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Abstrakt 

Naše práce reaguje na potřeby změn plynoucích ze stále probíhajících 

reformních snah v českém školství, konkrétně na povinnou implementaci 

průřezového tématu Multikulturní výchova napříč všemi předměty. 

Vzhledem k tomu, že autorka této práce působí na Katedře anglistiky PF 

JU v ČB a vyučuje praktický jazyk, vede metodické semináře a průběžnou 

pedagogickou praxi, zaměřujeme se konkrétně na implementaci MKV do hodin 

anglického jazyka na základní škole. Naši studenti, budoucí absolventi oboru 

Učitelství anglického jazyka pro druhý stupeň základních škol, budou totiž 

potřebovat zejména zkušenosti se zapojováním MKV do hodin anglického jazyka 

právě na druhém stupni ZŠ. 

Nutnost zapojení MKV do výuky je dokumenty závaznými pro české 

školství přímo nařizována, a široká veřejnost má ke všem těmto dokumentům 

přístup na webových stránkách MŠMT. Neustále je zdůrazňováno plnění 
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konkrétních cílů MKV, naši absolventi však tápou při konkrétním uchopení 

abstraktního pojmu Multikulturní výchova. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 

představit v naší práci potřebnou teorii stojící za průřezovým tématem MKV 

a následně na této teorii vystavět modul semináře (kurz KAJ/MVA). Zmíněný 

modul našim studentům poskytne dostatek teoretických informací o MKV, 

poskytne jim také dostatek praktických ukázek implementace MKV do hodin 

anglického jazyka při dodržení zásady propojování kulturních a jazykových cílů a 

na závěr jim poskytne prostor si takovouto hodinu navrhnout a realizovat v rámci 

simulované výuky vrstevníků (peer teaching). 

Abychom podpořili užitečnost kurzu KAJ/MVA výstupy seminářů, 

přípravy hodin studentů, poskytneme široké pedagogické veřejnosti a 

zpřístupníme je na Metodickém portále RVP.CZ od ledna 2012 spravovaném 

Národním ústavem pro vzdělávání. I učitelé v praxi tak z příprav studentů budou 

moci čerpat inspiraci pro své hodiny anglického jazyka. 

Klíčová slova 

Průřezové téma Multikulturní výchova, Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání (RVP ZV), Společný evropský referenční rámec pro jazyky: 

Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme (SERR), 

výuka anglického jazyka, interkulturální, interkulturní, vícejazyčnost, propojení 

jazykových a kulturních cílů, výuka vrstevníků, kurz KAJ/MVA. 

1. Výzkumné otázky 

Výzkumná otázka číslo jedna: Co by měl budoucí učitel anglického jazyka na 

druhém stupni základní školy vědět o průřezovém tématu Multikulturní výchova a 

fenoménu interkulturality a plurikulturality s ním spojeným? 

Odpověď, výstup číslo jedna: Teoretická část naší práce. 

Výzkumná otázka číslo dvě: Jak konkrétně začlenit průřezové téma 

Multikulturní výchova do výuky anglického jazyka na druhém stupni základních 

škol? 

Odpověď, výstup číslo dva: Navržení modulu semináře, který toto know-how 

obsahuje. 

Výzkumná otázka číslo tři: Jak propojit lingvistické a kulturní cíle ve výuce 

anglického jazyka na druhém stupni základních škol? 
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Odpověď, výstup číslo tři: Realizace semináře, ukázkové aktivity pedagoga a 

studentů (peer teaching), umístění příprav studentů na Metodický portál RVP.CZ. 

2. Teoretická část 

V teoretické části naší práce bychom chtěli čtenáře podrobně seznámit 

s průřezovým tématem Multikulturní výchova (dále jen MKV) a s přímými 

souvislostmi, které za vznikem a zařazením tohoto tématu v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) stojí. 

Průřezové téma MKV by totiž mělo být povinnou součástí výuky všech předmětů 

na druhém stupni základních škol, viz právě RVP ZV 2013. Tento fakt je učitelům 

neustále zdůrazňován, cíle průřezového tématu mají jasně vytyčené, ale 

metodickou podporu, tedy praktické ukázky toho jak konkrétně s MKV pracovat, 

nalézají jen obtížně. Většinou je totiž MKV v praxi spojováno pouze s výukovou 

oblastí Člověk a společnost a je redukováno na otázku soužití většinové skupiny 

s menšinovou (viz podkapitola 3.1 Průřezové téma Multikulturní výchova). 

