která pouze souvisí se vzděláváním cizinců, tj. že jde 

pouze o způsob jak integrovat cizince do školy. Cílem multikulturní výchovy není pouze 

integrovat odlišné kulturní skupiny, ale vytvořit pro všechny žáky stejné podmínky pro 

vzdělávání a obohatit vzdělávací oblasti o pluralitní pohled na vidění světa Každá škola by si 

při přípravě ŠVP měla položit otázku,  zda je její strategie úspěšná při zabezpečování rovného 

přístupu všech ke vzdělávání a zda management, zaměstnanci a  učitelé mají multikulturní 

znalosti a jsou schopni reagovat a řešit projevy intolerance mezi žáky a jiné multikulturní 

konflikty a zda jsou žáci otevření ve svých postojích a dokáží spolupracovat s lidmi různých 

rasových, sociálních, kulturních, etnických, nebo věkových  skupin. Na základě odpovědí a 

popsáním příčin existujících problémů je možné začít zlepšovat  chod školy.  

Podmínkou pro realizaci multikulturní výchovy jako průřezového tématu je vytvoření 

školního vzdělávacího programu, který jasně definuje v jakých oblastech základního 

vzdělávání budou žáci  systematicky získávat stanovené kompetence a jakým způsobem 

budou konkrétně naplňovány cíle průřezového tématu Multikulturní výchova. Na tvorbě 

školního vzdělávacího programu se musí aktivně podílet celý učitelský sbor a měla by s ním 

být seznámena rodičovská veřejnost.  

 

     Multikulturní škola by  měla představovat a odrážet obraz multikulturní společnost 

v malém. Management, pedagogové i ostatní zaměstnanci škol by měli být zástupci nejen 

majoritní, ale i minoritních skupin, proto by si každá škola měla zavést strategii nebo postup 

pro přijímání a podporování osob z jiných rasových, kulturních a etnických skupin. Bude-li na 

každé škole ředitelem muž a učitelkami ženy z majoritní skupiny, žáci tak mohou získat 

nepřesné a stereotypní představy o rase a pohlaví.  
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     Kultura školy by měla být stejně pestrá jako je kulturní rozmanitost ve společnosti,  ať již 

výzdobou školních prostor, tříd a chodeb výtvarnými pracemi žáků, aktuálními akcemi, 

zajímavostmi, fotkami nebo mapami a reáliemi z cizích zemí  nebo školní knihovnou, která 

by měla obsahovat nejen české knihy, ale i knihy v jazycích jednotlivých skupin, které školu 

navštěvují. Stejně tak by to mělo být i s výukou jazyků. Dvojjazyčná výuka předmětů by 

neměla být nepřekonatelným problémem a vedle českého jazyka by žáci měli mít možnost 

vybrat si další cizí jazyk, a to nejen angličtinu a němčinu, ale i jazyky ostatních kulturních 

skupin, minimálně například těch skupin, které školu navštěvují. Jazykové menšiny by měly 

mít možnost udržovat si svůj vlastní jazyk a zároveň by žáci z majoritní kultury měli mít 

stejnou šanci jazyky jednotlivých kulturních skupin poznat, či se je dokonce učit. 

 

     Při výuce má vždy rozhodující roli učitel.Ten musí být dobře odborně připraven. Musí mít 

kompetence, jež mu umožní zařadit multikulturní výchovu do vyučování a přizpůsobit její 

obsah aktuálním místním i celospolečenským tématům. Učitelé musí své žáky poznat a 

chápat, z jakých sociokulturních prostředí pocházejí. Neméně důležité je i „méně viditelné“ či 

skryté kurikulum, které obecně řečeno, je proces toho, co se odehrává mezi učitelem a žákem, 

jak se k sobě navzájem chovají, jaké jsou jejich hodnoty, či postoje, nepsaná pravidla ve třídě, 

co učitel od žáka očekává. Znamená to, že učitelé musí rozpoznat a být připraveni přirozeně 

reagovat na multikulturní situace, kdy se např. žáci posmívají  žákům z jiné kulturní skupiny 

nebo se jejich narážky týkají jejich socio-ekonomického postavení, náboženství, které 

vyznávají, pohlaví či jiných aspektů kultury. Učitelé by měli prozkoumat a uvědomit si, jak 

např. původ žáka a rodinné prostředí, způsob jakým mluví či se obléká ovlivňuje jejich 

očekávání a chování právě vůči tomuto žákovi. Znamená to, že učitel by měl si být vědom a 

měl by monitorovat, jak reaguje na multikulturní situace a neměl by dopustit jakoukoli formu 

diskriminace. 

 

     Strategie výuky a pedagogické metody využívané učiteli by měly pracovat s individualitou 

každého žáka. Tradiční obsahy kurzů, které byly většinou monoetnické se musí změnit a 

zahrnovat multikulturní a globální perspektivy, např. tím, že pedagog bude pracovat se 

zkušenostmi a znalostmi žáků z odlišného kulturního prostředí a využije je v rámci výuky.  

Drilování a bezduché opakování učební látky by mělo být nahrazeno aktivní interakcí žáků a 

učitele během výuky, kooperativní výukou a učitel by měl využívat dynamiky žáků pro 

skupinové vyučování, klást důraz na tvořivost a kritické myšlení a zvyšovat tak jejich učební 

schopnosti.Učitel by měl mít volnost při výběru pedagogického přístupu k výuce, neboť 
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metody výuky se mohou třída od třídy lišit. Svou nezastupitelnou roli sehraje i vedení školy, 

které musí být schopno učitele při jejich práci dostatečně motivovat a vést, nezbytný je 

monitoring výsledků jejich práce. Vedení školy by mělo být umožňovat odborný růst všech 

zaměstnanců školy.  

 

     Školy by měly mít k dispozici materiály nebo metodické listy, knihy či videokazety 

obsahující multikulturní témata, které by mohly doplnit do běžné výuky a vyprovokovat tak 

debatu a ukázat žákům pluralitu názorů a podněcovat je ke kritickému myšlení. Nezbytné je, 

aby učebnice a ostatní didaktické pomůcky byly podrobeny kontrole, zda neobsahují – ať již 

otevřeně nebo skrytě – stereotypní pohledy na odlišné etnické, rasové a kulturní skupiny, a to 

nejen ze strany MŠMT, ale především pedagogů, kteří s nimi pracují.  

 

     Školy se také musí otevřít svému okolí, a to jak v době vyučování, tak mimo něj. Žáci a 

jejich učitelé se musí naučit vyhledávat a využívat příležitosti k setkávání se s příslušníky 

jiných sociokulturních skupin, ať již přímo ve školách či mimo ně. Například podílet se na 

multikulturních aktivitách s jinými školami, zapojovat se do projektů, které jsou např. 

zaměřené na osoby se zvláštními potřebami apod. Poznáním odlišných kultur a následným 

pochopením vlastní kultury začíná cesta k toleranci, vzájemnému porozumění, respektu, 

uznání a k vědomí, že odlišnosti obohacují. 
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7. Cíle výzkumu 
 
     Pro potřeby této diplomové práce jsem si formulovala cíle výzkumu do dvou částí. V první 

části chci zjistit, zda žáci navštěvující školu, která se účastní multikulturní projektů NNO, 

projevují otevřenější-pozitivnější postoje vůči cizincům než žáci školy, které se 

multikulturních projektů neúčastní. Druhá část se týká zjištění, zda  aktivity neziskových 

organizací mají vliv na utváření postojů žáků vůči cizincům. 

 

     Změnu postojů vidí realizátoři projektu Varianty jako jednu z kompetencí, kterou by měl 

být člověk pro život v kulturně pluralitní společnosti vybaven, a proto se snaží této změny u 

žáků a studentů dosáhnout. Definují ji obecně jako „respekt různých aspektů a projevů 

odlišných sociokulturních vzorců, aktivní potírání projevů intolerance a diskriminace a 

samozřejmé podílení se na přiměřeném a spravedlivém řešení konfliktů vzniklých na základě 

sociokulturní odlišnosti“ (Člověk v tísni 2004:15). 

 

     Pro potřebu této diplomové práce je definice postojů Variant dosti obecná, a proto 

využívám konkrétnější definice postojů, ze které vychází Taťjana Šišková v projektu 

Výchova k toleranci a proti rasismu v pražských školách, jehož cílem bylo „přispět 

k multikulturní výchově a k výchově k toleranci pražských dětí a mládeže“ ( Šišková 

1998:131). Použila jsem naprosto stejný obecný rámec pro definování 3 skupin postojů – 

kladné, záporné a xenofobní postoje, ovšem názvy, které pro jednotlivé skupiny používám a 

další charakteristiky reflektují dnešní společenskou situaci, která se během 9 let, které od 

projektu p. Šiškové uběhly, posunula o kus dál. Nyní nemluvíme jen o potírání rasismu, ale o 

vytváření a fungování multikulturní společnosti. 

 

7.1. Metodologie výzkumu 
 

     Výzkum je zaměřen na oblasti, které byly popsány v teoretické části. Pro svoji diplomovou 

práci jsem využila kvalitativní kategorizaci textů.  Je to stejná metoda, která byla použita ve 

výše zmíněném projektu, který byl realizován v r. 1997. Jde tedy již o odzkoušenou metodu, 

také zaměřenou na zjištění postojů u žáků 8. a 9. tříd pražských základních škol a přinesla 

zajímavé výsledky. Tento nástroj jsem si zvolila proto, že umožňuje jít více do hloubky a  

získat tak velký počet informací o postojích žáků vůči cizincům.  
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První fáze výzkumu zahrnovala přípravu zadání esejů. Při přípravě jsem vycházela a opírala 

se především o poznatky Taťjany Šiškové, které čerpala z výše uvedeného projektu. Použila 

jsem stejné zadání esejů, které znělo: 

 

1. „Popiš své setkání s někým, kdo je odlišné rasy než ty sám. 

