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Anotace 

Diplomová práce pojednává o multikulturní výchově na 1. stupni základní 

školy. Jde o snahu vystihnout, jak dochází k prolínání průřezového tématu MKV 

do více vzdělávacích oblastí v programu Začít spolu a zjistit, jak takový způsob 

výuky koresponduje s požadavky Rámcového vzdělávacího programu. 

Pokouší se objasnit příčiny vzniku možných nedorozumění a následných 

konfliktů při komunikaci jedinců různých národnostních či náboženských kultur, 

vymezit pojmy týkající se integrace žáků menšinové společnosti a zachytit 

možný postoj pedagoga vůči kulturním odlišnostem. 

Na základě výsledků akčního výzkumu realizovaného s žáky prvního a pátého 

ročníku ZŠ, kteří se vzdělávají v programu Začít spolu, se pokusit analyzovat 

využití průřezového tématu multikulturní výchova v několika vyučovacích 

předmětech a zaznamenat, jaký přínos může mít uplatňování tohoto tématu v 

procesu vyučování pro rozvoj klíčových kompetencí žáka. 

Klíčová slova: komunikace, integrace, inkluze, intolerance, multikulturní 

výchova, průřezové téma, klíčové kompetence 



Annotation 

The thesis concerns the problem how to integrate children coming from 

different cultures into educational process in junior elementary schools. 

It tries to explain causes of possibly originated misunderstanding and 

following conflicts in communication between individuals of various 

nationalities or diverse religions, then to mark out concepts referring to 

integration of minority pupils and to record eventual educator's attitude 

to cultural differences. 

Based on conclusions of action research, carried on in primary schools among 

pupils in the first and fifth grade who participate in an educational 

programme called "Start together", it wants to analyse the usage of the 

cross-sectional module of multicultural education included in several school 

subjects and it registers its asset to the development of pupil's 

key-competences in the teaching process. 

Key-words: communication, integration, inclusion, intolerance, multicultural 

education, cross-sectional module, key-competence 
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Úvod a cíle 

Problematika multikulturní výchovy se především v posledních letech, kdy 

jsme se oficiálně stali součástí evropského společenství, dostala na přední 

místa velmi vyhledávaných a často diskutovaných témat. Vždyť také 

multikulturní výchova a výchova k demokratickému občanství jako součást 

přípravy k životu ve sjednocující se Evropě je jedním z důležitých východisek 

vzdělávání pro 21. století, o která se opírají také nově pojaté cíle vzdělávání 

uvedené v Národním programu rozvoje vzdělávání - Bílé knize, která 

představuje ucelený koncept rozvoje vzdělávání v České republice. 

Je pochopitelné, že především v institucích, kde je velkou snahou 

pedagogických pracovníků vychovat jedince, který bude schopný komunikace s 

druhým (a to bez ohledu na barvu kůže, barvu vlasů, na jazyk a na zvyklosti, 

které se nějak odlišují), by bylo vhodné toto téma nenásilně začlenit do 

výchovně vzdělávací činnosti. Jen tak lze předejít problémům, které vyplývají z 

neznalosti cizího, nám neznámého prostředí jedinců různých národností, avšak 

vyskytujících se snad v každé multietnické společnosti. 

Je na nás, učitelích a vychovatelích, seznámit děti s odlišnostmi okolního 

světa, přiblížit jim životy jiných národů a pokusit se využít ve své praxi alespoň 

některých poznatků z oblasti multikulturní výchovy vybraných evropských zemí. 

Ze své praxe mohu říci, že toto téma se nás dotýká čím dál více, jelikož dnes 

školu navštěvují děti velmi odlišných kultur, než je naše. A jen tím, že budeme 

chtít poznat jiné tradice a zvyky, se nám může integrace žáka-cizince podařit. 

Protože také naši školu navštěvují děti jiných národností, vybrala jsem si 

multikulturní výchovu jako hlavní téma mé diplomové práce. Ráda bych 

předešla pozdějším nedorozuměním, které by mohly vyústit až v nechuť a 

strach chodit do školy. A to bych nikdy neměla dopustit. Vždyť snem každého 

pedagoga je učit děti šťastné, které se do školy pokaždé budou těšit. 

Cílem této diplomové práce je snaha vystihnout možnosti začlenění 

multikulturní výchovy do procesu vyučování a výchovy na 1. stupni ZŠ, objasnit 

příčiny vzniku možných nedorozumění a následných konfliktů při komunikaci 

mezi jedinci rozdílných národnostních či náboženských kultur a vymezit pojmy, 



týkající se problematiky integrace menšinové společnosti. Dále se pokusit 

zmapovat, jaké místo a jakou možnost uplatnění má multikulturní výchova v 

inovativním vzdělávacím programu Začít spolu (ZaS) a do jaké míry zařazení 

průřezového tématu Multikulturní výchova do procesu vyučování v ZaS 

koresponduje s požadavky Rámcového vzdělávacího programu, který vznikl 

v letech 2001 - 2004 v návaznosti na Bílou knihu a v ní vymezené základní 

směry kurikulární politiky. 

V závěru teoretické části práce jde o snahu analyzovat proces integrace dětí z 

jiného jazykového a kulturního prostředí do běžných tříd českých škol, včetně 

možných problémů, které mohou integraci provázet. 

Praktická část je věnována akčnímu výzkumu zaměřenému na zpracování 

průřezového tématu Multikulturní výchova a jeho uplatnění na 1. stupni ZŠ. Jde 

zde především o pozorování a porovnávání činností žáků prvního a pátého 

ročníku, pracujících podle programu Začít spolu, kteří měli možnost pracovat na 

úkolech s multikulturní tématikou v týdenním projektu „Každý jiný, přesto stejný. 

Šlo zde o snahu ukázat, jak je možné propojit společné téma do více 

vyučovacích předmětů, a tím ukázat možnost prolínání průřezového tématu 

Multikulturní výchova různými vzdělávacími oblastmi a přispět tak ke 

komplexnosti vzdělávání a k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáka. 



I. Teoretická část 

1. Vymezení základních pojmů problematiky multikulturní výchovy 

V úvodní kapitole bude cílem objasnit některé termíny, s kterými pracuji ve 

své diplomové práci, a s kterými se máme možnost setkávat v běžném životě a 

s multikulturalismem úzce souvisí. Toto vymezení mi pomohlo snadněji 

proniknout do podstaty této problematiky a lépe se v ní orientovat při své další 

práci. 

Pojem adaptace vyjadřuje schopnost přizpůsobit se prostředí, v němž jedinec 

nebo druh žije. (ŠIŠKOVÁ, 1998, s.197) 

Akulturace je sociální proces, v němž dochází ke kulturním změnám trvalým 

stykem dvou nebo více kultur. Zahrnuje jak přebírání jedněch prvků z jiné 

kultury, tak vylučování jiných nebo jejich přetrvávání. (PRŮCHA, 2001, s. 34) 

Termínem asimilace je označováno postupné včleňování jednoho etnika a jeho 

kultury do jiné kultury tak, že znaky původní kultury se ztrácejí a jsou 

nahrazovány znaky dominantní, přejímané kultury. V průběhu přirozené, 

nenásilné asimilace může docházet k vzájemnému obohacování participujících 

etnických aj. společenství. (PRŮCHA, 2001, s. 34) 

Etnikum (z řeckého ethnos = kmen, rasa, národ) 

- synonymum je etnická skupina, jedná se o skupinu lidí, kteří mají společný 

rasový původ, obvykle společný jazyk a sdílejí společnou kulturu. Vyznačuje se 

vlastní etnicitou, čímž rozumíme vzájemně provázený systém kulturních, 

rasových, jazykových a teritoriálních faktorů, historických osudů a představ o 

společném původu, působících v interakci a formujících etnické vědomí člověka 

a jeho etnickou identitu. (VELKÝ SOCIOLOGICKÝ SLOVNÍK I, 1996) 



Termín kultura je pro většinu z nás známý, v mnoha kontextech používaný 

výraz. Mezi první asociace k jeho obsahovému pojetí obvykle patří oblasti, ve 

kterých se projevuje lidská tvořivost, jako je hudba, divadlo nebo architektura. 

Sociologové vnímají kulturu jako daleko širší pojem, zahrnující sociální zvyklosti 

určité komunity, její zákony, obyčeje, tradice a zvyky. Příslušníci stejné kultury 

se vyznačují společným jazykem, hodnotovým systémem, podobnými vzorci 

chování a uvažování. (POTOČKOVÁ, 1998, s. 33) 

Multikulturalismus je označován jako stav společnosti, ve které vedle sebe 

žijí různé sociokulturní skupiny se specifickými systémy institucí, tradic, postojů 

a hodnot. Termín použit neutrálně, společné soužití neznamená automaticky 

přítomnost tolerance a respektu ve vzájemných vztazích. 

Současně jde o proces, při kterém dochází k výměně kulturních statků, 

k vzájemnému ovlivňování kulturních systémů a případně k vytváření systémů 

nových. (PRŮCHA, 2001) 

Multikulturalismus je politickým a ideologickým postojem, který se vyznačuje 

snahou o uznávání etnických a kulturních odlišností ve společnosti. Jejím 

praktickým důsledkem je podpora různých skupin v zachování vlastních 

kulturních rysů. (MUHIČ, 2004) 

Pojem multikulturní výchova se stává postupně nejužívanějším pojmem pro 

problematiku spojenou s multikulturalitou (snahou o uznávání etnických a 

kulturních odlišností). Tento pojem se rozšířil především v anglicky hovořících 

oblastech a přejaly ho i mezinárodní organizace, např. UNESCO. Za téměř 

synonymum můžeme považovat slovo interkulturní výchova, která má svůj 

původ v Evropě a je často používáno v odborných textech. (ČERMÁKOVÁ, 

RABIŇÁKOVÁ, ST0HROVÁ, ŠIŠKOVÁ, 2000, s.8) 

Pro srovnání lze uvést několik definic charakterizující multikulturní výchovu: 

Encyclopedia of Educational Research (New York, 1982), citováno dle Manuálu 

IKV: „Multikulturní výchova je příprava na sociální, politickou a ekonomickou 

realitu, kterou si žáci prožívají v kulturně odlišných stycích s lidmi". 