S tématem pracujeme z pohledu učitele anglického jazyka, neboť autorka této 

disertační práce anglický jazyk již patnáct let vyučuje na různých typech škol. 

Posledních osm let vede semináře praktického jazyka, průběžné praxe a 

metodické semináře pro výuku jazyka na Katedře anglistiky Pedagogické fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Zajímá nás tedy konkrétní zapracování MKV do hodin anglického jazyka, neboť 

věříme, že právě hodiny anglického jazyka (ale i jiného cizího jazyka) jsou 

ideálním a přirozeným prostředím pro zapojení MKV do výuky. V hodině 

anglického jazyka totiž vždy pracujeme minimálně se dvěma jazykovými kódy 

(českým a anglickým) a tyto kódy jsou nutně spjaty s odlišným kulturním 

prostředím (navíc kulturní prostředí spojená s angličtinou jsou sama o sobě velmi 

rozmanitá). Pomocí jazyka také můžeme poznávat kultury další, které společný 

kód, v našem případě anglický jazyk, rozpoznávají a užívají ke komunikaci. 

Z tohoto důvodu se domníváme, že MKV je tedy vlastně přirozenou součástí 

každé hodiny anglického jazyka, ať si to jako učitelé uvědomujeme, či nikoliv. 

Jelikož jsme si vybrali jako hlavní téma praktické části implementaci průřezového 

tématu MKV do hodin anglického jazyka, zdálo se nám vhodné představit nejprve 

dokumenty z českého prostředí, neboť jsme chtěli bezprostředně reagovat na 
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situaci v České republice, na českých základních školách. Seminář nabízíme 

primárně budoucím učitelům, výstupy semináře (ukázky hodin studentů) by však 

měly oslovit všechny učitele jak budoucí, tak stávající.  V naší práci jsme tak 

zcela logicky za kapitolu 1. Úvod umístili kapitolou 2. Bílá kniha (dále jen BK), 

protože se domníváme, že i když se z dnešního pohledu BK může jevit jako 

nesystémová až idealistická, hraje stále tento dokument v procesu reformy 

českého školství zcela zásadní roli. Poprvé totiž upozornil na nedostatky 

v systému vzdělávání, a i když velmi obecně, navrhl možná řešení problémů a 

jistý rámec, ze kterého současné reformní snahy stále vycházejí. Také zde byla 

poprvé zmíněna nutnost zavedení průřezových témat do výuky, viz obecné cíle 

vzdělávání a výuky v BK. 

 Následující kapitolu pak zcela logicky věnujeme Rámcovým vzdělávacím 

programům, konkrétně Rámcovému vzdělávacímu programu pro ZV, který 

z BK přímo vychází a který zavádí pojem průřezové téma. Jedním ze zavedených 

průřezových témat je Multikulturní výchova. V rámci této kapitoly tedy blíže 

seznamujeme čtenáře s předmětem Cizí jazyk a průřezovým tématem 

Multikulturní výchova. RVP ZV definuje vědomosti, dovednosti, schopnosti, 

postoje a hodnoty žáků v oblasti Jazykové vzdělávání i ve zmíněném 

průřezovém tématu MKV - tam ještě nabízí tematické okruhy, se kterými je 

možno pracovat. Vzhledem k tomu, že BK i RVP ZV jsou závaznými dokumenty 

českého školství, je třeba, aby se s nimi budoucí učitelé anglického jazyka 

podrobně seznámili. Na základě těchto dokumentů se totiž utvářejí školní 

vzdělávací programy na jednotlivých základních školách. 