2. Pokud jsi se s někým podobným nesetkal, napiš, co si myslíš o lidech jiné rasy. 

3. Co si myslíš o lidech různých ras, kteří v naší zemí žijí nebo do ní přicházejí, a o nově  

      se tvořící multikulturní společnosti.“  (Šišková 1998:131) 

 

Sběr dat probíhal na třech základních školách. Zadání esejů bylo zcela anonymní, práce byly 

jen zřídka podepsané. Zadávání prací proběhlo na všech školách stejně, žáci měli možnost 

odpovědět na všechna témata nebo si jen některá vybrat.  

Shromáždila jsem 168 prací žáků 9. tříd základních škol, které jsem dále  třídila  a 

vyhodnocovala. Ve svém šetření  jsem: 

- velké množství dat redukovala a uspořádala do menšího počtu 

- údaje získané z esejů jsem přepisovala a seskupovala do skupin podle obecnější 

úrovně typické odpovědi, tj. podle úhlu pohledu na cizince a následně kódovala 

      -    shrnula výsledky analýzy 

      -    v rámci diskuse porovnala výsledky analýzy jednotlivých škol 

a zajistila tak úzkou kontextovou spojenost mezi výzkumnou otázkou, získanými daty a 

použitou metodou.  

 

Jednotlivé skupiny a jejich charakteristika: 

A. ŽÁCI S POZITIVNÍMI POSTOJI 

 Týká se prací, ve kterých žáci nesouhlasí či odsuzují rozdělování lidí podle vnějších 

charakteristik (barva pleti), žáci jsou pozitivně připraveni na příchod nových cizinců, nevidí 

to jako hrozbu, naopak vidí v nich možnost obohacení sebe sama o nové informace a 

zkušenosti, jsou otevření vůči multikulturní společnosti a soužití odlišných národnostních 

skupin a jedinou podmínkou pro toto soužití je dodržování zákonů země a slušné chování. 

 
B. ŽÁCI S NEGATIVNÍMI  POSTOJI 
 
Týká se prací, ve kterých žáci vyjadřují rasistické postoje, odsuzují soužití různých kulturních 

skupin a vidí míchání různých kultur a vytváření multikulturní společnosti jako hrozbu. 



54  
 
 

Artikulují svojí nechuť až nenávist k příslušníkům jiných ras nebo národnostních skupin a 

navrhují násilné a agresivní způsoby řešení. 

 

C. ŽÁCI S NEVYHRANĚNÝMI POSTOJI 

Týká se prací, ve kterých žáci vyjadřují rozmanitější paletu názorů, od velice otevřených 

názorů po názory do určité míry negativní, které vykazují xenofobní postoj – strach ze ztráty 

kultury a identity. Většinou vyjadřují kladnější postoje vůči cizincům, ale mají vyhraněnější 

názory ve vztahu k romské populaci, což vyplývá především z jejich osobních zážitků. 

 

Jsem si vědoma i určitých limit, které s sebou výzkum přináší. Především je to otázka toho, do 

jaké míry  jsou žáci schopni pracovat s pojmy rasa, národnost, kultura či etnikum. Vzhledem 

k tomu, že ne všichni žáci dokáží vysvětlit tyto pojmy, mohou je žáci používat v pejorativním 

významu, což může vést k nesprávnému pochopení otázky či  zkreslení informací. Podstatné 

je i to, že od doby projektu v r. 1997 se mnohé změnilo a pozměnilo se i používání těchto 

pojmů. Další limitou mohou být samotné otázky, které žákům prostřednictvím esejů 

pokládám. Neboť jde o výzkum otevřenosti postojů v multikulturní společnosti, samotné 

používání pojmu rasa je do určité míry rušivé a nutí tak žáky cizince vymezovat či odlišovat, 

přestože v rámci multikulturní společnosti je cílem toto odstranit.  

 

7.2. Popis výzkumného souboru 
 
Pro svůj výzkum jsem shromáždila údaje  studiem dokumentů o  základních školách a jejich 

webových stránek a  pomocí kvalitativní kategorizace esejů. Data jsem získala ze tří 

základních škol v Ústeckém kraji: 

 

- Základní škola Elišky Krásnohorské          (Ústí nad Labem) 

- Základní škola Dobětice                             (Ústí nad Labem) 

- Základní škola Máchova                             (Děčín) 

 
 
Zkoumaný soubor představuje tzv. pozitivní výběr, který zahrnuje jen ty, kteří byli ochotni 

odpovídat na zadaná témata. Sběr dat jsem uskutečnila v období od září 2005 do ledna 2006.  
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Výzkumný soubor tvořili žáci 9. tříd  tří základních škol s rozšířenou výukou nebo se 

zaměřením na určitý předmět. Žáky 9. tříd jsem vybrala proto, že ještě nemají ucelené postoje 

a jsou schopni otevřeně přijímat nové hodnoty a názory a nemají zábrany vidět svět kolem 

nich z více perspektiv. Uvedené základní školy se liší v důležitém bodě, kterým je spolupráce 

s neziskovými organizacemi v oblasti multikulturní výchovy. Dvě základní školy 

s neziskovými organizacemi v oblasti multikulturní výchovy nespolupracují, žáci tedy 

vyjadřují postoje, na které nebylo z hlediska multikulturní výchovy zásadním způsobem 

působeno. Třetí škola s neziskovými organizacemi spolupracuje, konkrétně s neziskovou 

organizací realizující projekt Varianty a u těchto žáků tedy nejde o stav poznání před výukou 

multikulturní výchovy, ale o poznání ex post. 

Při studiu dokumentů v základních školách jsem především vycházela z materiálů, které mi 

poskytli ředitelé škol nebo učitelé, kteří v 9. třídách vyučují. Jednalo se především o třídní 

knihy, seznamy mimoškolních aktivit a materiály či manuály neziskových organizacích. Tyto 

materiály využívala aktivně pouze jedna škola, druhá je měla, ale nevyužívala a třetí škola je 

neměla vůbec.Další  data jsem jsem získala především z webových stránek a výročních zpráv. 

 
 
 
Základní škola Rabasova s třídami zaměřenými na míčové hry 

Základní škola je situována na ústeckém sídlišti Dobětice. Navštěvuje ji 480 žáků, jsou mezi 

nimi jak děti české národnosti, tak děti cizinců a velký počet romských dětí.  

Výuka na škole byla zahájena 1.9.1991 a v současné době zaměstnává 42 pedagogů a  20 

provozních zaměstnanců. Všichni zaměstnanci školy jsou české národnosti, žádný zástupce 

minoritní skupiny. Škola disponuje učebnami jazyků, počítačovými učebnami, k dispozici je i 

školní knihovna, nabízí pouze české knihy. Školní parlament ve škole existuje, nejsou v něm 

ovšem zástupci žáků, týká se pouze pedagogických pracovníků. Výzdoba chodeb a učeben 

neobsahuje multikulturní tématiku, většinou jde o výtvarné práce dětí. Všechny předměty jsou 

vyučovány v českém jazyce. Žáci jsou zapojeni do soutěže "Zelená škola", dále do 

celostátního projektu "Dokážu to - Trvalá obnova školy", ale škola nespolupracuje se žádnou 

neziskovou organizací v oblasti multikulturní výchovy. Multikulturní výchova není v rámci 

výuky zahrnuta a ačkoliv je většina učitelů zapojena do dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, žádný z pedagogů se nezúčastnil seminářů nebo školení zaměřených na 

multikulturní výchovu. V současné době ustavila škola koordinátora pro přípravu 

multikulturní výchovy jako průřezového tématu do Školního vzdělávacího programu, který 

začne škola využívat od školního roku 2006/2007.  
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Základní škola Elišky Krásnohorské s rozšířenou výukou cizích jazyků 
 
Základní škola se nachází na okraji sídliště Skřivánek v klidné části. Školu navštěvuje 715 

dětí, z toho 17 dětí cizinců. Ve škole pracuje 45 pedagogů a 25 ostatních zaměstnanců.  

Třídy s rozšířenou výukou jazyků  jsou otevřeny od 3. ročníku, a to vždy jedna se zaměřením 

na německý jazyk a jedna na anglický jazyk.  Od 6. ročníku tito žáci zahajují studium druhého 

jazyka (Aj, Nj, Fj, zájmově také Šj). Žáci  s diagnostikovanými specifickými poruchami učení  

mají možnost na základě doporučení pedagogicko - psychologické poradny navštěvovat 

hodiny ambulantní nápravy vedené odborně vyškolenými pedagogy. Pracují podle 

individuálního učebního plánu, současně jsou plně integrováni ve svých třídách. Vedle 2 

počítačových učeben a školní knihovny má škola vybavené odborné učebny přírodopisu, 

chemie, fyziky, výtvarné výchovy, německého jazyka, anglického jazyka, francouzského 

jazyka,  hudební výchovy, dále učebnu pro žáky s poruchami učení, dvě tělocvičny a rozsáhlý 

sportovní areál. Přestože ani tato škola dlouhodobě nespolupracuje s žádnou neziskovou 

organizací v oblasti multikulturní výchovy, sama se svými aktivitami snaží děti zapojit do 

mezinárodních projektů a činností – např. zorganizováním sbírky, na jejímž základě žáci na 

dálku adoptovali prostřednictvím Arcidiecézní charity v Praze čtyřletého Anila Kumara 

z Bangalore v Indii. Škola umožňuje žákům studijní pobyty s základní školou v Německu, 

kde žáci bydlí, chodí do školy a poznávají tamní kulturu a zvyklosti.Škola dále nabízí svým 

žákům desetidenní výměnné pobyty v Irsku, které v sobě zahrnují čtyřdenní výuku 

v angličtině a poznávání místní kultury a života. 

Ve škole funguje Školní dětský parlament, jehož prostřednictvím se žáci mohou vyslovovat 

k otázkám školy a vznášet připomínky a vlastní náměty. Stěny chodeb a nástěnky tříd jsou 

vyzdobeny pracemi žáků, informacemi o aktuálních výročích a akcích, reáliemi, mapami a 

informacemi z cizích zemí,  své místo zde má i výňatek z obsahu Úmluvy o právech dítěte. 