Pedagogický slovník (PRŮCHA, WALTEROVÁ, MAREŠ, 1998) charakterizuje 

multikulturní výchovu takto: „Termín multikulturní výchova vyjadřuje snahy 

vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost lidí chápat a 

respektovat i jiné kultury než vlastní. Má značný praktický význam vzhledem k 

vytváření postojů vůči imigrantům, příslušníkům jiných národů, ras apod." 

Německý pedagogický slovník je konkrétnější: 

„Interkulturní výchova (interkulturelle Erziehung, Syn: multikulturelle Erziehung) 

se zabývá úkoly, které vznikají ze soužití Němců a cizinců. Podporuje toleranci 

a schopnost vzájemného porozumění a odmítá etnocentrické myšlení. 

Interkulturní výchova zdůrazňuje důležitost mateřského jazyka pro 

psychosociální a kognitivní rozvoj dětí imigrantů a podporuje dvojjazyčné 

vzdělávání. Interkulturní výchova může být úspěšně realizována jen tehdy, když 

škola, rodina a společnost spolupracují." (PRŮCHA, 2001, s. 41) 

Ve své publikaci Multikulturní výchova v přípravě učitelů (IRIS, 2000) 

charakterizuje E. Mistrík multikulturní výchovu takto: 

„Multikulturní výchova označuje výchovu k mezikulturnímu porozumění. Je to 

výchova, která podporuje kulturní pluralitu a mírové soužití v této pluralitě". 

(KOŠŤÁLOVÁ, 2005, s. 9) 

Zdá se, že nejvýstižněji a zároveň nejsrozumitelněji je multikulturní výchova 

popsána v německém pedagogickém slovníku. Je zde upozorněno na 

důležitost dvojjazyčného vzdělávání, a to jak v jazyce mateřském, tak v jazyce 

majoritní společnosti. Mateřský jazyk by měl jedinci umožnit zachovat si svou 

identitu, nevyčleňovat se násilnou formou ze společnosti stejných tradic a 

náboženství. Zároveň zde je zdůrazněna skutečnost, že interkulturní výchovu 

lze realizovat jen při vzájemné spolupráci školy, rodiny i celé společnosti, v níž 

se jedinec nachází. 



Národnost je příslušnost k určitému národu, nebo tímto výrazem může být 

označena národnostní menšina, která nemá vlastní stát, nebo žije v prostředí 

početně významnější národnostní většiny. (ŠIŠKOVÁ, 1998, s.198) 

Termínem národnostní menšina (minorita) můžeme označit buď skupinu osob 

téže národnosti žijící v prostředí jinonárodnostní většiny. Určující je tedy 

kvantitativní poměr příslušníků národností v daném teritoriu, anebo skupinu 

osob téže národnosti, která je v daném prostoru početně v menšině, zatímco v 

jiném státě táž národnost tvoří většinovou společnost. Rozhodující je zde vztah 

k „národnímu státu" existujícímu mimo území obývané menšinou. Toto pojetí by 

ovšem a priori vylučovalo užití termínu národnostní menšina pro národy, které 

nevytvořily státní útvar. (ŠIŠKOVÁ, 1998, s. 199) 

Xenofobie (z řeckého xénos - příchozí, a fóbos - bázeň, úzkost) znamená 

strach z toho, kdo přichází z ciziny, z cizího prostředí, mimo vlastní sociální 

útvar. Je základem různých nenávistných ideologií, jako je rasismus, 

šovinismus, nacionalismus, fašismus apod. Je také nejníže položenou 

základnou problémů minorit a jejich napětí vůči většinové společnosti, pramení 

z ní pronásledování cizinců, vzrůstá, když se sociální útvary ocitají v situaci 

velkých změn. (FRIŠTENSKÁ, 1998, s. 12) 

Rasa - antropologický termín, vztahující se k druhové diferenciaci lidských 

plemen. Jde o souhrn společných dědičných rysů, jimiž se vyznačuje jistá 

skupina lidí. (ŠIŠKOVÁ, 1998, s. 13) 

Termín rasismus označuje ideologii, která představuje soubor koncepcí 

vycházejících ze strachu z cizího (xenofobie) a tvořících jeho ideologickou 

nadstavbu. Předpokládá fyzickou a duševní nerovnost lidských plemen (ras) a 

rozhodující vliv rasových odlišností na dějiny a kulturu lidstva. Rasismus byl v 

průběhu historie používán jako ideologický základ pro agresivní chování, 

expanzi, ovládání a vykořisťování. Jednání, kterým se rasismus projevuje 

veřejně a které je předmětem právní regulace, je obvykle nazýváno: 



- rasová nenávist (Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech) 

- rozlišování podle rasy (Mezinárodní pakt OSN o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech) 

- veřejné hanobení národa či rasy (Trestní zákoník) 

- podněcování k nenávisti k některému národu nebo rase (Trestní zákoník) 

- ničení některého národa či rasy, genocidium (Trestní zákoník) 

- národnostní a rasová zášť (Trestní zákoník) 

- národnostní a rasová nesnášenlivost (Vyhláška Ministerstva spravedlnosti 

o výkonu vazby) 

(FRIŠTENSKÁ, 1998, s. 13,14) 

Výraz rasová diskriminace znamená jakékoli rozlišování, vylučování, 

omezování nebo znevýhodňování založené na rase, barvě pleti 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. 

(FRIŠTENSKÁ, 1998, s. 14) 

Pod termínem rasové násilí rozumíme násilné chování (ve smyslu fyzického 

násilí) s rasovým motivem, jehož objektem je neindividualizovaný příslušník 

rasově odlišné skupiny. V případech rasového násilí je podstatné, že „oběť 

nemá tvář', útočník napadá odlišnou rasu a konkrétní oběť je kýmkoliv z této 

skupiny zaměnitelná. Do této kategorie patří celá škála násilného chování, 

vymezitelná jako zabití, ublížení na zdraví, způsobení škody velkého rozsahu, 

užití různých druhů násilí, genocidium, pogromy apod. Co přiřazuje tyto druhy 

obecně existujícího násilného chování pod množinou rasového násilí, je 

přítomnost rasového motivu. (FRIŠTENSKÁ, 1998, s. 14,15) 



2. Sociálně-psychologický pohled na soužití lidí odlišných kultur 

2.1 O komunikaci mezi lidmi jako nástroji porozumění či konfliktů 

Již od pradávna nám komunikace pomáhá při vyjadřování svých myšlenek, 

pocitů a stavů. Jde o takový způsob dorozumívání, kterým se snažíme navázat 

určité kontakty, případně, který nám může napomáhat při dosahování 

předem vytčeného cíle. V mnohých případech komunikace vede k porozumění 

mezi jedinci či skupinou, v ostatních situacích může vytvářet zvlášť velké riziko 

neporozumění, kdy každý krok v komunikaci nám dává spoustu možností, jak 

udělat chybu. Záleží na tom, jak velký důraz dá vysílající na vysvětlení, jak 

správně vyjádří to, co měl na mysli, a jak si přijímající vysvětlí jeho vzkaz. Při 

neporozumění si může dojít k neadekvátní reakci, případně až konfliktu. A 

konflikt, jak víme, narušuje harmonické soužití. (ŠIŠKOVÁ, 2001, s. 13) 

Je třeba si uvědomit, že společnost lidí různých národností, žijících na stejném 

místě, ve stejné zemi, ve stejném městě, dává z různých příčin podněty vedoucí 

k častým nedorozuměním. Komunikace se tak stává poněkud nesrozumitelná, 

především proto, že každý jedinec jedná právě podle svých pravidel založených 

na tradici své kultury. 

Některé z minorit, které žijí na našem území, nejsou od nás ve vnějších 

znacích příliš odlišné. Mnohokrát si však uvědomujeme, že se jako česká 

majorita chováme jinak než minorita. Zvlášť výrazně to pociťujeme ve chvílích, 

kdy si nerozumíme, protože náš komunikační styl naráží na jiný komunikační 

styl minority. Hněváme se, že se minorita „nepřizpůsobila", že se chová jen 

podle svého a že nám přináší problémy. 

Tím, že pocházíme každý z nejrůznějších míst, máme jinou kulturu, jiný 

etnický původ, máme jiná očekávání, jiné zkušenosti, představy a přání, tak 

nereagujeme všichni stejně - hlavně „nečteme" informace našeho partnera v 

komunikaci shodně jako on. 

Profesor Dean Bamlund ze Státní univerzity v San Francisku vyjmenoval 

čtyři hlavní faktory ovlivňující komunikaci: 

- hodnoty, vnímání (percepce), předpojatost (až předsudky), komunikační styl. 