Další kapitola 4. Nástroje jazykové politiky Rady Evropy představuje 

v jednotlivých podkapitolách Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

((dále jen SERR: dokument, teoretická pomůcka pro tvorbu kurikul), Evropské 

jazykové portfolio, Autobiografii interkulturních setkání a Obrazy druhých 

(praktické nástroje při výuce sloužící k autoevaluaci). Zmíněné nástroje nejsou 

sice pro členské státy Evropské unie závazné, ale tvůrci kurikul členských států 

z nich zcela jistě inspiraci čerpají. České vzdělávací dokumenty vznikaly 

konkrétně v přímé reakci a návaznosti na SERR. RVP ZV se snaží v praxi 

uplatňovat dva zásadní cíle SERR, a to rozšiřování interkulturních a 

vícejazyčných kompetencí. Na potřebu budování interkulturních kompetencí 
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reaguje v českém prostředí právě průřezové téma Multikulturní výchova. 

V souvislosti s vícejazyčností je to pak zavádění výuky dvou cizích jazyků na ZŠ 

a posunutí výuky prvního cizího jazyka už na první stupeň. Interkulturní a 

vícejazyčné kompetenci byl v teoretické části věnován poměrně velký prostor, 

neboť obě kompetence jsou zcela zásadní pro praktickou část naší práce, 

především pro tvorbu modulu samotného semináře, kde se snažíme studenty vést 

k vědomému propojování kulturních a jazykových cílů v hodině anglického 

jazyka v přímé návaznosti na apel SERR i RVP ZV. Protože, jak už bylo 

zmíněno, právě dostatek ukázek konkrétního zapojení MKV do anglického jazyka 

v českém prostředí stále chybí. 

V kapitole 5. Teoretická východiska představujeme teoretickou základnu, na 

které stavíme praktickou část. V naší disertační práci jsme několikrát zmínili, že 

interkulturalita a kultura sama jsou předmětem zájmu mnoha disciplín. Pro účely 

naší práce jsme se rozhodli vycházet převážně z psychologických, lingvistických 

a filosofických východisek. Co se pojmu interkulturalita týče, čerpáme 

z poznatků interkulturní psychologie. Věříme, že termín Multikulturní výchova 

v RVP je poplatný době vzniku, a můžeme tvrdit, že v dnešním chápání jsou cíle 

MKV a interkulturní cíle v SERR totožné, proto jsou pro nás právě závěry 

interkulturní psychologie velmi přínosné. Jelikož chceme vyučovat anglický 

jazyk, zajímá nás v jazykové oblasti hlavně pojetí jazyka jako znaku a co to 

znamená něco znamenat.  Opíráme se tedy zejména o teorie strukturalismu. V 

přístupu učitelů k výuce jazyka vycházíme z poznatků  filosofie a pohlížíme na 

přístupy k výuce z hlediska monismu, pluralismu a moderního liberalismu. 

Poslední zmíněný se nám jeví jako nejvhodnější, jelikož respektuje osobnost 

učitele a svobodnou volbu při práci s interkulturními tématy a umožňuje učiteli 

jednat v přímé reakci na potřeby jednotlivých situací a vyučovacích hodin. 

V rámci pojetí výuky v duchu moderního liberalismu pak představujeme 

jednotlivé scénáře, které má učitel dle potřeb konkrétní situace k dispozici. 

Hodinu anglického jazyka tak může využít jako: prostředek poznávání vlastní 

kultury, prostředek poznávání cílové kultury, prostředek poznávání ostatních 

kultur či jako prostředek k rozvíjení multikulturálnosti. 

V kapitole 6. Propojení kulturních a lingvistických cílů ve výuce anglického 

jazyka čerpáme z poznatků vědců na poli jazykového vzdělávání a uvádíme 
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vzdělávací teorie, které podporují začleňování kulturních cílů do výuky 

anglického jazyka. V této kapitole také upozorňujeme na fakt, že každá jednotlivá 

jazyková třída je svébytným kulturním prostředím sama o sobě. Následně 

předkládáme konkrétní učitelovy možnosti při kombinování kulturních a 

jazykových cílů. 

Vzhledem k tomu, že náš modelový seminář je určen budoucím učitelům 

anglického jazyka, věnujeme poslední kapitolu teoretické části práce 7. Příprava 

budoucích učitelů očekáváním, které Rada Evropy vkládá do vzdělávání 

budoucích učitelů, a představujeme také obraz „ideálního učitele“ schopného 

realizace interkulturních a vícejazyčných cílů ve výuce, tedy i zapojení MKV do 

hodiny anglického jazyka v českém prostředí. 