V jazykových třídách najdeme především vlajky různých států, čas ve světových metropolích 

a fotky úspěšných osobností z různých národů a kultur. Školní knihovna obsahuje kromě 

českých knih i knihy cizojazyčné. Multikulturní výchova jako samostatný předmět není do 

výchovy zahrnuta, nicméně škola má poradce pro multikulturní výchovu a připravuje 

implementaci multikulturního výchovy do jednotlivých předmětů.  

Pedagogové jsou podněcováni k dalšímu vzdělávání. Mají možnost účastnit se vzdělávacích 

aktivit vztahujících se k jejich odborné kvalifikaci, část pedagogického sboru se zúčastnilo 
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seminářů zaměřených cíleně na problematiku multikulturního vzdělávání, např.  vzdělávání 

v rámci projektu Reforma multikulturního vzdělávání 

 
Základní škola Máchova s rozšířenou výukou výpočetní techniky a informatiky 
 

Škola se nachází téměř v centru Děčína. Školu navštěvuje 460 žáků, z toho jsou dva žáci na 

vozíčku s osobními asistenty, tři žáci s kombinovanými vadami s osobními asistenty , 21 žáků 

integrovaných do běžných tříd (výukové problémy) , 15 dětí navštěvuje přípravný ročník pro 

děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí - děti po odkladu  a v současné době 104 

žáků pracuje v programu s rozšířenou výukou výpočetní techniky a informatiky. Učitelský 

sbor sestává z 29 učitelů a 5 asistentů (romský asistent, asistent pro cizince a integrované 

žáky, 3 osobní asistenti). Učitelský sbor je stabilní, klade se zde velký důraz na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, o čemž svědčí mnoho uspořádaných a navštívených 

akcí a podílení se na projektech řady NNO. 

Mottem školy je „Škola pro všechny“ a cílem je vytvářet podmínky pro výuku všech dětí, tj. 

pro       - pro žáky nadané - orientované především na výpočetní techniku a matematiku  

- pro běžnou populaci  

- pro žáky s různými handicapy (především se zdravotními problémy, s poruchami 

učení či chování)  

- pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí  

- pro děti cizinců a minoritních skupin  

a vytvářet věcné prostředí a měnit klima školy tak, aby žáci ve výuce byli co nejúspěšnější: 

Aby škola dokázala měnit klima a vytvářet co nejoptimálnější podmínky, zapojuje se do 

různých programů a projektů a spolupracuje s neziskovými organizacemi i v oblasti 

multikulturní výchovy. Jde především: 

- o celonárodní program "Škol podporující zdraví", ve kterém pracuje přibližně 94 škol v  

   republice (realizuje Státní zdravotní ústav Praha)  

- dále se škola zapojuje do projektů NNO, které se věnují multikulturní výchově a romské   

    problematice  

� Člověk v tísni – projekt Jeden svět – vzdělávání v oblasti lidských práv a 

formování tolerantních postojů mladých lidí 

                              - program VARIANTY – škola spolupracovala 3 roky až do jeho  

                                                                        ukončení 

� Český výbor pro UNICEF – projekt Panenka 
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� Program DG Education and Culture Evropské unie – projekt Jak se stát aktivním 

evropským občanem, který je zaměřen na zpřehlednění a zpřístupnění evropských 

institucí a na rozvinutí dovedností, aby se žáci stali aktivními evropskými občany 

� Nadace Open Society Fund Praha – projekt „Škola pro všechny“ – účast v letech 

2001 -2003, cílem projektu bylo vytvořit bezpečné a efektivní podmínky 

vzdělávání a výchovy pro všechny děti 

V rámci aktivit a seminářů je využíváno i služeb Multikulturního centra Praha a Aisis. 

Škola věnuje rovněž velké množství času mimoškolním aktivitám. Nabízí žákům velký výběr 

zájmových kroužků a patronem mimoškolních aktivit je školní klub. Škola klade velký důraz 

na spolupráci s rodiči, např. rodičovské schůzky se konají formou komunitních kruhů, funguje 

spolupráce s rodiči romských žáků a škola se aktivně prezentuje i na veřejnosti –  výstavy, 

webové stránky. Škola má bezbariérový vstup, jazykové i počítačové učebny jsou dostatečně 

vybavené, třídy a stěny chodeb jsou vyzdobeny nejen pracemi žáků, které se vztahují 

k předmětům a k jejich zálibám, ale mají zde místo mezinárodní informace. Ve třídách visí 

vlajky, portréty osobností a zajímavosti vztahující se k jednotlivým kulturám a cizím státům.  

Z výše uvedeného lze konstatovat, že tato škola je velice aktivní v oblasti spolupráce s NNO a 

v oblasti multikulturní výchovy. Odpovídá tomu i filozofie školy, která vychází z myšlenky, 

že aby mohli učitelé dělat svou práci kvalitně a smysluplně, musí vytvořit zdravé a 

sebevědomé prostředí pro všechny žáky, které bude otevřené nových přístupům a metodám a 

stane se tak zázemím pro všechny děti bez rozdílu. 
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8. Hlavní zjištění  
 
     Tato kapitola popisuje obsahy zkoumaných 168 esejů žáků 9. tříd ze tří základních škol. 

Z formální stránky jsou veškeré citace žáků psané kurzívou a zachovala jsem původní 

pravopis, ostatní text se skládá z parafrází těchto prací a mých závěrů a je psán běžným typem 

písma. Školy jsou hodnoceny jednotlivě a každé hodnocení se skládá ze: 

� Základního rozdělení prací do skupin  podle úhlu pohledu na cizince 

� Shrnutí 

 

 

8.1. Postoje žáků jednotlivých škol 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA RABASOVA S T ŘÍDAMI ZAM ĚŘENÝMI NA MÍ ČOVÉ HRY 

 

I.  Základní rozdělení prací do skupin podle úhlu pohledu na cizince  

Na základě zkoumání 65 prací lze konstatovat, že převažují pozitivní postoje, následují 

postoje neutrální a nejméně bylo prací s postoji negativními. 1 práce byla nečitelná. 

 

A. ŽÁCI S POZITIVNÍMI POSTOJI – 29 prací 

Na základě přečtení prací lze popsat dvě oblasti, kterými se žáci ve svých úvahách zabývali: 

a) vztah k cizincům obecně 

b) vztah k Romům 

 

a) vztah k cizincům obecně 

„Jsou lidi, pro které není podstatné, odkud člověk přichází, jaké je rasy, ale spíše jak se chová 

a hlavně jaký je uvnitř a do téhle skupiny patřím i já. Není lehké zjistit jaký je člověk jiné rasy 

uvnitř a právě proto si s ním musíte promluvit a to slouží jako prostředek k tomu aby byl 

člověk jiné rasy přijat do naší společnosti a vy poznali jaký je.“ 

Většina žáků odsuzuje dělení lidí podle rasy nebo jim jiná rasa nevadí a spíše vyjadřují 

přesvědčení, že lidi by se měli posuzovat podle chování, jestli jsou dobří nebo špatní.  

„Pokud je to slušný člověk, je jedno jaké je rasy.“ 
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Z mnoha prací je patrné, že žáci si všímají odlišnosti vzhledů, ale snaží se to brát jako 

samozřejmost. Na druhé straně mnoho dívek přiznalo, že je odlišná barva pleti velmi přitahuje 

a byly by ochotné i dítě jiné rasy adoptovat.  

Žáci projevují velmi otevřené názory na míchání ras a soužití různých národností. „Bílý, 

černý, žlutý = jeden velký celek až na to, že si to někdo neuvědomuje (rasismus)“. Žáci 

uvažují nad rasismem globálně a nebo konkrétně ve spojitosti s Romy, a to ve dvou rovinách: 

- zamýšlejí se nad předsudky vůči cizincům i Romům a jaký na ně mají vliv. „Když od 

rodičů slyším, jací můžou být, tak už někdy mám odstup a vyhýbám se jim.“  V pracích 

je znatelný rozpor mezi vlastním kladným názorem na cizince, a to především díky 

osobní zkušenosti a mezi negativním obecným předsudkem rodičů vůči určité 

národnosti nebo rase. 

- Zmiňují tzv. obrácený rasismus, který se jim zdá být nespravedlivý „Romové jsou 

skvělí lidé, ale najdou se i takoví kteří, když jim nechcete s něčím vyhovět, tak na vás 

křičí, že jste rasisti, ale tak to není.“ 

 

Příchod cizinců do ČR vítají, jejich otevřený postoj je dán snahou dozvědět se nové informace 

o cizích kulturách a zemích, chtějí se učit cizí řeči a vidí to jako dobrou zkušenost pro obě 

strany. Zajímavé je, že důvody, pro které k nám cizinci přicházejí, vidí pouze jako 

ekonomické „nemají moc peněz a mají malou úrodu“ nebo politické „je u nich válka“. Nikdo 

nevzal v úvahu možnost, že přicházejí proto, že chtějí poznat ČR a že se jim u nás líbí. Žáci 

shodují v tom, že bychom měli těmto lidem podat pomocnou ruku a neobracet se k nim zády, 

protože to samé se může stát i nám. „M ěli bychom se nad tím pořádně zamyslet a uvědomit si, 

jak by bylo nám, kdybychom se ocitli v cizí zemi.“ „Musíme jim ukázat, že nejsme žádní 

rasisti“.   

 

b) vztah k Romům 

 Z úvah vyplývá, jak je vztah k Romům citlivým a neustále diskutovaným tématem. Žáci 

zdůrazňují, že nelze hodnotit všechny stejně, ale že existují dobří a špatní a nejdůležitější je 

výchova. Často prezentují Romy jako své kamarády, obdivují jejich temperament a jejich 

soudržnost. Je patrná snaha o diferenciaci, i když mají s některými špatnou zkušenost, 

nepovažují za špatné všechny. „Romové nám vykradli chalupu, ale poznala jsem i jiné, kteří 

se ke mně chovali super, takže vím, že všichni nejsou stejný, a proto je nekážu do stejného 

pytle.“  Komentují rasistické postoje svých rodičů a snaží se s nimi o nich diskutovat, což je 

pozitivní zjištění. 
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B. ŽÁCI S NEGATIVNÍMI  POSTOJI – 11 prací 
 

Esejů s vyloženě negativními postoji nebylo mnoho. Zařadila jsem do této kategorie práce, 

které neobsahují žádné pozitivní hodnocení jiných ras nebo národností. 