Tyto faktory komunikaci vždy doprovázejí. Bude-li komunikace mezi dvěma 

jedinci shodná či podobná ve všech čtyřech oblastech, dva jedinci si 

porozumějí. A naopak, komunikace se stane obtížnou, jestliže se dva lidé 

budou lišit ve více než v jednom z těchto faktorů. (ŠIŠKOVÁ, 2001, s.13,14) 

2.1.1 Kultura a její vliv na utváření hodnot 

Hodnota je kvalitou nebo vlastností věci, která ji činí užitečnou, žádoucí, 

chtěnou. Je vždy dána vztahem subjektu k objektu a je vlastností subjektem 

prožívanou. U dospělého člověka jsou hodnoty základními principy, kolem nichž 

mohou být integrovány individuální i skupinové cíle. Hodnoty se obvykle 

popisují jako to, co jedinec považuje za žádoucí. Každý jedinec má svůj 

hodnotový systém, který život člověka řídí, dává mu smysl. (TRPIŠOVSKÁ, 

VACÍNOVÁ, 2001, s. 123) 

V rámci socializačního procesu přijímáme své hodnoty - učíme se je 

odmalička. Jsou to názory osob, které nás obklopují, jsou to názory našich 

rodičů, prarodičů, naší společnosti, kterých si ceníme a jež nám ukazují, co je 

správné a důležité, a naopak, co je pravda, jaká je naše společnost, kultura, 

tradice. Patří sem i náboženství. Celý náš hodnotový systém tak určuje kritéria, 

podle kterých žijeme. Konflikty mezi lidmi, které vznikají na základě rozdílného 

hodnotového vzorce chování, jsou ty nejobtížnější. 

Historie a životní podmínky národnostních menšin a etnických skupin 

migrantů a cizinců, a tedy i jejich tradice, hodnoty a zkušenosti mohou být 

odlišné od hodnot české majority. Když žijí dvě skupiny s rozdílnými vzorci 

chování vedle sebe, jiný hodnotový systém se stává příčinou komplikovaného 

soužití. Málokdo však uvažuje o rozdílných hodnotách, které stojí v pozadí, a 

stále se jen upozorňuje, že menšina se má přizpůsobit většině. Může se však 

menšina vzdát svých hodnot? Neztratí přijmutím nových hodnot svou vlastní 

identitu? (ŠIŠKOVÁ, 2001, s.14) 



Pokud se jedinec sám neocitne v podobné situaci, v jaké se nalézá osoba 

menšinové společnosti žijící na našem území, jen těžko dokáže pochopit 

závažnost situace. Každý by si proto měl uvědomit, že tradice a hodnoty jiných 

národností a etnických skupin by se měly respektovat (pokud nám ovšem 

nepůjde o život, například tradice kanibalismu). 

2.1.2 Vnímání (percepce) - odlišný úhel pohledu 

Další faktor ovlivňující komunikaci - percepce (vnímání, tedy to, jak vidím 

druhé a jak druzí vidí mne) - upozorňuje na potřebu vidět jednu situaci, zážitek, 

věc, obrázek či akci z mnoha úhlů, tedy odlišně. Znamená to, že „pravd" je na 

světě hodně, náš pohled je sice jedinečný, ale ne jediný. Naše vnímání ovlivňují 

naše zkušenosti, nám dostupné informace a hodnotový systém, který 

přebíráme z okolí, a atmosféra situace, kdy jsme některé podobné jevy zažili. 

Často se stává, že druhého za to, že nevidí věci jako my, odsoudíme a o jeho 

chování či vidění si řekneme, že je „nenormální". Je však pouze jiné, protože je 

založeno na jiné životní zkušenosti, jiných psychických dispozicích, zážitcích, 

informacích. Každý vidí situaci jinak, a aby nedocházelo ke konfliktu či 

nedorozumění, je nutné si věci dlouho vyjasňovat a dívat se na ně očima 

našeho partnera. (ŠIŠKOVÁ, 2001, s.14,15) 

2.1.3 Vznik předsudků a negativních stereotypů ohrožujících komunikaci 

Předpojatosti až předsudky vyplývají z hodnotových vzorců chování, tradic, 

zkušeností, informací (resp. dezinformací) a ze sociální percepce. Vede nás k 

takovým závěrům a interpretacím, které jsou akceptovány jako pravdivé bez 

jakýchkoli důkazů. Obvykle je naše domněnka o lidech ovlivněna hodnotami, 

informacemi a zkušenostmi s podobnými jedinci a my vyvozujeme závěry na 

základě věcí, ve které věříme či je očekáváme. Bohužel si ani neuvědomujeme, 

že díky tomuto faktoru mnohdy ubližujeme. 



Mnohé predsudky často společně sdílí široký okruh lidí, který si 

neuvědomuje, že jsou to pouze generalizované informace a představy. 

Generalizace neboli zobecnění začne vadit tehdy, když hodnotím někoho na 

základě jednoho rysu - třeba barvy kůže, oblečení, momentálního chování 

apod. A ubližuje tehdy, když druhého právě za příslušnost k určité skupině 

(podle barvy pleti, kůže, chování) odsoudím, či ho dokonce pokládám za 

méněcenného. (ŠIŠKOVÁ, 2001, s. 15) 

Nelze nezmínit fakt, že velkou měrou se na utváření předsudků o dané 

komunitě podílejí média. Ta jsou součástí našeho každodenního života a velmi 

ovlivňují naše názory, ať chceme či nikoliv, jsou nositeli informací a poznatků o 

společnosti, v níž žijeme. Působí nepřímo na naši osobnost, a to častokrát 

mylnými, nebo řekněme nepodloženými, zprávami. Na nás samotných potom 

je, zda se s informací ztotožníme, nebo o ní budeme pochybovat a nenecháme 

se tímto příliš ovlivnit. 

2.1.3.1 Mediální obraz cizinců, etnických a národnostních menšin v ČR 

Co si myslí česká společnost o cizincích a jaké informace nám o nich 

poskytují média, to byly otázky, které se staly klíčovými pro projekt 

Multikulturního centra Praha „Média a menšiny: Mediální obraz cizinců, 

etnických a národnostních menšin v ČR". Tento projekt byl realizován v období 

červenec 2002 až červen 2003. Jeho hlavním cílem bylo zaměřit se na to, 

jakým způsobem tištěná média informují o cizincích, resp. etnických skupinách 

a národnostních menšinách. V projektu byla kromě jiného prezentována 

obsahová analýza tisku „Jak se (ne)píše o cizincích", kterou ve zkrácené verzi 

předložili autoři v publikaci „Nečitelní cizinci", kterou vydalo Multikulturní 

centrum Praha v roce 2003. Zde se autoři nad tímto společenským problémem 

pozastavili a především se snažili ho srozumitelně nastínit veřejnosti. 

Z textu vyplývá, že nejvíce výtek má naše veřejnost na vietnamské 

obchodníky, ukrajinské dělníky, rumunské uprchlíky a na naše romské 



spoluobčany. Samozřejmě, že spousta obvinění je oprávněná, ale není možné 

se na všechny ostatní příslušníky těchto národností dívat stejným pohledem. 

Jako příklad určité předpojatosti vůči cizincům lze uvést větu, kterou pronesla 

jedna žena vyjadřující se k tomu, že radnice nechala vyřezat keře, které 

oddělovaly domy od silnice, uvedené v článku „Úprava keřů na husovickém 

náměstí se místním nelíbí" (MF Dnes, 4. 5. 2002): „Aniž by nás kdokoliv 

upozornil, přišlo minulé pondělí pět Ukrajinců s pilami, kteří keře prostě 

zlikvidovali." 

Pochopitelně, že Ukrajinci nemohou za to, že pořezali keře, oni byli na tuto 

práci najati radnicí. Přesto z jedné jediné věty vyplývá, že ten, kdo pořezal keře, 

byli právě oni. Zrovna tak je zbytečné mluvit o Ukrajincích, vždyť by stačilo říci, 

že přišlo pět dělníků... (HOŘAVOVÁ, 2003, s. 33,34) 

A takto lze najít téměř v každých novinách či časopisech i další věty, kde se 

nepřímo hovoří o lidech výše uvedených národností jako o zlodějích, najatých 

zabijácích či násilnících. Měli bychom se nad tímto alespoň zamyslet a zkusit 

někdy nahlas vyslovit pochybnosti nad tím, jakým způsobem některé události 

média prezentují. Určitě to bude jeden z důležitých kroků k toleranci a 

pochopení nezáviděníhodné situace, ve které se někteří cizinci nacházejí. 

Protože používáme předsudky a stereotypy často nevědomě, může tento 

faktor vystavět velkou bariéru mezi jedinci žijícími vedle sebe. 

Bohužel i učitelé často hodnotí své žáky na základě pocitů při prvním setkání 

s jedincem, jde o tzv. „první dojem". Jako dojem označujeme celek 

percepčních, emocionálních a kognitivních elementů při příjmu informace. 

Nevztahuje se jen na výraz, ale celkový zjev, přítomnost. Zpracování prvního 

dojmu nemusí být vždy objektivní, velkou roli si zde připisují také emoce. 

(TRPIŠOVSKÁ, VACÍNOVÁ, 2001, s. 124) 

Na základě toho si učitel vytváří úsudek, který je zpravidla zkreslen, nedává 

nám pravdivé informace o jedinci. I zde se objeví určitá předpojatost, tím spíše, 

pokud učitel měl již možnost zažít určitou situaci, kterou provázely negativní 

jevy (například řešil v minulosti nějaký spor s rodiči sourozence). Jde o jev 

naprosto normální, ale učitel by měl tento pocit potlačit a měřit všechny žáky 



stejně. Jen tak se podaří nastolit v kolektivu příjemnou atmosféru, která mu 

usnadní práci, a v případě, že půjde o nového žáka (třeba právě s odlišnou 

kulturou), umožnit mu, aby se cítil dobře a hlavně přirozeně. 

2.1.3.2 Rasové předsudky u dětí mladšího školního věku 

Pozorujeme-li skupinku hrajících si malých dětí, tak pokud se mohou 

domluvit stejným jazykem, samy nedělají rozdíl mezi sebou kvůli barvě pleti, 

kulturním nebo etnickým odlišnostem. Neznamená to, že by tyto rozdíly vůbec 

neviděly. Všímají si odlišností vzhledu nebo řeči, ale nepovažují je za důležité. 