3. Praktická část 

V praktické části naší disertační práce podrobně popisujeme hlavní výstup našeho 

snažení, tedy návrh a realizaci kurzu Multikulturní výchova ve výuce 

anglického jazyka (KAJ/MVA), který proběhl v rámci výuky zimního semestru 

akademického roku 2014/2015 na Katedře anglistiky Pedagogické fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Dostatečné množství metodicky zpracovaných ukázek vědomého propojení cílů 

Multikulturní výchovy a jazykových cílů v hodinách anglického jazyka 

postrádáme a zcela jistě v tomto směru tápou i naši studenti, budoucí učitelé 

anglického jazyka na druhém stupni základních škol. Proto jsme si v praktické 

části naší disertační práce vytyčili za cíl na základě části teoretické navrhnout a 

realizovat seminář, který by studentům Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích poskytl dostatečnou teoretickou oporu spojenou 

s průřezovým tématem MKV a poskytl by jim také dostatek praktických ukázek, 

jak kulturní a jazykové cíle v hodině kombinovat, a následně by jim umožnil si 

jednu takovou hodinu anglického jazyka navrhnout a realizovat při simulované 

výuce vrstevníků (peer teaching). 

V rámci pro-aktivního akčního výzkumu, který jsme si zvolili jako nejvhodnější 

nástroj výzkumu, v praktické části nejprve opět shrnujeme důvody, jež nás 

k samotnému navržení kurzu KAJ/MVA vedly. Následně kurz formálně 

popisujeme a představujeme náplň jednotlivých seminářů formou zjednodušené 
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přípravy na hodinu v bodech a následně detailně rozebíráme průběh celého kurzu 

doplněný o poznámky ze zápisů z deníku pedagoga a z deníků studentů. Uvádíme 

tak vlastně první podrobnou analýzu celého kurzu. 

Celý kurz poté ještě hodnotíme na základě důkladného rozboru odpovědí na 

otázky dotazníkového šetření na studentech kurzu KAJ/MVA provedeného v 

úvodu posledního semináře. Poslední námi provedenou analýzou výsledků kurzu 

je podrobný rozbor reflektivních esejí všech studentů navštěvujících semináře 

KAJ/MVA. Sami se ke kurzu také vracíme a reflektujeme jak naše postřehy, tak 

postřehy studentů. Studentům jsme v této fázi napsali osobní dopis reagující na 

všechny jejich kladné ohlasy i připomínky. Do hodnocení kurzu jsme také zařadili 

plošné celofakultní hodnocení výuky studenty, které bylo na PF JU v ČB nově 

zavedeno a se kterým jsme původně v naší práci nepočítali.  

Výsledky snažení studentů při přípravě a realizaci simulované výuky vrstevníků 

jsme nabídli široké pedagogické veřejnosti formou zveřejnění příprav studentů 

na Metodickém portále RVP.CZ. Před samotným zveřejněním příprav studentů 

jsme ještě provedli doplňující dotazníkové šetření mezi učiteli základních škol 

v praxi, které nám potvrdilo, že i oni by více praktických příkladů zapojení MKV 

do výuky anglického jazyka uvítali.  

Na základě podrobného vyhodnocení realizace kurzu jsme připomínky 

zapracovali do konceptu kurzu a představili novou vylepšenou verzi modulu 

seminářů KAJ/MVA.  Představili jsme tedy nový akční plán a vrátili se na začátek 

výzkumu, což plně koresponduje s myšlenkami pro-aktivního akčního výzkumu a 

s jeho apelem na neustálé zlepšování pedagogické praxe.  

V následujícím roce realizace kurzu poskytneme upravený design semináře 

dalším studentům a výsledky jejich práce opět zveřejníme na metodickém portále. 

Budeme tak postupně po malých krocích neustále přispívat k větší informovanosti 

budoucích učitelů o možnostech zapojení MKV do výuky anglického jazyka, ale 

také budeme formou zveřejňování příprav poskytovat učitelům v praxi inspiraci 

pro tvorbu praktických aktivit propojujících kulturní a jazykové cíle v jejich 

vlastních hodinách. 