Žáci v této skupině vyjadřovali negativní postoje vůči cizincům obecně,  konkrétně se jednalo 

pouze o Vietnamce, Japonce, Rusy a Arménce. Zdrojem negativního hodnocení byly 

především nepříjemné osobní zážitky. Zvláštní statut mají černoši – žáci vyjadřovali obdiv 

pro jejich temperament, hudbu, oblečení a na druhé straně se objevily názory, které se 

objevují u autorů, kteří zneužili rasové teorie. „M ě přijde, že černoši jsou nejlepší rasa, 

akorát nemají vrozenou inteligenci (rádi se jí od nás učí) jinak jsou fajn.“ 

Samostatnou kategorii tvoří Romové, proti nim je nasměrována největší zášť a navrhováno 

nejradikálnější řešení problému.Jedna dívka uvedla, že by nemohla adoptovat romské dítě, 

protože nevěří, že by změnila jeho hodnotovou orientaci. „To je jako se šelmou, můžete ji mít 

od malého kotěte a může být milá a pít mlíko, ale až vyroste, bude se chovat jako každá šelma, 

prostě ji nepřevychováte a stejné je to i s Romama.“ 

Hojně spojují Romy s kriminální činností a někteří žáci používají nadávky, které se dotýkají 

lidské důstojnosti. „Chodí sem aby nás okrádali, to je jediné co uměj.“ Pouze v jednom 

případě se objevuje zmínka o hnutí skinheads, kdy žák sice s nimi nesympatizuje, ale „je 

dobře že tu jsou, je zapotřebí Romy sklidnit, aby si nedělali co chtějí.“ 

Řešení, která žáci navrhují v souvislosti s Romy, jsou dost agresivní, nejen z pohledu akce, 

ale i verbálního projevu. „Nejraději bych je vypudil ze světa“, „Poslal bych je všechny na 

poušť ať tam kradou a vraždí se mezi sebou“, „Potřebovali by dostat baseballovou pálkou 

pokaždý přes hlavu“. Tyto práce byly v mnoha případech povrchní, nešlo o hlubší přemýšlení 

o problému, spíše výkřiky, které žáci přejímají např. od své rodiny nebo kamarádů. 

 

C. ŽÁCI S NEVYHRANĚNÝMI POSTOJI – 24 prací 
 

Vztah k jiným rasám a národnostem obecně je v nerovnováze, žákům vadí především jiné 

zvyky, mají výhrady k odlišnému chování, že se neumí  přizpůsobit, neumí jazyk a někdy se 

povyšují. Myslí si, že právo žít v naší republice by neměl mít každý, ale pouze ti, co pracují, 

platí daně a chovají se slušně, tj. snaží se zapadnout, což zase oceňují. Namítají, že kdyby pak 

cizinec neměl jinou barvu kůže, tak by vlastně ani nepoznali, že je cizinec.  

Často vyjadřují žáci obavy z toho, že je u nás moc cizinců a bojí se, že my jako Češi 

zanikneme. Mají pocit, že každý národ by měl mít svůj stát a pokládají si otázku „Ptám se 
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proč, proč lidé chodí zrovna do ČR, když všude je tolik jiných států?Já si myslím, že je tady 

více lidí jiné rasy než původních obyvatel. Zamysleme se proč?“ 

Ve většině prací najdeme hodně podobnou větu „Nejsem rasista, ale….“ Žáci mají tendenci 

zaujímat vstřícnější postoj k cizincům z exotických zemí, například k černochům, kteří jim 

přijdou velmi zajímaví a chtěli by je mít za kamarády. Cizince, kteří přicházejí do ČR, 

posuzují především podle ekonomických a sociálních měřítek. „Podle mě se sem přistěhovalo 

hodně Vietnamců a zabírají večerky“, „Romové nepracují a jen berou dávky“, „Japonci sem 

jezdí jen vydělávat“ nebo naopak zastávají vstřícné postoje „Vietamci jsou taky skvělí, je 

s nimi sranda a prodávají levné věci.“ 

Z esejů lze vyčíst, jak předsudky a stereotypní vidění cizinců většinou rodiči nebo starším 

ročníky, ovlivňuje postoje žáků. Žáci často vymezují sebe jako „b ělochy“ vůči ostatním.  

 „D ěda nesnáší Romy, Vietnamce a jim podobné. Ale třeba mají lepší povahu než my, jenže by 

nerespektoval, kdybych si domu přivedla Roma.“ 

Žáci mají pocit, že ČR je příliš otevřená a že řada cizinců naše pohostinství a ochranu 

zneužívá a oni  to vrací kriminální činností. Upozorňují na nedávné nepokoje ve Francii a 

varují, abychom nedopadli stejně. „Tam jsou na každého hodní, dají mu azyl a oni se pak 

odvděčí, že zapalují auta nebo město“. 

Nejvíce negativních postojů zaujímají žáci vůči Romům, odkazují především na vlastní 

zkušenosti. Typická je věta: Nejsem rasista, ale Romové mi vadí.Vadí jim, že Romové 

vyvolávají konflikty, povyšují se, zneužívají rasismus naruby a nepracují a dělají nepořádek. 

Žáci často zdůrazňují, že jim Romové nevadí kvůli rase, ale kvůli chování. 

K multikulturní společnosti se vyjádřil pouze jeden hoch. „Multikulturní společnost vzniká asi 

všude, takže bychom se k cizincům měli chovat  jako k „našim“, protože se nám to taky může 

stát.“ Jedna dívka vyjádřila zklamání se současným postojem k cizincům, kteří podle ní trpí a 

přirovnala to k Hitlerovi a Židům. „Cizinci, co u nás žijí mi přijdou že trpí…Někdy mi to 

všechno připomíná Hitlera a Židy. Neměli bysme je odsuzovat, protože mají jinou víru, ale 

brát je se vším všudy. Dnešní doba se mi nelíbí.“ 

 

II. SHRNUTÍ 

Z prací vyplývá, že většina žáků se již setkala s člověkem odlišné rasy.  Problém je v tom, že 

žáci téměř automaticky vnímají každého cizince jako člověka odlišné rasy a  nemají jasnou 

představu o tom, co je rasa a co je kultura a používají pojmy zmateně a některým připadají 

stejné. Pokud se objevily negativní zážitky ze setkání, bylo to především ve vztahu k Romům, 
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se kterými se setkávají nejvíce. K zamyšlení je to, že mé otázky byly směrovány především na 

cizince a přesto se téměř v každé práci objevují Romové.  

Názor na lidi jiné rasy uvádějí žáci obecně i konkrétně podle národností (ras), které jsou pro 

ně nejvíce viditelné. Projevují snahu cizince diferencovat, především podle vztahu ke 

konkrétním cizincům a podle chování. Negativně jsou vnímáni Romové a Vietnamci. Romy 

dokonce někteří považují za jinou rasu, protože mají jinou barvu pleti a spojují je s 

kriminalitou. Na druhé straně žáci obdivují pracovitost Vietnamců a jejich snahu zapadnout 

do naší společnosti. Neutrálně se žáci vyjadřovali k Arméncům, Rusům a Arabům, se kterými 

se často setkávají v sousedství a které vidí jako nekonfliktní kamarády ze školy. Naprosto 

pozitivně jsou hodnoceni černoši,  někteří je považují za národnost a současně figurují jako 

příklad dobré rasy. Pouze jedna žákyně se zmínila o Němcích a Židech. 

K multikulturní společnosti se vyjádřil malý počet žáků. Ti, kteří se touto otázkou vysloveně 

zabývali, hodnotili multikulturní společnost jako dobrou věc, díky které se seznámíme 

s novými lidmi a kulturami. Na druhé straně se xenofobie projevovala především u žáků 

s nevyhraněnými postoji, a to ve formě strachu z toho, že nás tu bude moc, zmizí naše kultura, 

náš národ  a cizinci nám seberou veškerou práci.  

V mnoha případech je vidět vliv názorů rodičů a starší generace, což vyvolává u žáků 

xenofobní pocity a mají pocit, že jsou jimi kritizováni za příliš otevřené postoje a názory. U 

žáků  s pozitivními postoji lze někdy jen těžko odhadnout, do jaké míry opravdu vyjadřují to, 

co cítí a do jaké míry se tak vyjadřují proto, že vědí, že tak je to správné.  Žáci se lišili 

hloubkou svých názorů, v minimální míře se objevily názory absolutně tolerantní nebo 

absolutně negativní. Někteří žáci se snažili najít i řešení, jak problematiku přicházejících 

cizinců u nás řešit a zlepšit. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁCHOVA S ROZŠÍ ŘENOU VÝUKOU INFORMA ČNÍ 

TECHNIKY A  INFORMATIKY  

 

I. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ PRACÍ DO SKUPIN PODLE ÚHLU POHLEDU NA      

   CIZINCE 

 

A. Žáci s pozitivními postoji –  20 prací 

 

a) vztah k cizincům obecně 
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Velké množství prací vyjadřuje podobný názor „Cizinci mi nevadí a nemám s nimi problém, 

pokud se chovají slušně a podle zákonů.“  Chování je nejčastějším požadavkem, který se zde 

vyskytuje, naopak náboženské vyznání a pokračování ve svých kulturních tradicích je 

každého věc a lidé nemají právo do ní zasahovat. Žáci míní, že jsme schopni žít jako různé 

rasy dohromady, a proto „smyslem je najít společnou cestu pro všechny“.  Pouze dvě práce 

obsahují myšlenku, že kromě iniciativy cizinců by i Češi mohli projevovat pozitivnější 

postoje vůči cizincům a „snažili jsme se najít  snahu a schopnost si navzájem porozumět“.   