Děti si mezi sebou říkají, kdo rád půjčí hračky, kdo se často směje, je hodný, 

umí se rozdělit, je kamarád. Pokud se snad některé povyšuje nad druhé kvůli 

barvě jeho pleti, je to známka toho, že dítě mělo vzor svého agresivního 

chování ve světě dospělých. Děti v tomto období nemají žádné ponětí samy o 

sobě, o národech či etnických skupinách. Domnívají se, že ostatní lidé vidí svět 

jejich očima a vnímají jej stejně svými smysly. 

Děti velmi těžce nesou, když jsou něčím vyřazeny z kruhu svých vrstevníků. 

Zvláště, pokud se se skupinou dobře znají. Nemají rády, jsou-li vyřazeny z 

kolektivu z důvodu, kterému nerozumějí (kulturní, jazyková, vzhledová 

odlišnost). Stejně tak i děti zdravotně postižené si svoji vadu (odlišnost) vlastně 

aktivně neuvědomují do té doby, dokud je na to okolí neupozorní! 

Pokud je dětem soustavně připomínáno, že pocházejí z jiného prostředí, z 

jiných zemí, kultur, připomínáme jim tak jejich odlišnosti. Zvláště pak poznají-li 

na nás, dospělých, náš negativní citový postoj, náboj, který často vyjadřujeme. 

To je pak proces zařazení mezi ostatní děti v kolektivu obtížný, bolestivý, někdy 

se mohou děti začít uzavírat do sebe, případně je situace nutí k provokativnímu 

chování vůči ostatním dětem. (ČERMÁKOVÁ, RABIŇÁKOVÁ, ST0HROVÁ, 

ŠIŠKOVÁ, 2000, s. 10-12) 

Je důležité, aby se děti odlišných kultur naučily vnímat vzájemné odlišnosti, 

uměly je přijímat a hledat v nich obohacení, aby se zařadily do dětského 

kolektivu a v dospělosti do života společnosti. 



Vzniku předsudků nebo negativních stereotypů v myšlení je lépe předcházet. 

Důležitá je prevence konfliktů, zvlášť vidíme-li, že se skupina názorově rozchází 

- názorově polarizuje, a především je třeba zaměřit pozornost na pozitivní 

vlastnosti všech žáků, na jejich přednosti, potřeby a kvality. 

Xenofobní prostředí a názory (vyjadřující obavy ze všeho cizorodého) jsou 

ideálním podhoubím pro vznik rasové nesnášenlivosti a předsudků všeho 

druhu. (ČERMÁKOVÁ, RABIŇÁKOVÁ, STOHROVÁ, ŠIŠKOVÁ, 2000, s. 13) 

2.1.4 Vliv komunikačního stylu na porozumění ve vztahu ke kulturním 

zvyklostem a tradicím 

Na výše uvedené faktory pak navazuje komunikační styl. Z teorie 

komunikace víme, že projev člověka je ovlivněn pouze asi ze 7% verbální 

komunikací, asi 38% hlasem (způsobem, jak je informace sdělena, jakým 

tónem) a asi 55% řečí těla (neverbální komunikací). Naši posluchači jsou lidské 

bytosti, které vnímají situaci prostřednictvím mnoha smyslů. 

Co člověk, to rozdílný komunikační styl. Individuální styl je ještě podpořen a 

rozvíjen kulturními zvyklostmi a tradicemi každé skupiny obyvatel, například jiný 

pozdrav v USA, Japonsku, Čechách, jiné gesto při souhlasu v Čechách či 

Bulharsku, čtení písma zleva v Čechách či zprava v arabském světě, jiné 

zvyklosti přijímání přátel a jiné řešení konfliktu. Komunikační styly Romů, 

Afgánců, Vietnamců a dalších etnik jsou zcela odlišné od stylu příslušníka 

majority střední Evropy v mnoha směrech, protože byly utvářeny v jiných 

podmínkách a vycházely ze zcela jiných tradic než české tradice a zvyky. 

(ŠIŠKOVÁ, 2001, S.16) 

K chybám v komunikaci dochází proto, že od druhého člověka očekáváme 

nějaké formy (způsoby) reagování, jednání, na které jsme zvyklí podle vlastních 

norem a hodnot. Pokud mluvíme s příslušníky jiné minority, může náš (často 

neuvědomovaný) postoj způsobit negativní reakce druhých, jež jsme vlastně 



způsobili my sami (vyprovokovali), aniž bychom to měli v úmyslu. 

(ČERMÁKOVÁ, RABIŇÁKOVÁ, ST0HROVÁ, ŠIŠKOVÁ, 2000, s.16) 

Nakonec lze říci, že v komunikaci jde především o pochopení výroků a 

chování druhého, nikoli vždy o přesvědčení se navzájem či o odsouzení toho 

druhého na základě nějakých předsudků. Při komunikaci s dětmi toto platí 

dvojnásobně. Mluví-li spolu dva lidé pocházející ze stejného prostředí, přikládají 

stejným věcem stejný význam. Diskutujeme-li ale s dětmi pocházejícími z jiných 

kultur, může se při rozhovoru stát, že to, co je pro jednoho normální chování, 

pro jiné může být nepřijatelné (například jíst rukama, nosit krátké kalhoty, 

svlékat se do plavek, dodržovat hygienické návyky, mlaskat při jídle apod.). Je 

třeba vycházet z toho, že každý člověk, ať je jakékoliv národnosti či 

náboženského vyznání, je samostatná osobnost se stejnými právy jako máme 

my. 

Pokud má v komunikaci dojít k nějakému posunu, je důležité rozvíjet na 

školách pozitivní vztahy k ostatním, vychovávat k toleranci a nebát se naučit 

děti nad vším, co se může zdát jako problém, otevřeně diskutovat. Je třeba říci, 

že se již mnohé v posledních několika letech změnilo a v některých inovativních 

vzdělávacích programech (Začít spolu) se dbá na otevřenost v komunikaci 

(například při povídání si v ranním kruhu). Také lze za velký úspěch považovat 

tolerantnější přístup vyučujícího k názorům a pocitům vyjádřených např. ve 

volném psaní. 

Ale stále je vše poněkud svázané plněním osnov vzdělávacího programu 

Základní škola, kdy nás stále ještě tzv. „tlačí čas". Je zvláštní, že dříve nikomu 

nechyběla, či nesměla chybět, ve vzdělávacím programu informace, že každý 

má právo vyjádřit svůj názor či pocit a především mít dostatečný prostor si jej 

obhájit. 

S příchodem Rámcového vzdělávací programu, který si škola „ušije" sobě na 

míru (školní vzdělávací program) a podle kterého se již od příštího školního 

roku (2007/2008) bude vyučovat, se vše stane pro učitele poněkud snazší. 

Doufejme, že již učitel nebude mít strach „vybočit z osnov" vždy, když nastane 

jediná vhodná chvíle na řešení problému či přednesení pouhé zajímavosti. 

Učitel se může sdělením důležité informace dozvědět, co žáky trápí a velkou 



měrou tak může přispět k vyřešení situace, nebo alespoň může poradit či 

pomoci. 

Řada lidí působí ve společnosti jako mosty od jedné skupiny lidí k druhým, od 

člověka k člověku. Pomáhají překonávat nedorozumění a předsudky. 

A právě učitelé při své práci mohou být také takovými mosty pro porozumění, 

pochopení, naslouchání a budování nových vztahů mezi lidmi. (ČERMÁKOVÁ, 

RABIŇÁKOVÁ, ST0HROVÁ, ŠIŠKOVÁ, 2000, s.17) 

2.2 Kulturní odlišnosti a jejich vliv na chování jedince ve společnosti 

Projevy lidského chování mohou být různé. Běžně se setkáváme ve svém 

okolí s takovými způsoby chování, které nám připadají normální, nad nimi se 

ani nepozastavíme, jindy nás určité projevy dokonale zaskočí, přijdou nám 

v některých případech až nevhodné. 

Některé prvky lidského chování lze považovat za univerzální. Jedná se 

především o projevování citů, které je hluboce zakořeněné v lidské biologii. Na 

druhé straně je rozsáhlá oblast kulturou získaných způsobů chování a 

projevování. 

(MUHIČ, 2004, s. 8) 

2.2.1 Univerzální chování jako projevy citových postojů 

Zde je dobré si uvést některé příklady projevování citových postojů, které lze 

považovat za univerzálně lidské: 

• mávání rukou na pozdrav, 

• smějeme se, když nás něco baví, 

• zčervenáme nebo si zakrýváme tvář, když se stydíme, 

• leknutí v šoku, 



• pláč ze smutku nebo z bolesti, 

• vraštíme čelo, když máme starosti nebo nepohodlí, 

• zaujímáme fatální pozici, když je nám zima nebo cítíme zoufalství, 

• vytváření bariér zkřížením rukou nebo nohou jako projev distance 

k jiným, 

• pokrčení rameny jako vyjádření nevědomosti, 

• celkové poklesnutí těla jako projev únavy, 

• fňukání při přetrvávajícím a intenzivním utrpení, 

• vzpřímený postoj jako projev pozornosti nebo sebejistoty, 

• otevřená dlaň jako projev upřímnosti, 

• delší oční kontakt při projevování dobrých úmyslů a upřímnosti, 

• četné pohyby rukou kolem tváře, hlavy a krku, když je osoba pod 

stresem, nebo jedná neupřímně, nebo usilovně přemýšlí. 