3.1 Popis a organizace výzkumu 

Vlastní výzkum jsme si rozložili do několika na sebe úzce navazujících fází, které 

zde uvedeme formou výčtu a dále je budeme blíže specifikovat: 
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 přípravná fáze – shromažďování dostupné literatury, její četba, 

analýza a následné vytvoření kompilace získaných poznatků 

(teoretická část) 

 fáze tvorby modulu semináře – zvážení formy semináře 

propojující teorii a praxi, výsledný design semináře 

 fáze ověřování modulu semináře – samotná realizace semináře, 

obsahová analýza celého semináře, reflexe studentů a pedagoga, 

doplňující dotazníkové šetření na ZŠ 

 fáze zveřejnění výsledků a cílových aktivit semináře učitelům v 

praxi – výsledky našeho výzkumu zveřejněné v této disertační 

práci, konkrétní aktivity propojující jazykové a kulturní cíle 

v hodině anglického jazyka zveřejněné na Metodickém portále 

RVP.CZ 

 fáze návrhu změn vedoucích k vylepšení modulu realizovaného 

semináře 

3.1.1 Fáze jedna – přípravná fáze, tvorba kompilace potřebných informací 

k teoretické stránce problému 

Musíme podotknout, že tato etapa výzkumu byla časově nejnáročnější. Autorka se 

s přestávkami věnovala shromažďování materiálů k dané problematice šest let 

(2008 – 2013) a výsledkem je poměrně ucelená knihovna pokrývající 

problematiku pojetí výuky anglického jazyka, multikulturní výchovy, 

interkulturních kompetencí, fenoménu multikulturalismu, interkulturalismu a 

plurikulturalismu. Po nastudování potřebné literatury – dokumentů, odborných 

článků a publikací - pokrývající tématiku průřezového tématu Multikulturní 

výchova a otázek s ní spojených a po zmapování situace v českém prostředí 

týkající se projektů reagujících na dané téma jsme vytvořili kompilaci užitečných 

informací vztahujících se k MKV a k tomu, co by měl budoucí učitel a stávající 

učitel o MKV vědět. Jak už jsme se zmínili, čerpali jsme jednak z oficiálních 

dokumentů závazných pro české školství (BK, RVP), z dokumentů a doporučení 

Rady Evropy, z výsledků projektů realizovaných na toto téma v ČR a samozřejmě 

z vědeckých poznatků pokrývajících danou problematiku u nás i ve světě. Čerpali 

jsme zejména z anglicky psané literatury pocházející z prostředí Evropské unie a z 

prostředí Spojených států amerických, kde se o daném tématu diskutuje již velmi 
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dlouhou dobu. Výsledkem naší kompilační snahy je pak celá teoretická část 

disertační práce.  

3.1.2 Fáze dvě - tvorba modulu semináře 

Na základě podrobné analýzy dostupné literatury a na základě zkušeností z 

vlastního pedagogického působení autorky jsme přistoupili k samotnému návrhu 

semináře, který propojoval teoretickou základnu s běžnou učitelskou praxí. 

Nejprve jsme se museli zamyslet nad vhodným formátem celého modulu. 

S přihlédnutím k požadavkům, které jsme si před jeho plánováním vytyčili, jsme 

zvolili formu devadesátiminutového semináře, ten byl realizován vždy jednou 

týdně. Dále jsme přistoupili k rozdělení tohoto navrhovaného semináře na dvě 

rozdílné a na sebe navazující fáze probíhající během jednoho semestru. V první 

polovině semestru jsme uskutečnili první fázi, kdy jsme seminář zaměřili 

převážné na teorii. Obsahovala přednášku, diskuzi o přednášce a ve zbylé části 

hodiny předložil pedagog studentům k procvičení praktické aktivity související 

s probíraným tématem dané hodiny. V druhé polovině semestru proběhla druhá 

fáze, kdy byl seminář převážně praktický. Studenti dostali prostor pro realizaci 

vlastních připravených aktivit formou peer teaching a byla jim poskytnuta 

okamžitá zpětná vazba jak od pedagoga, tak od ostatních studentů. 