Z prací tedy vyplývá, že cizinci žákům nevadí a pokud mají vůči nim nějaké výhrady, 

rozhodně to není spojováno s barvou pleti, vyznáním nebo jazykem, ale chováním. 

O rasismu se zmiňují a vyslovují se proti němu pouze dva žáci, protože „jsme navždy jeden 

druh =lidé“.  Žáci si jsou vědomi síly předsudků a stereotypního vidění a ukazují to na 

případu lidí z venkova, kteří se stavějí podezřívavě ke každému, kdo je jiné barvy pleti a na 

druhé straně uznávají, že postupem času je to právě chování, které rozhoduje o tom, zda 

budou cizí lidé do společnosti přijati. Žáci v této skupině opravdu mluví o cizincích velmi 

obecně, v esejích nefigurují žádné konkrétní rasy ani národnosti, s výjimkou Romů.  

Přestože jde o práce zařazené do skupiny s pozitivními postoji, dovoluji si říci, že většina 

těchto esejů prezentuje pasivní postoj. Pasivní v tom smyslu, že žáci vědí, co všechno by měl 

cizinec umět a dodržovat, aby s námi mohl v České republice žít, ale pouze ve dvou esejích se 

objevila ochota vyjít cizincům vstříc a pomoci jim se do společnosti začlenit. Ani v jedné 

práci se žáci nezmínili o tom, co si vlastně o cizincích, resp. lidech jiné rasy myslí a žádná 

práce neobsahuje zamyšlení nad tím, co pro nás multikulturní společnost znamená a co nám 

přináší.  

 

b) vztah k Romům 

Z prací vyplývá, že to jsou převážně Romové, s kým se žáci během svého života potkali a 

seznámili. Zážitky se různí od negativních až po pozitivní, které pokračují přátelstvím a 

v těchto pracích je vidět snaha o diferenciaci.“V ětšina lidí si myslí, že všichni Romové jsou 

stejní a jen kradou a fetujou, ale já mám kámoše Roma a je v pohodě a vůbec nezáleží na 

rase, ale na tom jaký lidi jsou a hlavně jaká je naše společnost“.  Žáci velmi často podotýkají, 

že ačkoliv mají i negativní zkušenosti, nemyslí si, že jsou všichni stejní a že určitě jsou mezi 

nimi i hodní Romové a odsuzují ty, kteří jsou v zajetí stereotypního vidění Romů jako 

potížistů a kriminálních živlů.  Opět tu nejdůležitější roli hraje chování.  

 

 



65  
 
 

B. Žáci s negativními postoji –  11 prací 
 

Z celkového počtu více jak pětina prací vyjadřuje negativní postoj vůči cizincům. Žáci jsou 

negativně zaměřeni vůči cizincům obecně, ale největší skupinu tvoří opět Romové. Názory, 

které v esejích žáci zastávají, jsou dosti razantní a i řešení, v některých případech, dost 

agresivní. Někteří žáci popisují svou nenávist velice silnými výrazy. Romům žáci vytýkají 

především zlé chování „jsou to nevychovaní ……, kteří si o sobě myslej bůh ví co“, „Romové 

si myslí, jaký tady nejsou králové a dělaj z Čechů otroky, hlavně šikanujou“, kriminalitu, 

zneužívání rasismu, pobírání dávek, a to, že nepracují „jsou na dávkách a maj se líp než my“.  

Pouze jeden žák se zmínil o Vietnamcích „žijou pěkně blaze a zdrhaj jen před policií“. 

Nenávist a nechuť žít s Romy v jedné zemi vyjádřili někteří žáci těmito výroky: „Vyhnala 

bych je ze země a udělala jim nějaký místo, kde by mohli žít a neobtěžovat nás“, „Někdy si 

řikám aby si udělali nějaké svoje město“.  Razantní řešení situace svědčí o tom, že žáci 

přejímají postoje svého okolí, ať již rodiny nebo kamarádů. 

Žáci, kteří projevili nesouhlas žít s cizinci dohromady, argumentují tím, že se s cizinci 

nedorozumí, a proto je nemají rádi. V těchto pracích je vidět, že formulace, které žáci někdy 

používají, jsou velmi primitivní a schopnost vyjádřit své názory je velmi malá. 

 

C. Žáci s nevyhraněnými postoji –  18 prací 
 

Práce v této skupině mají společný rys s pracemi ve skupině A, kterým jsou požadavky a 

povinnosti, které by měli cizinci dodržovat a splňovat. Žáci zde sami o sobě prohlašují, že 

jsou zčásti rasisti. „Nejsem vyloženě rasista ale jisté známky rasismu se ve mně vyskytují a 

občas vyplují na povrch.“  

Cizinci obecně jim příliš nevadí, výhrady mají především vůči Romům, v jednom případě 

Ukrajincům a asijským národnostem, ale neuvádějí vysvětlení, proč tomu tak je. Z prací 

vyplývá, že žáci vidí sebe jako ty, kteří mají právo zde žít a ostatní u nás pouze bydlí. Vidí 

sami sebe jako vzor a podle něj poměřují ostatní.  

V esejích se objevují xenofobní postoje k velkému počtu cizinců „Multikulturní společnost 

ano, ale omezeně!“. Ovšem najdeme zde i názory, kdy žákům je celkem jedno, kolik cizinců 

bude žít v naší zemi, podstatné je, „aby dodržovali zákony a platili daně, protože díky 

Vietnamcům přichází stát o vysoké částky“.  
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Žáci v této skupině zastávají i umírněnější postoje vůči Romům „Nemám je ráda, ale někteří 

jsou určitě fajn“. V této skupině byl zcela ojedinělý pozitivní krok směrem k cizincům „Když 

bude mít cizinec dobré chování, tak bych byl ochotný mu s něčím pomoci“. 

 

II. SHRNUTÍ 

Necelá třetina žáků se setkala s lidmi odlišné rasy, většinou je popisují jako své kamarády 

nebo se s nimi setkali v obchodech, na dovolené či při sportovních akcích. Žáci znají význam 

pojmů rasa, národ, rasismus či xenofobie. Problém mají pouze se zařazením Romů, které také 

vidí jako cizince, převažují negativní zkušenosti ze setkání s nimi a zaměřují na ně největší 

koncentraci zloby a nepochopení.  

Překvapivým zjištěním je, že žáci neumí, až na výjimky, vyjádřit svůj názor na lidi odlišné 

rasy a spíše ukazovali svůj nezájem tyto lidi poznat, a to především žáci s nevyhraněnými 

postoji. V 90 % případů se žáci zabývali jen tím, co všechno by měl cizinec znát a dodržovat, 

aby mohl žít v ČR. Nejvíce zmiňovaným požadavkem a zároveň i tím nejdůležitějším, co 

musí cizinec dodržovat a podle čeho je souzen, je chování. Žáci požadují konformitu se 

zákony, pravidly našeho soužití a znalost jazyka. Naopak odlišné náboženství a zvyky nevidí 

pro společné soužití jako překážku. Žáci si jsou vědomi nebezpečí předsudků i toho, jak 

předsudky vznikají, ovšem sami často vyjadřují své názory a postoje, ale neumí podat 

vysvětlení, proč si zrovna toto myslí. Eseje, opět až na výjimky, neobsahovaly hlubší zájem 

nebo zamyšlení nad daným problémem, spíše opakovali naučené věci v holých větách a 

vypočítávali  povinnosti pro ty, co chtějí v ČR žít.  

K multikulturní společnosti se vyjádřili jen tři žáci, dva soužití různých ras a národností vítají 

a jeden by chtěl multikulturní společnost, ale omezeně. 

Celkově jsou žáci nastaveni na přítomnost cizinců, ale kladou na ně rozhodně vyšší nároky 

než na české občany. Většina prací tak působí pasivním dojmem, kdy my jsme tady doma, my 

nemusíme dělat nic pro soužití s cizinci, ale oni se musí podřídit naším požadavkům.  

Myslím si, že největším problém nepředstavují pro žáky cizinci, ale Romové. Každý žák je ve 

své eseji zmínil, a pokud neprojevil vyloženě negativní názor, tak i při nevyhraněných 

postojích inklinovali žáci spíše k negaci. Obraz česko-romských vztahů tak ukazuje Romy 

jako největší cizince vůbec. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ S ROZŠÍ ŘENOU VÝUKOU 
CIZÍCH JAZYK Ů 
 

I. Základní rozdělení prací do skupin podle úhlu pohledu na cizince  

 

A. Žáci s pozitivními postoji – 31 prací 

Více než ½ žáků zaujímá  pozitivní postoj vůči cizincům.  

 

a) vztah k cizincům obecně 

Žáci se v zásadě vyslovují proti odlišování lidí. „…tohle škatulkování mě přestalo bavit, 

protože jsem objevil, že záleží jen na jednotlivci. Každý člověk musí být poznán jako osobnost, 

než je hodnocený. Podle mě je jedno, jestli je bílý, černý nebo fialový, ale důležité je jak se 

chová.“ „Nemám rád škatulkování lidí podle toho, jaké jsou rasy. Nezáleží na rase, ale na 

člověku samotném.“ Upozorňují na to, že k vytváření a utvrzování předsudků a stereotypního 

vnímání cizinců často dopomáhají média, která zveličují některé případy. 