(MUHIČ, 2004, s. 9) 

2.2.2 Kulturně podmíněné způsoby chování 

Lidské chování je z velké části ovlivněno kulturou, ke které osoba patří. Zde 

následují vybrané příklady kulturně podmíněných způsobů chování: 

V zemích Blízkého Východu je u mužů běžné vzájemné objímání a líbání na 

tvář při setkání namísto podávání ruky. V některých z těchto zemí není za 

jistých okolností neobvyklé, že se dva muži drží za ruce. Podávání ruky se 

v globalizované světové civilizaci stává všeobecnou normou. Tento způsob 

pozdravování zdaleka není univerzální. Stejné pocity a úmysly se v jiných 

kulturách vyjadřují objímáním, líbáním, náklonem, spojenými dlaněmi před 

hrudníkem nebo třením nosů. 

Přidržení něčího nosu je v kultuře národu Todan v jižní Indii projevem 

respektu. Ve většině ostatních kultur, včetně naší, se jedná o projev opačný. U 

kyperských Řeků se podobné gesto používá jako pozdrav. 



V řecké kultuře je projevem neúcty, když někdo v kostele stojí s rukama za 

zády, nebo sedí se zkříženýma nohama. 

V Evropě se většinou nejí rukama. V Indii, Nepálu, Pákistánu, nebo 

v Bangladéši je tento způsob hodování normální. V Číně, v Japonsku a v jiných 

východoasijských zemích se používají hůlky. 

V islámských zemích muži nenosí kraťasy a ženy jsou zahalené. V některých 

z nich mají ženy celé tělo zahalené černou tkaninou. Fyzický kontakt s muži 

mimo rodinu a domov je pro tyto ženy zcela nepřípustný. Přetrvávající oční 

kontakt s muži mimo rodinu je rovněž přísně zakázán. Ve většině evropských a 

v mnohých asijských kulturách toto kulturní vyjádření cudnosti neexistuje. 

Naopak, nudismus je většinou sociálně zcela akceptován. 

Západní ideál ženské krásy diktuje štíhlé tělo. V arabských zemích jsou 

upřednostňované plnější ženy. Africký kmen lbo rovněž upřednostňuje kypré 

ženské tělo, které je vnímané jako příslib dostatečného přísunu potravy. 

Ve většině kultur oddaní muži a ženy žijí spolu. V některých kulturách, jako na 

Papuy Nové Guinei manželé žijí odděleně - žena s ostatními ženami, muž 

s ostatními muži. Dcery žijí s matkami a synové s otci. 

Zvyky ve stravování jsou zcela kulturně podmíněné. Katolíci se vyhýbají masu 

v pátek jako projev půstu a často v pátek jedí rybu. Japonci upřednostňují 

syrovou rybu, Číňané jedí psy a opice. Muslimové a Židé nejedí vepřové, 

Hinduisté zase hovězí maso. Francouzi jedí žáby, šneky, koně a syrové maso. 

Arabové jedí velbloudí maso a pijí velbloudí mléko. Domorodí Australané jedí 

červy, některé africké kmeny pijí krev. V kmeni Janamano v Jižní Americe jedí 

vši a smažené brouky. 

Židé se postí o Yom Kipur, muslimové v měsíci ramadánu. 

Náboženské praktiky jsou vrcholy kulturních odlišností. Židé a křesťané 

vykonávají pouť do Jeruzalema, muslimové do Mekky, hinduisté do Benaresu a 

buddhisté do Tibetu. Někteří křesťané ctí sobotu, většina ale neděli. Židé 

navštěvují synagogy obvykle v sobotu. Den odpočinku pro muslimy je pátek a 

modlí se pětkrát denně. V některých kulturách může muž mít více manželek, 

v zemích západní kultury by se tím dopustil trestného činu. 



Popis prvků kulturně podmíněného chování by mohl jít do nekonečna. Jedna 

zásadní skutečnost je však i z tohoto krátkého nastínění patrná - každá kultura 

vede vlastní způsob života tak, jak jsou lidé v ní zvyklí a naučení. Toto je třeba 

mít vždy na paměti a respektovat pro nás poněkud „zvláštní" způsoby chování. 

(MUHIČ, 2004, s. 9,10) 

2.2.3 Postoj pedagoga vůči kulturním odlišnostem 

Výsledky některých zahraničních výzkumných studií nasvědčují tomu, že 

učitelé ve třídě s přítomností dětí jiné národnosti mohou tyto děti vnímat z 

hlediska náročnosti práce, individuálního prospěchu žáka a jeho přínosu pro 

třídu, dvěma zásadními způsoby: jako přínosné, nebo jako zatěžující. V 

případě, že se jedná o dítě ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, se 

slabou motivací k učení a se slabou rodinou podporou ve vývoji jazyka, učitelé 

jsou náchylní dívat se na takového žáka jako na „problematického". Pokud jde o 

dítě z „lepšího" prostředí, s vysokou motivací k učení a s dostatečnou podporou 

v rodině, tak jsou učitelé připraveni vnímat jazykové obtíže takového žáka jako 

přechodné a tomu přizpůsobovat i vlastní očekávání vůči němu. Uvedené 

postoje učitelů mohou být silně ovlivněné kulturními stereotypy a minulými 

zkušenostmi učitele s žáky z řad určité etnické nebo kulturní skupiny. Tyto 

předpojaté postoje se odrážejí v přístupu učitele k jednotlivým žákům, na jeho 

motivaci pro práci s nimi a na očekávání prospěchu žáků. 

Z hlediska samotné skutečnosti kulturní odlišnosti učitele tak mohou promítat 

vlastní představy o kulturních normách a hodnotách do hodnocení postavení 

žáka ve třídě. Často své výchovné cíle definují ve smyslu akulturace -

přizpůsobení žáka normám dominantní kultury. 

V lepším případě, a mělo by to být častěji, může učitel vnímat přítomnost 

kulturně odlišného žáka jako prospěšnou pro české žáky, např. jako jejich 

příležitost poznat jiný názor, jiné vnímání stejné skutečnosti a odlišné modely 

interpretace, a také získat dodatečné znalosti v oblastech kultury, zeměpisu či 

jazyka. (MUHIČ, 2004, s.58) 



2.3 Pohled české společnosti na jiné národnosti či etnické skupiny 

Na základě výše zmíněných faktorů ovlivňujících komunikaci lze určit, jaké 

postoje zaujímá jedinec či skupina k příslušníkům jiných kultur, jiných 

národností. Protože se nacházíme v České republice, zajímá nás především, 

jak si stojíme my, Češi. 

Tatjana Šišková v publikaci Výchova k toleranci a proti rasismu (1998, s.9) 

napsala: „Sociologické výzkumy veřejného mínění obyvatel naší většinové 

společnosti v 90. letech minulého století vykazují v porovnání s ostatními 

zeměmi vysoké negativní postoje vůči jiným národnostem či etnickým skupinám 

- až 85% populace přiznávalo negativní postoje. Zaujímají je i skupiny lidí, které 

jinak na Západě vykazují postoje tolerantní či neutrální: vysokoškoláci, 

středoškoláci, věřící nebo lidé bez osobních negativních zkušeností s cizinci. 

Jedno vysvětlení je dáno faktem, že uzavřená česká společnost, donedávna 

převážně „bílá", není ani výchovou, ani vzděláním připravena na přijímání 

jakékoliv odlišnosti od „české normy" jinak než s obavami či se zakořeněným 

strachem z neznámého, tj. xenofobním postojem. Tento strach pramení 

převážně z nedostatku objektivních informací a z generalizovaných negativních 

zpráv o všem, co není „naše" a co nás zdánlivě i skutečně ohrožuje, což je ve 

svém důsledku zdrojem stereotypů, rostoucí xenofobie a rasismu. Objasnit 

stereotypy a předsudky a vysvětlit, jak vznikají a jak jsou nebezpečné, bude 

úkolem každého, kdo předává informace dalším generacím". 

V české společnosti se za objekty projevů rasismu považují hlavně romské 

minority. Jedná se o dlouhodobý problém, který přináší určité napětí ve 

společnosti, a s ním spojené i náhledy (často mediálně podpořené) na celou 

romskou komunitu. 

Pro nás pedagogy není důležitá jen otázka, kdo vlastně ti Romové jsou, odkud 

se vzali. Pro nás jsou nejdůležitější dopady do sféry výchovy a vzdělávání. 

Musíme se snažit zlepšit jejich vztah ke vzdělání a ochotu k pracovnímu 

uplatnění. S tímto přímo souvisí snížení jejich podílu na kriminalitě, a tím 

usnadnění soužití s majoritní společnosti. 



V mnohém může pomoci existence romských asistentů, kteří se v posledních 

letech zapojili do spolupráce se školami, a tím se snažili přispět k odstranění 

nedorozumění mezi romskou menšinou a většinovou společností. 

Předseda občanského sdružení Khamoro Emil Voráč uvádí v rozhovoru pro 

níže uvedenou seriálovou publikaci hned několik důvodů pro existenci 

romského asistenta: 

„Ve zprostředkování komunikace mezi romskými dětmi a jejich rodiči a učiteli. 

A také o šíření informací o romské kultuře. Já vidím hlavní příčinu řady 

problémů mezi Romy a většinovou společností ve špatné informovanosti a 

nedostatku komunikace. Romský asistent by například měl vysvětlit českým 

učitelům, že v romštině není výraz pro pravou a levou stranu, tudíž je pro 

romské děti obtížnější osvojit si tento pojem. Úlohou romského asistenta není 

dělat poslíčka mezi školou a rodiči, ale naopak přivést rodiče do školy, aby se 

naučili řešit eventuální problémy s učiteli. Romský asistent má napomoci 

vzájemnému porozumění, vysvětlovat, co je potřeba. Jeho posláním je také šířit 

ve škole informace o romských tradicích, zvycích, o romské kultuře. Jen tak 

pomůže tomu, aby učitelé svým romským žákům lépe porozuměli, začali si vážit 

jich i jejich rodičů. A umožní dětem, aby se za svůj původ nestyděly, ale byly na 

něj naopak hrdé." (VORÁČ, Moderní vyučování č. 5, 2003, s. 3,4) 

Souhlasím s důvody, které zde byly uvedeny, je velice důležité komunikovat 

nejen s žáky, ale především navázat vztah s rodinou. A právě tady může být 

role asistenta shledána jako velmi pozitivní. Jen tak se může učiteli podařit 

získat ztracenou důvěru nejen rodičů, ale především dětí. 