3.1.3 Fáze tři - ověřování modulu semináře 

V této fázi jsme již měli celý projekt semináře sestaven. Konkrétní realizace 

našeho modulu proběhla na PF JU v ČB v zimním semestru 2014 formou povinně 

volitelného předmětu pro studenty navazujícího magisterského studia Učitelství 

anglického jazyka pro druhý stupeň základních škol. Časová dotace semináře byla 

devadesát minut týdně. Při ověřování didaktického modulu jsme nejprve v rámci 

první hodiny semináře požádali studenty o shrnutí jejich očekávání k danému 

tématu a předmětu nejprve formou písemného projevu a následně diskuse. 

Zmíněný souhrn očekávání nám na závěr semestru posloužil k podrobné obsahové 

analýze očekávání a naplnění očekávání studentů. V závěrečném semináři se totiž 

studenti zúčastnili dotazníkového šetření vztahujícího se k průběhu semináře a k 

naplnění jejich očekávání. Výsledky dotazníkového šetření byly doplněny ještě 

obsahovou analýzou reflektivních esejí ze semináře, které musel každý student 

v závěru semestru odevzdat. Samotný modul semináře byl pak realizován podle 

plánu navrženého ve fázi dvě. Cílem semináře bylo mimo jiné ukázat, že pro 

přípravu multikulturních materiálů adresujících zároveň jazykové a kulturní cíle 
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již existuje velké množství zdrojů, které zmíněné požadavky splňují, jen se na ně 

z tohoto pohledu cíleně nenahlíží (viz již existující cvičení v učebnicích či 

využívání Internetu). 

Seminář byl reflektován a analyzován jak studenty, tak samotným pedagogem. 

Studenti i pedagog si vedli deník a své komentáře ještě shrnuli v závěrečné 

reflektivní eseji vztahující se k náplni semináře, k jeho přínosu a jeho 

nedostatkům. Abychom podpořili aktuálnost publikování výsledků semináře 

veřejnosti, provedli jsme v této fázi ještě doplňující dotazníkové šetření na 

základních školách v Českých Budějovicích a v Praze pro zmapování stávající 

situace na základních školách. 

3.1.4 Fáze čtyři - zveřejnění cílových aktivit semináře učitelům v praxi 

Jelikož jsme na základě studia problematiky průřezového tématu Multikulturní 

výchova, výsledků doplňujícího dotazníkového šetření na učitelích a vlastní 

pedagogické praxe dospěli k názoru, že by finální aktivity studentů vzniklé na 

semináři měly být pro inspiraci všem učitelům veřejně publikovány, zvolili jsme 

jako vhodný nástroj Metodický portál RVP.CZ. Doufáme, že inspirací pro 

pedagogickou veřejnost je celá naše disertační práce, ale s důrazem na funkčnost a 

praktičnost chápeme, že v každodenní učitelské praxi jednotlivci sáhnou spíše po 

konkrétním příkladu aktivity, která kombinuje jazykové a kulturní cíle, bez 

potřeby podrobné analýzy teoretického zázemí problému. 

3.1.5 Fáze pět – návrh změn vedoucích k vylepšení modulu realizovaného 

semináře 

V této fázi jsme se vrátili k poznatkům získaným z realizace semináře v zimním 

semestru 2015 a navrhli jsme změny v jeho designu vedoucí ke zlepšení 

pedagogické praxe. Stanovili jsme si tak vlastně nový akční plán. Plánované 

změny jsme shrnuli v realizaci semináře v akademickém roce 2015/2016 

v několika bodech: 

 představíme teorii formou praktických cvičení realizovaných 

studenty 

 v rámci fáze dvě proběhne v každém semináři pouze jedna 

simulovaná výuka v režii tří studentů; následně bude čas a prostor 

věnován podrobné zpětné vazbě 
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  ve fázi dvě bude navíc v závěru výuky pedagogem poskytnuta 

praktická ukázka implementace MKV do hodin anglického jazyka; 

zde se budeme inspirovat nejlepšími aktivitami z peer teaching 

realizovanými v rámci semináře v předešlém akademickém 

roce/semestru (budeme využívat podklady vložených příprav na 

Metodickém portále RVP.ZV).  

Samozřejmě počítáme i s tím, že objeví-li se v rámci další realizace kurzu podněty 

vybízející k jeho zlepšení, zcela jistě je zvážíme a zapracujeme do příprav v roce 

následujícím. Ctíme zásadu, že v rámci semináře musí být vždy poskytnut prostor 

pro inovace vedoucí k jeho zefektivnění. I pro náš seminář můžeme totiž použít 

metaforu a vidět ho jako jistou specifickou kulturu, kterou je třeba neustále 

reflektovat a objektivně kriticky zkoumat. 