Více jak třetina žáků v této skupině se vyslovuje ostře proti rasismu. „Odpor vůči jiným 

rasám  je jeden z nejstupidnějších výmyslů lidstva“. „Rasy by se neměly omezovat, člověk 

jako člověk.“ Jako vzor ukazují Ameriku, kde všechny možné rasy a národnosti žijí 

pohromadě a žáci mají pocit, že to funguje. Uvažují nad tím, jak jsou lidé stejní a měli by se 

odlišovat hlavně podle chování. „Myslím, že jsou stejně cenní jako my.“ „Beru každého jaký 

je. Podle povahy, nálady a vlastností.“  „Neexistuje nadřazenost a podřazenost ras.“  

Usuzují, že někdy „bílí se chovají hůře než ostatní, ale protože to jsou bílí, kdo je zde původní 

obyvatelstvo, tak nahlížíme na etnické menšiny z jiného úhlu co není dobře.“  Pojem „bílý“  tu 

tedy charakterizuje bělocha, Čecha, tedy něco známého a je dáván do protikladu se vším 

neznámým, což ukazuje na xenofobní postoj. V esejích žáci artikulují přání, aby se lidé více 

setkávali a docházelo k promíchání lidstva a „mělo by se pracovat na vzájemném sblížení a 

pochopení mezi lidmi“, protože jen tak ubude předsudků a zvýší se tolerance. „A ť žijí lidé 

různých ras spolu, jsme přeci lidé a musíme se naučit spolu vycházet.“ „Mnoho lidí si myslí, 

že když je někdo bílý nebo černý, tak je někým jiným, přitom jsme všichni stejní.“  Žít 

s cizincem považují za zajímavé, protože tak mají možnost poznat jejich zvyky, tradice, jídla 

a řeč, ale jsou proti tomu, aby si cizinci vytvářeli svoje ghetta, protože se tak odtahují a 

nedochází ke vzájemným kontaktům. Cizinci získávají jejich obdiv, protože vědí, jak těžké je 

zapadnout do nové společnosti a upozorňují, že „ur čitá část Čechů jsou bohužel rasisti.“ 
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Jeden žák ovšem namítá, že „lidé v ČR nejsou v žádném případě rasisti, jen mají špatné 

zkušenosti.“ 

Cizinci jsou v naší zemí vítáni, většinou představují formu obohacení naší společnosti a  jsou i 

ekonomickým přínosem, protože  zde zakládají firmy a přinášejí nové informace a pohledy na 

svět. Nejpodstatnější pro žáky je, aby se cizinec „slušně choval“ a „uznával demokracii a 

naše zákony.“ „Každý má právo žít tam, kde chce“ a jakmile žije v ČR, tak většina žáků tvrdí, 

že je vidí jako české občany. Zajímavé je, že převažuje požadavek určité konformity chování 

a dodržování zákonů, na druhou stranu žáci smýšlejí velice otevřeně o náboženství a tradicích 

cizinců, kdy tvrdí, že „náboženství je každého věc a druhým do něj nic není“ a požadují, aby 

si cizinci udrželi svoji kulturu a zvyky.  

„P ři poznávání lidí není jazyk ani náboženství překážkou, to si člověk jen namlouvá. Stačí se 

otevřít a chtít vědět nové věci, člověk se přece nemusí vzdát svých zvyklostí, jiný národ mu je 

nevezme.“ Toto otevřené vyjádření shrnuje názory žáků, které jsem zařadila do této skupiny. 

Žáci chtějí, aby tu cizinci s námi žili a dodržovali naše základní zvyky a zákony a zároveň si 

uvědomují, že k tomu, abychom to všichni mohli žít společně, je potřeba, aby i čeští občané 

přiložili ruku k dílu a byli otevření a tolerantní. 

 

b) vztah k Romům 

Vztah k Romům patří mezi nejvíce komplikované. Většina žáků se snaží být objektivní, 

chápou, že Romové zde bydlí stejně jako my a že ne všichni jsou špatní a nevychovaní. 

Žáci kritizují především „neurvalé chování“, ale obratem přiznávají, že takové chování by 

jim vadilo i u každého jiného. Problém Ústeckého kraje vidí hlavně v tom, že Romové se 

neumí přizpůsobit i přestože my jsme schopni tolerovat jejich zvyky, oni nám neumí vyjít 

vstříc a chovat se „normálně“.  Jedna dívka přidala vtip, který ukazuje stereotypní vidění, jak 

se Romové chovají: „Jak začíná cikánská kuchařka? Ukradneme si tři vajca…“. Žáci mají 

pocit, že způsob, jakým se chovají, dělá špatnou pověst i nám a ta část Romů, která je slušná, 

tak „jako menšina nemá šanci se uchytit, protože je házejí do stejného pytle s ostatními“. Je 

patrná snaha nevidět  Romy černobíle: „n ěkteří jsou velice slušní, pracovití a starají se o své 

rodiny, jiní nepracují, nestarají se o nic a žijou divný život.“ Jeden chlapec vylíčil ve své 

práci, jak je smutné, že lidé mají proti Romům předsudky jen proto, že „známým vykradli 

cikáni chalupu, a proto nesnášejí všechny Romy“. Zamýšlí se nad tím, „jaký může být život 

člověka, který jen proto, že je cikán, se nemůže objevit třeba v obchodě, aby ho hlídač 

nepozoroval, jestli něco neukradne?“ 
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Vidí podobnost romské a černošské problematiky a ptají se: „ Černochy bereme jako součást 

Ameriky, tak proč ne Romy jako součást Čech?“ „Je těžké bojovat proti předsudkům, ale 

chodit kolem toho jako kolem horké kaše taky nepomáhá.“ 

Žáci viní rodiče romských dětí z toho, že neumí jít svým dětem příkladem a že jen malá část 

se jich dokázala přizpůsobit. Zajímavé je, že v souvislosti s Romy nebylo ani jednou zmíněno 

hnutí Skinheads.  

 

B. Žáci s negativními postoji –  3 práce 
 
Esejů, které obsahovaly vyloženě negativní postoje vůči všem rasám a národnostem bylo 

velmi málo. Dvě práce obsahují výpady proti cizincům obecně „Lidi jiné rasy tady nemají co 

dělat, mají svoji zem a svojí národnost, kde by měli zůstat. Nemám lidi jiných ras ráda.“  

Žáci svojí nechuť a neochotu žít v jedné zemi s cizími lidmi zdůvodňují tím, že je neznají, 

neví nic o jejich zvycích a kultuře, a proto „nezapadají do našeho světa“ a mají pocit, že by 

je jakákoliv změna mohla obtěžovat. Takovéto uvažování ukazuje na xenofobní postoje 

k tomu, co je cizí, co pro ně není normální a spouští u nich pocity strachu a nedůvěry.  

Jedna práce je zaměřená pouze na Romy. Žákyně zde nemluví o Romech jako o lidech, ale 

používá označení „to“. „Když potkám cikána, což už je tady 100%, že ho potkám, tak mám na 

něj zlost. Nechová se tak, jak by měl, pořád se to rozmnožuje, aniž by to umělo vychovávat. 

Nepracuje to a nesnaží se zapadnout do naší společnosti. Takovýdle lidi bych opravdu 

střílela. Pro stát je to jenom přítěž a pro nás občany též.“ Viní Romy z toho, že jen kradou, 

berou dávky a obchodují s dětmi. „Nejsou to lidi se srdcem a mozkem“. 

Takto obrovská averze a neobyčejně agresivní řešení svědčí o tom, jak silný vliv mohou mít  

názory okolí a rodiny na dětské postoje. Doufejme, že zůstane jen u verbálních insultací a 

žákyně je nebude chtít realizovat. Ostatní dva žáci Romy ve svých esejích odsuzují za to, že 

se povyšují, ohrožují nás na životě, dělají nepořádek a prostě neumí zapadnout. Dále již 

konkrétně zmiňují jen Vietnamce, kteří „se tu roztahují, jsou zlí a jejich děti si moc dovolují“. 

 

C. Žáci s nevyhraněnými postoji –  21 prací 

Prací obsahující názory, které nebyly vysloveně úplně pozitivní a příliš negativní byla necelá 

polovina. Ve vztahu k cizincům obecně zastávají žáci spíše otevřenější postoje, ale 

uzavřenější vykazují ve vztahu k cizincům, kteří by měli žít v naší republice. Důvodem je 

především strach z velkého počtu cizinců, kteří nám berou práci. Žáci smýšlejí, že v naší zemi 
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by směli žít jen ti, co pracují, platí daně, umí se přizpůsobit a nebudou dávat najevo, že jsou 

odjinud.  

Kritizují především chování cizinců, jedna dívka si povzdechla: „Ach jo, asi jsem rasista na 

Vietnamce. Je jich tu strašně moc, proč nejsou ve své zemi?“ Objevuje se i předsudek, kdy 

cizinci jsou spojováni s kriminální činností. „Cizinci mi nevadí, když mi zrovna nevykrádají 

peněženku.“ Xenofobie se projevuje nejmarkantněji ve vztahu k cizincům takto: Cizince 

neznáme, jsou podezřelí a vadí jim, že si tvoří gangy a mafie, a tím naši zemi ohrožují a my 

pak se musím bát o naši bezpečnost. Jeden žák uvažuje nad tím, že za komunismu by 

k ničemu takovému nemohlo dojít, protože „takovýhle lidi by hned putovali do vězení“. 

Někteří žáci mají pocit, že se cizincům příliš přizpůsobujeme a necháme je tady dělat to, co 

doma nesmí. „N ěmci tu jezdí jako prasata a všude odhazují odpadky, za co by doma dostali 

vysoký pokuty a tady se jim nic nestane.“ 

Námitky a averze je namířena nejvíce na romskou populaci. Často se opírají o špatné 

zkušenosti a bojí se, že „Romové tu postupně získávají nadvládu, zneužívají rasismus ve svůj 

prospěch a berou vysoké přídavky na děti“. Jeden žák navrhuje omezit přídavky „maximálně 

na tři děti“. Dále jim vadí, že nemají práci a „d ělají nepořádek v našem městě“. Spíše 

negativně zaměřené eseje působí dojmem, že žáci vůbec nepovažují Romy za Čechy a občany 

ČR, ale vidí je jako rasu nebo národ, která tu bydlí. Jeden žák soudí, že „Romové nemají 

žádný cíl, jsou nejhorší pro náš stát a celkově jsou hrozní“. Ovšem objevují se i 

optimističtější názory, kdy všichni Romové nejsou hrozní, ale jsou i vychovaní a vzdělaní a 

tento názor většinou vyplývá z pozitivní zkušenosti nebo vytvořeného přátelství s Romem.  