2.4 Antropologické pojetí o lidských rasách a rasismu 

Ve společnosti, kde se potkávají jedinci či skupiny více rozlišných kultur, se 

často můžeme setkat s různými projevy intolerance. 

Nejčastější příčinou nesnášenlivosti jedince vůči druhým jsou odlišné vnější 

znaky - jiná barva kůže, barva vlasů, šikmé oči apod. Hovoříme o jiné rase. 



Moderní antropologie stále řeší otázku, zda lze pojem rasa vůbec 

jednoznačně definovat. Z vědeckého hlediska se tímto problémem zabýváme již 

více než dvě století, od vzniku Linného klasifikace živočišných druhů. 

Slovo rasa pochází z arabštiny a původně znamenalo „hlava, začátek, 

původ". Pojem „rasa" (plemeno) přejala antropologie z obecné biologie, kde se 

tak označují poddruhy, tedy vzájemně odlišné skupiny náležící k jednomu 

rostlinnému či živočišnému druhu. V antropologii se rasou míní jednotka lidské 

variability. O lidské rase se nejčastěji mluví v souvislosti s určitou skupinou lidí s 

podobnými tělesnými a dědičnými vlastnostmi, která je původně místně 

ohraničená. 

Obyvatelstvo světa se nejčastěji dělí do tří skupin - ras: bílé čili europoidní, 

černé čili negroidní a žluté neboli mongoloidní. U každé skupiny lze jmenovat 

řadu znaků, které danou skupinu charakterizují. (TOLIMATOVÄ, 1998, s. 29) 

Potomci dvou odlišných ras se označují jako míšenci a jejich okolí pro ně 

vymyslelo i speciální označení. Například mulat je potomkem černých a bílých 

rodičů, mestic bílého a indiánského plemena. 

Výše uvedené dělení je u nás jistě nejznámější, v historii se však setkáváme 

s řadou podobných snah o klasifikaci lidstva. Nejnebezpečnější však je přechod 

od pouhého popisu variability lidí různých konců světa k hodnocení postavení 

ras či typů z hlediska nadřazenosti či podřazenosti vůči sobě - to už je 

rasismus, který rovnocennost lidských plemen popírá. Toto hodnocení se v 

historii vyskytlo nejednou. Už Aristoteles popsal obyvatele severní Evropy jako 

udatné, ale hloupé, Asiaty jako chytré, ale zbabělé a inteligenci i udatnost 

připsal pouze Řekům. 

U některých vědeckých závěrů, které sloužily za podklad rasovým teoriím, se 

jednalo jen o špatnou interpretaci nashromážděného materiálu, jindy, bohužel, 

o záměrnou, „vědecky podloženou" lež. Téměř všechny objevy nahrávaly 

zastáncům nadřazenosti bílého plemene. Běloši stáli v čele všech světových 

impérií, jejichž podřízenými obyvateli byli právě příslušníci ostatních ras. 

Z archeologických nálezů, které jsou v současnosti k dispozici, vyplývá, že 

náš společný předek Homo Habilis žil v Africe. Zde se také nejspíš vyvinul i 

jeho nástupce - Homo Erectus, který se odtud rozšířil do celého Starého světa -



přes jižnější část Evropy a Asie až po Jávu. Z poznatků molekulární biologie lze 

potvrdit, že také vývoj všech příslušníků druhu Homo Sapiens proběhl kdesi v 

Africe. Poté co moderní člověk Homo Sapiens Sapiens ovládl celý Starý svět, 

osídlil i americký a australský kontinent. 

Ze všech skutečností tedy vyplývá, že současné lidstvo má jednotný základ a 

rozdíly mezi různými skupinami i jednotlivci jsou způsobeny mnoha a mnoha 

staletími života v odlišných podmínkách. Dělení lidstva na rasy je tedy spíše 

společenským a kulturním fenoménem bez hlubšího biologického oprávnění, a 

nesmí být proto nikdy zneužíváno k diskriminaci jedné skupiny lidí skupinou 

jinou. (TOLIMATOVÁ, 1998, s. 30 -32) 

Aby k projevům rasové intolerance nedocházelo (nebo se tak dělo jen 

minimálně, protože v každé společnosti se najde alespoň jeden, který se bude 

snažit upoutat na sebe pozornost tímto způsobem), je třeba věnovat čas, využít 

vhodné prostředky k pochopení odlišných světů a vynaložit nemalé úsilí při 

výchově a vzdělávání již od raného dětství. Významnou úlohu zde hraje 

především rodina a prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá, ale také výchovně 

vzdělávací instituce, kde tráví velké množství času. 

V moderní době se tato snaha o seznámení s kulturami jiných národností 
označuje jako multikulturní (interkulturní) výchova. 



3. Česká republika a multikulturalismus 

...tolerantní společnost, otevřená jinakosti a těžící z kulturní rozmanitosti... 

(MKC Praha) 

Naše společnost byla velmi uzavřenou zemí, která se v posledních letech 

problémem multikulturality a jakéhokoliv multietnického soužití nezabývala. Ve 

školách jsme se nic podobného neučili, zavřené hranice nám neumožnily 

rozšířit zkušenosti osobním kontaktem a naše masmédia mezi své pracovníky 

nepřijala cizí nebo odlišné reportéry, hlasatele, herce. Nedozvěděli jsme se 

proto mnoho o skutečnosti, že každá národnostní či etnická skupina má vlastní 

historii, vlastní hodnotové vzorce chování a jednání, které je velmi odlišné od 

naší „české normy", a že při soužití obou může docházet k nedorozumění, 

nepochopení a konfliktu. (ŠIŠKOVÁ, 1998, s. 53) 

Naštěstí se v posledních deseti letech situace zlepšila a my máme možnost 

dozvědět se něco o národnostních menšinách, které tvoří obyvatele jednoho 

státu, a podívat se, jakým způsobem je multikulturní výchova začleněna do 

našeho výchovně vzdělávacího systému. 

3.1 Situace národnostních menšin v České republice 

3.1.1 Vymezení pojmu národnostní menšina 

Pojem národnostní menšina je mnohovýznamový. Samotný termín je přitom 

značně frekventovaný jak v odborné literatuře, tak v publicistice i v politické 

praxi. V jeho rámci jsou vymezovány různé typy a kategorie etnických 

společenství. 

Národnostní menšiny se vyznačují tím, že disponují silným národním vědomím, 

které se opírá o historické, jazykové a kulturní tradice mateřského národa. 

Nejznámější definicí, která vystihuje pojem národnostní menšina, je definice 

F. Capotortiho, zvláštního zpravodaje při Komisi pro lidská práva OSN z roku 

1951. Ta uvádí, že národnostní menšina je „skupina osob, která je na rozdíl od 



ostatního obyvatelstva státu početně menší, nezaujímá vedoucí postavení a její 

příslušníci - občané tohoto státu - vykazují v etnickém, náboženském nebo 

jazykovém ohledu znaky, které je odlišují od ostatního obyvatelstva. Tito 

vykazují přinejmenším implicitně pocit sounáležitosti zaměřený na zachování 

vlastní kultury, vlastních tradic, vlastního náboženství nebo vlastního jazyka". 

Z hlediska národnostní politiky státu v souladu s Konceptem přístupu vlády 

k otázkám národnostních menšin v ČR je vymezení cílové skupiny příslušníků 

národnostní menšiny pro praktický výkon národnostní politiky následující: 

- jde o společenství osob, které trvale žijí na území ČR a jsou jejími 

občany, 

- sdílejí etnické, kulturní a jazykové znaky,odlišné od většiny obyvatel státu, 

- projevují společně přání být považovány za národnostní menšinu v zájmu 

uchování a rozvíjení vlastní identity, kulturních tradic a mateřského 

jazyka, 

- mají dlouhodobý, pevný a trvalý vztah ke společenství, žijícímu na území 

ČR 

(SILUTKA, 1998, s. 54,55) 

3.1.2 Národnostní menšiny v České republice 

Česká republika patří mezi státy, kde národnostní menšiny tvoří pouze 5% 

obyvatelstva. Tyto menšiny tvoří jak lidé, kteří jsou české většinové společnosti 

velmi podobní (barvou kůže, jazykem, historií), tak i lidé, kteří mají jinou tradici, 

jinou kulturu a dokonce i jiný antropologický zevnějšek. Patří mezi ně především 

velmi početná skupina Romů, ale v poslední době přibývající Arabové, Afričané 

a Asiaté. Lze předpokládat, že tento počet se bude pravděpodobně zvyšovat, a 

to především tím, že naše země je součástí otevřené Evropy, kam přichází a 

bude přicházet velké množství lidí, hledající pracovní příležitosti, nebo jen za 

celkově lepším živobytím. (ŠIŠKOVÁ, 1998, s. 53) 

Cizinci se v České republice nejraději zabydlují v jejím hlavním městě. Zde 

se usídlí skoro každý třetí. Podle údajů Českého statistického úřadu je Praha 



atraktivní zejména pro Ukrajince a Slováky, kteří ostatně dominují i 

celorepublikovým tabulkám, (viz příloha č.1) 

Třetí nejpočetnější u nás zastoupenou skupinou cizinců jsou Vietnamci, kteří 

si nejvíce oblíbili Karlovarský kraj, kde bydlí celá pětina z nich. 