4. Závěr 

Ve své práci jsme se snažili zbořit nebo alespoň oslabit jistý mýtus, kterým je 

průřezové téma MKV opředeno. Z nám neznámého důvodu se na něj většinou 

nahlíží ve velmi zúženém pohledu, a to pouze jako na otázku soužití většiny 

s menšinou (viz podkapitola 3.1 Průřezové téma Multikulturní výchova) a také je 

učitelé v praxi velmi často přijímají jako „něco navíc“ k výuce (viz podkapitola 

9.4.1 Doplňující dotazníkové šetření na učitelích). Na praktických ukázkách 

začlenění cílů MKV do hodin anglického jazyka jsme chtěli našim studentům 

ukázat, že se jedná o přirozenou součást výuky, která však byla spíše přehlížena.  

V  mnoha materiálech a aktivitách však již existovala, i když ji učitelé většinou 

vědomě nezařazují. Také jsme chtěli poukázat na fakt, že cíle MKV naplňujeme 

vždy, když se zabýváme jakoukoliv kulturou a jakýmkoliv počínáním lidí (vlastní, 

cílové země či jinou), viz podkapitola 5.3 Filosofická východiska a také popis 

průřezového tématu MKV v RVP ZV v podkapitole 3.1 Průřezové téma 

Multikulturní výchova. 

Z ohlasů na kurz KAJ/MVA je zřejmé, že jeho zařazení do nabídky předmětů 

poskytovaných PF JU v ČB studenti uvítali, oceňovali zejména jeho praktickou 

orientaci a velmi si cenili možnosti vyzkoušet si simulovanou výuku na 

vrstevnících. V provedeném dotazníkovém šetření, v reflektivních esejích i 

v závěrečném celofakultním hodnocení výuky se studenti vyjadřovali o vedení i 

realizaci kurzu velmi pozitivně. 
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Na jisté nedostatky první realizace kurzu jsme upozornili v kapitole 9.5 Fáze pět 

– návrh změn vedoucích k vylepšení modulu realizovaného semináře a vše 

zapracovali do nového akčního plánu.  

Navržený modul semináře je samozřejmě závislý na několika proměnných, 

zejména na studentech v kurzu, osobnosti pedagoga, prostředí, kde je kurz 

realizován, a aktuálním dění. Jelikož pracujeme s kulturou, naše téma je živé a 

neustále se proměňuje. Je tedy velmi pravděpodobné, že se v průběhu času bude 

proměňovat i náš kurz, neboť i tento je svým způsobem hluboce kulturně 

zakotven. Některé aktivity v akademickém roce 2014/2015 jsme cíleně vybírali 

v přímé reakci na aktuální dění kolem nás, což by mohlo vést k tomu, že 

v následujících letech by se jejich obsah již mohl jevit jako zastaralý. Budeme 

proto vždy volit aktivity nové a aktuální. Pozitivním faktorem pro nás zůstává, že 

se kolem nás neustále něco děje a neustále máme potřebu něco komentovat a na 

něco reagovat. Inspirací pro tvorbu nových aktivit tedy budeme mít vždy dostatek.  

Samotná idea, tedy celý koncept semináře, však může sloužit jako vzor i dalším 

pedagogům, kteří by podobný kurz chtěli realizovat. Formát kombinace teorie 

s praxí, co nejvíce praktických ukázek (které se mohou měnit), poskytnutí 

prostoru pro experiment studentů (peer teaching) a následná zpětná vazba se nám 

osvědčil a můžeme ho ostatním vřele doporučit.  

Také bychom se přikláněli ke zveřejňování veškerých praktických aktivit studentů 

široké pedagogické veřejnosti na Metodickém portále RVP.CZ, protože nápadů a 

inspirace při práci s průřezovým tématem MKV není nikdy dostatek a bylo by 

dobré vědět, že učitelé opravdu mají jednu společnou platformu, kde mohou sdílet 

svoje nápady a čerpat inspiraci od ostatních. 
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