V mnoha esejích je vidět upřímná snaha žáků vysvětlit své postoje, které jsou spíše pozitivně 

laděné vůči cizincům a přes určité výtky spontánně připouští, že jim tu cizinci vcelku nevadí, 

nicméně upřednostňují „starší rozdělení na rasy a národy“ a „my jsme ČR, proto tu musí být 

čeští občané a jejich zvyky“. Za předpokladu, že tu cizinci budou žít, musí  se přizpůsobit a 

spáchají-li trestnou činnost, měli by být i tady souzeni a „ne jako princ z Ománu“ a nebudou-

li pracovat, tak by měli být vyhoštěni ze země.  

Řešení romské problematiky je ve srovnání drsnější a názory žáků jsou nekompromisní: 

„vyhostit je ze země“, „odst ěhovat a udělat vlastní stát“ nebo „odstěhovat do jiné části 

země,kde je málo lidí“. V některých pracích probleskují i návrhy řešení, kdy Romové, 

nenajdou-li práci, by mohli vykonávat pomocné a dobrovolné práce.  

Názory a postoje této skupiny žáků jsou dosti široké, nicméně nejde jen o výkřiky či hesla, ale 

žáci se snaží vysvětlit a obhájit, proč takové postoje zastávají. Jak vyplývá z esejů, nejvíce 

jsou xenofobní myšlenky namířeny na romskou populaci, kdy žáci mají pocit, že musí naši 
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zemi bránit, protože ji Romové poškozují a zároveň že není nejsou schopni změnit svoji 

hodnotovou orientaci. Ve vztahu k cizincům jsou optimističtější, žádají pouze dodržování 

zákonů a našich zvyků, ale i zde se občas vynoří ukázka toho, jak snadno žáci opakují postoje 

dospělých – např. ventilovaný strach z toho, že nám cizinci berou práci. 

 

II. SHRNUTÍ 

Žáci této školy se staví proti rasismu, vydělování lidí na základě rasy a diskriminaci např. na 

základě náboženství nebo občanství a přijde jim správné, aby docházelo k míšení ras a 

národností. Problémem je terminologie, kdy je matou pojmy „příslušník jiné rasy“ a 

„příslušník jiného národa“.  

Zamýšlejí se nad předsudky a jaký vliv na ně mají média a vyjadřují politování nad tím, že 

právě díky předsudkům je v ČR hodně lidí rasistického smýšlení. Jak skupina s pozitivními 

postoji, tak i s nevyhraněnými postoji projevují dost otevřené názory na příchod cizinců do 

ČR, dost se zamýšlejí nad klady a zápory soužití a jediným artikulovaným požadavkem je 

dodržování demokracie a zákonů a slušné chování. Ostatní, jako jazyk, náboženství, zvyky a 

tradice je pouze jejich osobní věc. V některých pracích vyplouvá na povrch, že žáci považují 

sebe za normálního bělocha a staví se tak do protikladu ke všemu cizímu a odlišnému, což 

můžeme přirovnat ke xenofobnímu postoji, kdy žáci bojují s obavami a zakořeněným 

strachem z neznámého.  

Žáci reflektují stereotypní obraz  nevychovaných, nepracujících a spíše nepřizpůsobivých 

Romů. Jejich výroky vyjadřují bezmoc a přesvědčení, že rasismus jen tak nezmizí, pouze 

jedna dívka vyjádřila svoji neochotu žít s Romy velice agresivně. Hlavní vinu přisuzují žáci 

nedůsledné výchově rodičů romských dětí. Žáci mají potíže vůbec určit, jak se na Romy dívat, 

nevědí jestli představují jinou rasu nebo národnost. Někteří žáci s nevyhraněnými postoji o 

Romech uvažují jako o cizincích a nemají pocit, že jsou občany ČR, což je v ostrém 

protikladu k cizincům žijícím v ČR, protože ty za občany ČR považují.  

Velký počet prací se zabýval myšlenkou multikulturní společnosti, její existenci vítají, vidí ji 

jako zdroj obohacení pro všechny a sami přemýšlejí, jak jejímu vytvoření napomoci, např. 

tím, že se budou chovat k cizincům vstřícně a poradí jim, když uvidí, že potřebují pomoc. 

Lze říci, že žáci této školy vykazují otevřenější postoje vůči cizincům a nadějné je především 

pozitivní naladění prací ze skupiny s nevyhraněnými postoji. Přestože jim největší problém 

činí zaujmout postoj vůči Romům, snaží se vyhýbat stereotypnímu pohledu. 
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8.2. DISKUSE 
Cílem mého výzkumu bylo pomocí kvalitativní kategorizace textů získat odpovědi na tyto 

otázky: 

1. zda žáci navštěvující školu, která se účastní multikulturní projektů NNO, projevují 

otevřenější-pozitivnější postoje vůči cizincům než žáci školy, které se 

multikulturních projektů neúčastní 

2.  zda  aktivity neziskových organizací mají vliv na utváření postojů žáků vůči 

cizincům 

 

     Obecně lze konstatovat, že 169 žáků devátých tříd nějakým způsobem vyjádřilo svůj 

postoj k cizincům. Žáci mají zkušenosti ze setkání s lidmi odlišné rasy nebo národnosti a 

často zmiňují, že právě tato setkání je nejvíce ovlivňují při formování názorů na cizince. Je  

patrné, že na postoje dětí má vliv i přítomnost příslušníka jiné rasy ve třídě. Mezi žáky škol 

nebyly podstatné rozdíly: ve všech třech školách vyjádřili žáci celou škálu názorů a postojů, 

rozdíl byl spíše v ochotě se problémem zabývat a zamýšlet se nad zadanými tématy. Žáci ze 

školy spolupracující s NNO nebyli příliš ochotní o problému diskutovat, spíše se tématem 

zabývali povrchně a až na pár výjimek napsali jen stručné odpovědi na všechny otázky bez 

hlubších analýz a úvah. Děti z ostatních škol byli ve své argumentaci aktivnější, z esejů byla 

vidět snaha o hlubší a upřímně míněné zamyšlení a jejich odpovědi byly více propracované. 

 

     Žáci ze škol, kde nespolupracují s NNO v oblasti multikulturní výchovy, neprojevili více 

uzavřené postoje vůči cizincům. Ukázalo se totiž, že většina školáků je spíše pozitivně 

nastavena na příchod nových cizinců. Chtějí, aby tu s námi žili a jedinou podmínkou je uznání 

demokracie a znalost zákonů. Každý by měl dostat šanci a lidé by měli být vstřícnější. Někteří 

žáci mají xenofobní pocit, kdy vnímají sebe sama jako něco přirozeného a normálního oproti 

tomu cizímu. Žáci umí diferencovat, někteří vysvětlují své postoje velmi pregnantně a i když 

mají negativní zkušenosti, připisují je pouze jednotlivým osobám, situacím nebo konkrétním 

podmínkám. Negativní zážitky a proto i uzavřenější postoje zastávají především vůči Romům, 

a to hlavně žáci s nevyhraněnými nebo negativními postoji. Žáci se mnohdy snažili pochopit, 

že existuje i jiný pohled na svět než je ten náš. Vnímají multikulturní společnost jako něco, co 

ke státu patří, i díky tomu, že jsme členy EU a ukazují snahu osobně se na jejím upevňování 

angažovat – mít cizince za kamarády, ukázat jim život v naší republice, učit se cizí jazyky 

apod. U těchto škol se projevují nedostatky, na rozdíl od školy  spolupracující s NNO,  a to 
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v chápání pojmů jako je rasa, národnost, etnikum apod., které děti často používaly 

pejorativně.  

      

     Žáci ze školy, která spolupracuje s NNO v oblasti multikulturní výchovy, naopak vykazují 

základní znalosti terminologie o odlišných kulturních skupinách s výjimkou Romů. 

Překvapivé je zjištění, že žáci projevují tak malou potřebu a ochotu získávat nové informace a 

znalosti o cizincích a jejich kulturních kořenech. Nelze říci, že by tito žáci byli proti příchodu 

a životu cizinců v naší republice, myslí si, že jsme schopni žít dohromady. Na druhé straně je 

z prací vidět evidentní malá snaha se angažovat a usnadnit jim integraci do společnosti, 

přestože integrace do společnosti ve smyslu dodržování zákonů, pravidel soužití, znalosti 

českého jazyka, pracovitosti a dobrého chování je jejich prvořadým požadavkem. Otevřenější 

názor zastávají k náboženství a udržování odlišných tradic, ale jen do té úrovně, kdy nebudou 

omezovat a obtěžovat ostatní. Toto smýšlení svědčí  spíše o jakési představě koexistence lidí, 

kteří vedle sebe žijí a setkávají se jen do té úrovně, kterou mají společnou a vyhovuje jim a 

dál už žijí každý zvlášť, navzájem se neovlivňují, a tím pádem ani neomezují. Takové soužití 

ale nepřináší žádné obohacení ani pozitivní aspekty pro žádnou stranu a není smyslem 

multikulturní společnosti. Každá kultura má co nabídnout a vzájemné působení kultur může 

mít dobrý vliv na vývoj společností. 

     Z výzkumu tedy nevyplývá, že  žáci školy, která spolupracuje s NNO, projevují otevřenější 

postoje vůči cizincům než žáci z ostatních škol, kde s multikulturní výchovou nepracují. 

Postoje žáků všech zmíněných škol se příliš neliší, ve všech školách převažují žáci 

s pozitivními postoji, což je příjemné zjištění. Následují skupiny žáků s nevyhraněnými 

názory, které vykazují xenofobní nálady, především na základě předsudků a nedostatečné 

informovanosti, ale i práce pozitivně laděné. Přestože byl můj výzkum zaměřen na cizince, 

z výsledků jasně vyplývá, že největší cizince představují pro žáky  právě Romové. Romové 

jsou pro ně cizinci, někdy i rasa nebo národ a kromě některých snah odlišovat od sebe špatné 

a dobré Romy, převažuje, především u žáků školy spolupracující s NNO, pesimistický pohled. 