Hned po Praze a Středočeském kraji žije nejvíc cizinců na jihu Moravy -

téměř sedmadvacet tisíc. Lidé sem míří především za prací. 

Výzkum prokázal, že obyvatelé České republiky dávají přednost cizincům ze 

Západu, jejichž životní styl je pro našince nejčitelnější, tudíž také 

nejpřijatelnější. 

(ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU, 31. října 2006, s.1,3) 

3.2 Multikulturní výchova a vzdělávání na základních školách 

Multikulturní a interkulturní výchova a vzdělávání, a především utváření 

bezpečného prostředí pro přijímání odlišností a porozumění odlišnostem v 

multikulturním prostředí jsou velmi důležité úkoly, které jsou pro základní školy 

novým tématem. Pokud se ve škole podaří takové prostředí vytvořit a zapojit 

děti z minoritních skupin plnohodnotně do života školy, přináší takové propojení 

velké obohacení všem účastníkům vzdělávacího procesu. Vytvoření 

inkluzivního prostředí však vyžaduje velmi náročnou práci, během níž je třeba 

pracovat jak s novými informacemi, tak s názory a postoji žáků i učitelů. 

Důležitým východiskem multikulturní výchovy je vytváření vstřícného a 

bezpečného prostředí pro přijímání odlišností vyplývajících z rozdílné etnické či 

náboženské příslušnosti a uplatňování kritického myšlení. Na tomto základě si 

pak mohou děti vytvářet vlastní postoje a názory na společnost i role jednotlivců 

v ní. 

Jednotlivé kroky tohoto procesu lze rozdělit do tří fází: 

- uvědomění si odlišností, 

- respektování odlišností, 

- přijetí odlišností jako pozitivního jevu. 



Odlišnost obohacuje naše myšlení, dává nám možnost uvědomit si 

skutečnost z různých úhlů pohledu, a tím rozšiřuje vnímání všeho, co se okolo 

nás odehrává. Proces, který vede k takovému vnímání odlišností, je někdy 

označován jako vzdělávání bez předsudků. 

Vzdělávání bez předsudků si v tomto pojetí klade tři základní cíle: 

• Podporovat u dětí vytváření pozitivního sebepojetí, sebevědomí a 

skupinové identity: 

• Posílit vztahy mezi školou, rodinou a komunitou, ve které děti vyrůstají: 

• Podpořit sociální spravedlnost: 

Velmi důležitým krokem k naplňování zmíněných cílů je zkoumání našich 

vlastních předsudků a zkreslených představ. Teprve když si je uvědomíme, 

můžeme pracovat na jejich změně. Pro učitele je pak tato skutečnost ještě více 

důležitá, i když, už tím, že se rozhodne zapojovat prvky multikulturní výchovy do 

výuky, musí sám určité předsudky či předpojatosti vytěsnit ze své mysli a 

především smyslu své práce uvěřit. (NĚMEČKOVÁ, 2003, s. 8,9) 

Závěrečná citace z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální 

vzdělávání nám velice pěkně charakterizuje multikulturní výchovu a upozorňuje, 

jakou roli hraje škola při naplňování jejích cílů: 

„Multikulturní výchova má významné místo v současné i budoucí společnosti 

založené na multikulturních vztazích, zejména pro mladé lidi, kteří se připravují 

pro život v prostředí, v němž se setkávají a budou se stále ve větší míře 

setkávat s příslušníky jiných národností, etnik, ras, náboženství, s lidmi jiného 

životního stylu a jiných uznávaných hodnot. Má rozvíjet porozumění žáků sobě 

samým a hodnotám své kultury, podpořit jejich integraci v širším multikulturním 

prostředí při zachování vlastní kulturní identity, spolu s respektováním 

základních lidských a občanských práv a mravních hodnot. Škola má při 

působení na žáky v tomto směru funkci vzdělávací i výchovnou. Multikulturní 

výchova je velmi složitou problematikou, která musí prolínat celým výchovným a 



vzdělávacím prostředím školy a týkat se také mezilidských vztahů ve škole, 

mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi učiteli a rodinou." (www.rvp.cz 

2003, s. 87) 

3.2.1 Inovativní vzdělávací program Začít spolu jako příklad začleňování 

průřezového tématu MKV do vyučování 

Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je vzdělávacím 

programem, který v současné době realizují učitelé ve 30 zemích světa 

(zejména střední, jihovýchodní a východní Evropy - např. na Slovensku, v 

Maďarsku, Estonsku, Slovinsku, Chorvatsku...). Jednou ze základních idejí 

programu je podpořit v těchto zemích rozvoj pluralitních společností fungujících 

na základě demokratických principů a dále umožnit dětem zažít výchovu a 

vzdělávání, jež by byly v souladu s demokratickými principy, respektovaly 

osobnost žáků, vedly je ke kritickému myšlení a odpovědnému jednání. 

(SPILKOVÁ, 2005, s. 295) 

Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé 

škole i každému učiteli přizpůsobit jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům, 

tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. 

Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně 

důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století 

Vytváří základy pro rozvoj a zájem žáků učit se aktivně, efektivně, zábavně a 

bez stresů. Rozvíjí zejména tyto charakteristické rysy osobnosti: 

• přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat, 

• kriticky myslet, umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost, 

• rozpoznávat problémy a řešit je, 

• tvořivě myslet a pracovat, využívat představivosti a vědět si rady, 

• sdílet zodpovědnost vůči obci, zemi, životnímu prostředí, 

• přijímat zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, vzájemně spolupracovat a být 

tolerantní i k individuálním kulturním a etnickým odlišnostem. 

http://www.rvp.cz


Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny i 

širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi 

dětí se speciálními potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými 

poruchami učení i dětí s postižením, zvláště užitečný je pro děti z různých 

etnických menšin). 

V České republice je vzdělávací program začít spolu se souhlasem MŠMT 

ČR realizován od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 v základních 

školách. Na jeho monitorování, evaluaci a implementaci se podílí organizace 

Step vy Step, o.s2 (KREJČOVÁ, KARGEROVÁ, 2003, s. 12,13) 

3.2.1.1 Organizační strategie a integrovaná tematická výuka v programu 

Začít spolu 

Vyučování v programu Začít spolu je organizováno prostřednictvím 

vyučovacích bloků, které nemusí odpovídat běžné vyučovací hodině, a to 

prostřednictvím tematických projektů, které propojují jednotlivé předměty do 

logických celků. Organizační složkou je týdenní rozvržení, během něhož se 

děti, na základě individuální volby, vystřídají ve všech tzv. povinných činnostech 

v centrech aktivity. Povinné činnosti směřují k získávání kompetencí 

vycházejících ze vzdělávacích standardů. (SPILKOVÁ, 2005, s. 299) 

Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých učebních aktivit se odvíjí od 

potřeb dětí a od tématu, na němž žáci pracují. Začíná se ranním kruhem (asi 

20- 30 minut), kde se odehrávají aktivity podněcující dobré sociální klima ve 

třídě, může být také ale prostorem pro motivaci k danému tématu. 

2 

Step by step ČR, o.s., nevládní organizace, jejímž posláním je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, 

humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v ČR, k budování otevřené společnosti a jejímu zapojení do 

evropských struktur. 



Po ranním kruhu následuje společná práce (asi 60-90 minut). Učitel má pro děti 

připravené učivo především z českého jazyka a matematiky. Děti pracují 

samostatně nebo kooperativně ve skupinách či jen ve dvojicích. V této části dne 

se jedná o učební aktivity, v nichž celá třída pracuje na společném zadání. 

Odpočinková a regenerační přestávka, která trvá zpravidla 20-30 minut, 

slouží k načerpání nových sil. Děti mohou relaxovat ve třídě či na školní 

zahradě. 

Po přestávce nastává práce dětí v centrech aktivit (dílnách). Ty trvají podle 

potřeby asi 60-90 minut. Úlohy, které jsou pro děti připravené, se vztahují k 

tématu projektu, motivované již na ranním kruhu. 

Děti se rozejdou do center aktivit, v nichž samostatně pracují. Každé dítě by 

mělo v rámci tematického projektu projít všemi základními (povinnými) úkoly, 

které jsou plánovány s ohledem ke vzdělávacím standardům. Za jejich plnění 

nese dítě odpovědnost. Úlohy do center jsou většinou zadávány ve smyslu 

spolupráce a vzájemné pomoci dětí. Dítě je vedeno ke svobodné volbě 

jednotlivých center aktivit a činnosti v nich. Vstupuje tak s větším zaujetím do 

procesu získávání nových životních postojů, schopností a vědomostí. Volba 

typu a množství zadaných úkolů umožňuje dětem uvědomit si a respektovat 

vlastní možnosti, které v daném procesu učení mají. Volí si takové činnosti, na 

které dosáhnou. Pracují tempem, které je pro ně nezbytné. Jsou vedeny, aby si 

uvědomovaly, na čem je třeba pracovat (žákovská úmluva) a jak mají svoji práci 

odvádět (třídní pravidla). (LUKAVSKÁ, 2003, s. 52-53) 

V průběhu tohoto učebního bloku se děti většinou v centrech aktivit nestřídají, 

ale řeší úlohy v tom centru, které si pro tento den vybraly. Další centrum si volí 

v následujícím dni. V každém centru aktivity pracuje skupina dětí na jiném 

úkolu. To, co úkoly v jednotlivých centrech spojuje, je téma projektu, k němuž 

se úlohy vztahují a jímž se třída po určité období zabývá. V době, kdy děti 

pracují v centrech aktivit, přechází učitel do role pozorovatele a pomocníka. 

Tento čas poskytuje učiteli rovněž prostor pro individuální pomoc a péči dětem, 

které ji potřebují. 