Žáci tak opakují a potvrzují stereotyp „cikána“, a to jim zabraňuje dívat se jinak na ty Romy, 

kteří se již bez problémů integrovali. 

  

     Mým doporučením je žáky podporovat v upevňování otevřených postojů tím, že jim 

budeme dodávat fundované informace a zkušenosti nejen v rámci výuky, ale i mimo školu 

např. při sportu či soukromém životě, umožníme jim cestovat, aby mohli získat nové 

zkušenosti, prožívat objevování a poznávání nového, srovnávat a kriticky myslet. Je zde velká 
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šance, že jejich názory budou méně xenofobní a uzavřené a více objektivnější a tolerantnější 

vůči odlišnosti, kterou již budou brát jako samozřejmou součást života.  

 

      Z výzkumu zcela jasně vyplynulo, že žáci ze školy, která spolupracuje s NNO, mají větší 

znalosti v oblasti poznatkové, tzn. rozumí pojmům jako kultura, rasa, xenofobie, národ a 

používají je ve správném významu a kontextu. Žáci se samozřejmě mohli v používání pojmů 

orientovat ještě před tím, než škola s multikulturní výchovou neziskových organizací začala, 

bohužel v té době, kdy škola začala s NNO spolupracovat, nebyl takový výzkum v rámci mé 

diplomové práce možný. Mohu tedy říci, že zjištění, že žáci jsou schopní používat a rozumět 

pojmům a ukazují tedy kognitivní znalost neznamená, že aktivity NNO mají vliv na utváření 

postojů žáků vůči cizincům. Záměrem této diplomové práci nebylo zjistit stav poznání před 

výukou multikulturní výchovy, výzkum je spíše  realizovaný ex post, a proto nelze tento fakt 

ani potvrdit ani vyvrátit. 
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9. ZÁVĚR 
 

Hlavním cílem této magisterské práce bylo popsat úroveň podpory multikulturní 

výchovy na základních školách, roli neziskových organizací a jejich vliv na postoje žáků 

základních škol vůči cizincům. 

 

     Multikulturní výchova se stává nezbytnou součástí vzdělávání. Světová společnost se 

neustále vyvíjí, lidé migrují a dochází k míšení odlišných jazyků, zvyků, kultur a potkávají se 

lidé různých náboženství nebo s odlišnými hierarchiemi hodnot. To klade velké nároky na 

postoje domácích obyvatel, zvláště ze zemí, které nebyly na takový příval cizích kultur 

zvyklé. Ne každý je na takovou pestrost a rozmanitost připraven a reaguje pozitivně. Česká 

republika připravena nebyla. Úroveň multikulturní výchovy po r. 1998 byla téměř nulová. Po 

osmi letech se vnímání důležitosti multikulturní výchovy posunulo, státní instituce začaly na 

poptávku společnosti a připomínky neziskových organizací postupně více reagovat a jedním 

z výsledků je zavedení multikulturní výchovy jako průřezového tématu do vzdělávacího 

procesu. Považuji to za velký krok dopředu, i když samotný fakt zavedení multikulturní 

výchovy do výuky neznamená, že od toho okamžiku budou všechny školy multikulturní a 

budou z nich odcházet žáci s vytvořenými pozitivními a otevřenými postoji. Před námi leží 

dlouhodobý úkol naučit žáky pracovat se stereotypy a předsudky, xenofobií, překonávat tato 

omezení, vést je ke kritickému myšlení, pěstovat respekt, zvyšovat toleranci a vést je 

k pochopení toho, že odlišné a cizí věci nemusí znamenat jen něco negativního, ale naopak, že 

nás mohou obohatit, rozšířit nám obzory ve smyslu pluralitního vidění světa a naučit nás 

komunikovat a kooperovat s příslušníky jiných sociokulturních skupin. 

Neziskové organizace sehrály nezastupitelnou roli v podpoře multikulturní výchovy a pružně 

reagovaly na měnící se potřeby společnosti. Začaly dodávat informace o cizích kulturách, 

tradicích, odlišných způsobech života a nabízet širokou paletu projektů a aktivit. Jejich 

strategie i programová struktura se postupně vyvíjí a obměňuje tak, jak se vyvíjejí a obměňují 

požadavky společnosti. Z toho důvodu není v současné době prioritou dodávat základní 

informace o cizincích, ale především o snahu ukázat lidem, jak se zbavit předsudků a 

stereotypů a naučit je vnímat odlišnost a jinakost jako obohacení a výhodu, která dokáže 

rozšířit naše vidění světa zase o kousek víc. NNO vnímaly potřebu začlenit multikulturní 

výchovu do vzdělávání. Svojí činností připravily půdu pro institucionalizaci multikulturní 

výchovy do českého školství a vytvořila se spolupráce mezi NNO a MŠMT. Jejich společným 

úsilím je začít multikulturní výchovu ve školách aktivně využívat, reflektovat aktuální trendy 
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a potřeby ve vzdělávání a umožnit žákům uvědomit si souvislosti jejich každodenního života 

a šíři celosvětových problémů a navést je k tomu, aby využívali kritické myšlení, nepodléhali 

síle předsudků a sami se naučili skládat informace do souvislostí a sami měli potřebu hledat si 

odpovědi na otázky, čímž nejenže prohloubí své znalosti, ale i porozumění. 

 

     Pro to, aby v České republice žili zodpovědní, na vlastní úsudek spoléhající občané 

s otevřenou myslí a postoji, je nezbytné začít s multikulturní výchovou již u dětí a dodávat jim 

objektivní a pozitivní informace o cizích kulturách a umožnit jim získat nové zkušenosti.  

 

     Výsledky výzkumu zaměřeného na postoje žáků nepotvrdily, že by samotné aktivity 

neziskových organizací realizované na základních školách měly zásadní vliv na změnu 

postojů žáků vůči cizincům. Na základě výsledků komparativní analýzy esejů, kterou jsem 

provedla u žáků devátých tříd základních škol lze prohlásit, že žáci školy, která spolupracuje 

s NNO v oblasti multikulturní výchovy neprojevují více pozitivní – otevřené postoje vůči 

cizincům než žáci škol, kde multikulturní výchova není zahrnuta do výuky. Rozdíl u této 

školy se projevil především v tom, že postoje těchto žáků byly více pasivní. Žáci kladou na 

cizince mnohem větší nároky než na sebe a příliš neprojevují snahu vyjít vstříc a pomoci 

s jejich integrací do společnosti. Integrace pro ně představuje dodržování našich zákonů, 

pravidel soužití, placení daní, slušnost, schopnost se dohovořit česky a chovat tak, aby 

nevyčnívali. Z výzkumu dále vyplynulo zajímavé zjištění, že přestože postoje těchto žáků 

nejsou příliš odlišné, mají, oproti školám, kde MKV není, velmi dobrou kognitivní znalost, 

dokáží správně používat a interpretovat pojmy spojené s multikulturní problematikou.  

 

     Ačkoliv byl výzkum zaměřen na zjištění postojů vůči cizincům, téměř každá práce se 

dotkla romské problematiky. Ukázalo se, že největším problémem není vztah k cizincům, ale 

vztah k Romům. Ti jsou pro žáky největšími cizinci ze všech.  

 

     Samotná spolupráce školy s NNO není tedy zárukou toho, že žáci změní své postoje a 

budou více otevření a tolerantní. Jako vhodný směr dalšího studia dané problematiky bych 

doporučila hlubší analýzu vlivu NNO na postoje žáků, která by se zaměřila především na to, 

co vedlo školu ke spolupráci s NNO, jaké jsou cíle školy v rámci spolupráce s NNO, jakým 

způsobem a jaké informace a znalosti předávají učitelé či lektoři žákům a jak jsou 

multikulturní aktivity a činnosti evaluovány.  
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Příloha č. 1 

 
 
 
 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 
1) Popiš své setkání s někým, kdo je odlišné rasy než ty sám. 
 
2) Pokud jsi se s někým podobným nesetkal, napiš, co si myslíš o lidech jiné rasy. 
 
3) Co si myslší o lidech různých ras, kteří v naší zemi žijí nebo do ní přicházejí a o nově se 

tvořící multikulturní společnosti. 
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Příloha č. 2 
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Kultura  – představuje hodnoty, symboly, interpretace a  perspektivy, které odlišují jednoho 

jedince od druhého a způsoby, jakým je členové skupiny interpretují, používají a vnímají, je 

dynamická, komplexní a měnící se 

 

Multikulturní výchova  - výchova, která má připravovat všechny žáky na život 

v multikulturní společnosti a představuje tendenci ke změně, která má vyústit v zajištění 

stejných příležitostí pro vzdělání všech žáků tak, aby mohli získat kompetence a znalosti 
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jeho narození, a to podle toho, jaké národnosti jsou jeho rodiče nebo v jaké oblasti nebo státě 

se narodil nebo žil od narození. 

 

Nestátní nezisková organizace, NNO – organizace, které jsou  neziskové, soukromé, 
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Způsob chování a argumentace, který vyzdvihuje rozdíly mezi rasami, etnickými skupinami, 



90  
 
 

hodnotí je a hodnocení pak využívá ve svůj vlastní prospěch 

 

Rasová diskriminace - jakékoliv rozlišování, vylučování, omezování nebo znevýhodňování 

založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo na národnostním nebo etnickém původu, jehož 

cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo uskutečňování 

lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, 

kulturní nebo kterékoliv jiné oblasti veřejného života 

 

Stereotypizace – zafixovaný obraz v hlavě, jehož prostřednictvím vnímáme chování či 

vlastnosti členů společenských skupin v hlavních rysech jako dané a neměnné. Může být i 

pozitivní 
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vztahů mezi majoritou a minoritami, podporuje zavádění interkulturního vzdělávání a 

globálního rozvojového vzdělávání do českého školství 

  

Xenofobie – strach z cizího (z řeckého xénos – příchozí a fóbos – bázeň, úzkost), nedůvěra a 

netolerance vůči jiným etnickým skupinám a rasám 
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