Zařazení tématu do výuky je otázka plánování. Dlouhodobé plánování 

zahrnuje především tvorbu tematických plánů, mluvíme-li o krátkodobém 



plánování, máme na mysli přípravu konkrétního tematického projektu a jeho 

rozpracování do činností pro děti (integrovaná tematická výuka). Při 

dlouhodobém i krátkodobém plánování využíváme možnosti nechat rozhodovat 

o volbě témat děti. 

Integrovaná tematická výuka je otevřený vzdělávací model. Spočívá ve 

vyhledávání tématu, jehož prostřednictvím děti dosahují vzdělávacích cílů 

formulovaných ve vzdělávacích standardech (vědomostí, dovedností, postojů). 

Jedná se o zásadní odklon od výuky rozdrobené do 45minutových vyučovacích 

hodin a vyučovacích předmětů, které jsou realizovány bez vzájemných 

souvislostí. 

Za jeho velkou výhodu lze považovat to, že děti se v tomto systému práce učí 

přemýšlet v souvislostech, jsou vedeny k řešení komplexních problémů, 

spolupráci, získávají zkušenosti vlastní praktickou činností. 

Východiskem takové práce je společné téma, které si s dětmi zvolíme. Od něho 

se pak odvíjí konkrétní výukové postupy, vztahují se k němu vzdělávací 

standardy. (KREJČOVÁ, KARGEROVÁ, 2003, s. 81,82) 

Na závěr dne se opět všichni schází v kruhu. V hodnotícím, reflexním kruhu, 

trvajícím zhruba 20-30 minut, děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a 

jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si tak vyměňují zkušenosti, vzájemné 

se inspirují a učí od svých vrstevníků, děti jsou v kruhu vedeny nejen k reflexi 

výsledků vlastní práce, ale také k vyhodnocování postupu, který při řešení úkolů 

uplatnily, a stanovují si cíle pro další učení. Jsou vedeny k sebehodnocení i 

poskytování zpětné vazby a ocenění ostatním. (KREJČOVÁ, KARGEROVÁ, 

2003, s. 73-81, PROGRAM ZAČÍT SPOLU, 1998 OSF) 

3.2.1.1 Inkluzivní přístup ve vzdělávání a podpora kulturní rozmanitosti 

v Začít spolu 

Inkluzivní vzdělávání, tedy společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu 

na jejich etnickou či náboženskou příslušnost a úroveň schopností, představuje 



jedno ze stěžejních východisek programu Začít spolu. Shrneme-li stručně 

základní důvody pro inkluzivní vzdělávání, můžeme říci, že se o uplatňování 

tohoto přístupu ve školách ZaS všichni snaží na základě přesvědčení, že 

všechny děti mají právo na rovný přístup ke vzdělávání a demokratická 

společnost „počítá" s aktivní účastí všech svých členů. 

Problematika inkluzivního vzdělávání se vztahuje ke vzdělávání dětí se 

zdravotním postižením, ale výraznou měrou zahrnuje také otázky výchovy a 

vzdělávání dětí odlišných kultur a tzv. multikulturní výchovy. 

"Inkluzivní prostředí školy", prostředí bezpečné pro všechny děti vychází 

především z těchto předpokladů: 

• uvědomění si odlišností, 

• respektování odlišností, 

• přijetí odlišností jako pozitivního jevu. 

Děti, s nimiž pracujeme, jsou členy kulturní společnosti, v níž vyrůstají. Naším 

úkolem je vytvořit jim vzdělávací prostředí, které respektuje a ubezpečuje 

všechny děti o tom, že každý může sám sebe akceptovat bez toho, aby se cítil 

nadřazený nad jiným nebo se styděl za to, kým je. Takové prostředí pomáhá 

dítěti vytvářet si pozitivní sebeobraz, přispívá k budování jeho sebevědomí a 

sebeúcty. Vše bychom měli ještě podpořit tím, že se pokusíme posílit vztahy 

mezi školou, rodinou a komunitou, ve které děti vyrůstají. Zlepšit vztahy mezi 

rodinou a školou se snažíme např. tím, že ve výuce používáme materiály z 

prostředí různých rodin, komunit a kultur, čímž dětem pomáháme vnímat tyto 

zdroje jako „legitimní". Pokud informace z majoritní skupiny, které se běžně v 

učebnicích vyskytují, doplníme o zkušenosti, příběhy a poznatky pocházející z 

minority, přiznáváme těmto hodnotám a zdrojům stejnou vážnost, jakou mají 

hodnoty majority. U dětí bychom měli také podporovat schopnost komunikovat s 

lidmi odlišných kultur bezproblémovým a empatickým způsobem, čímž je učíme 

chápat vzájemné odlišnosti, původ těchto odlišností i hodnotu těchto odlišností 

pro společnost. Podporujeme kritické myšlení žáků týkající se předpojatosti, 

věnujeme pozornost stereotypům a předsudkům, s nimiž se denně setkáváme. 



Rozvíjíme v dětech uvědomění, že předpojatost a rasismus bolí, a proto je 

důležité pěstovat zdvořilost a důstojnost ve vztahu ke všem lidem. Velmi 

důležitým krokem k naplňování zmíněných cílů je zkoumání našich vlastních 

předsudků. Teprve tehdy, když si své vlastní zkreslené představy uvědomíme, 

můžeme pracovat na jejich změně. (KREJČOVÁ, KARGEROVÁ, 2003, s. 

187,188) 

Na základě informací získaných od pedagogů vyučujících podle vzdělávacího 

programu Začít spolu a především ze své vlastní zkušenosti mohu říci, že 

způsob vyučování dětem velmi vyhovuje, pracují s chutí a nečiní jim až takový 

problém přijmout kritiku své vlastní osobnosti. Zajisté by bylo vhodné vycházet z 

těchto zkušeností při tvorbě svého vlastního školního vzdělávacího programu, 

který má být výsledkem právě probíhající reformy vzdělávacího systému. 

Jak taková výuka podle Začít spolu probíhá a jak se dá využít společné téma 

projektu do čtyř vyučovacích předmětů, to je zpracováno v praktické části této 

diplomové práce. 

3.2.2 Multikulturní výchova v Rámcovém vzdělávacím programu 

Současná doba přináší řadu změn, které způsobují rychlé zastarávání 

vzdělávacích obsahů i metod, kterými jsou tyto obsahy zprostředkovány. 

Znalosti a dovednosti, které před dvaceti lety stačily k úspěšnému zvládání 

životních situací, jsou dnes do značné míry nepoužitelné, kompetence nezbytné 

pro plnohodnotný a úspěšný život, pro uplatnění v pracovní, občanské i 

soukromé sféře se mění. Protože jednou ze základních funkcí vzdělávacího 

systému je příprava na život ve společnosti a světě, společenské změny kladou 

také nové nároky na vzdělávací systém. Odpovědí na tyto nároky je probíhající 

reforma vzdělávacího systému, reprezentovaná především novými kurikulámími 

dokumenty - rámcovými vzdělávacími programy (RVP). V nich nalézáme nejen 

popis klíčových kompetencí, nové struktury učiva a organizace výuky, ale i 

některé nové vzdělávací obsahy - nová tzv. průřezová témata, která souvisejí s 



aktuální společenskou situací. Rámcový vzdělávací program (RVP ZV, 2005, s. 

90) pro základní vzdělávání vymezuje průřezová témata takto: „Jsou důležitým 

formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální 

uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost 

žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových 

témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení 

vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a 

pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci 

dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a 

uplatňovat širší spektrum dovedností." 

Jedním z těchto průřezových témat je také Multikulturní výchova (MKV), která 

má žáky a žákyně připravovat na ty aspekty života společnosti, které souvisejí s 

kulturní a sociální rozmanitostí. V základním vzdělávání umožňuje žákům 

seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na 

pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní 

kulturní identitu, tradice a hodnoty. Multikulturní výchova je v RVP ZV (2005, s. 

97) popsána tak, že:...„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. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně 

poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními 

specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak 

pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a 

spolupráci." 

Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, 

vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi 

školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z 

nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, 

kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i 

žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků -

příslušníků minorit. Tím přispívá k vzájemnému poznávání obou skupin, ke 



vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči 

„nepoznanému". (RVP ZV, 2005, s. 97) 

Ačkoliv je Česká republika ve srovnání s mnohými jinými evropskými státy 

kulturně relativně homogenní (až 95 % populace tvoří etničtí Češi a Češky), je 

nutné počítat s výraznějšími mezikulturními kontakty vyplývajícími z evropské 

integrace a ze stále silnějších globalizačních trendů. Nutnost MKV vychází také 

z pokračujícího procesu sociálního propadu některých menšin, s čímž se pojí i 

narůstající nevraživost mezi majoritou a sociálně vyloučenými skupinami, 

provázená vznikem či posilováním negativních etnických stereotypů (v ČR 

především Romové a vztah majority vůči nim). Negativní aspekty 

mezikulturních kontaktů, jako jsou xenofobie, intolerance a rasismus, navíc 

ohrožují soudržnost demokratické společnosti a jejich děsivé důsledky v podobě 

xenofobních či nacionálních vášní nakonec znamenají ztrátu pro všechny, nikoli 

jen pro příslušníky minorit. Proto se multikulturní výchova stala standardní 

součástí vzdělávacích strategií demokratických zemí. 

MKV a klíčové kompetence 

MKV jako průřezové téma přispívá k naplňování vzdělávací strategie již na 

úrovni obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí. 

(BURYÁNEK, 2006, www.ceskaskola.cz) 

Klíčové kompetence jsou v RVP ZV (2005, s. 14) charakterizovány jako: 

souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 

osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí 

vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených 

představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, 

spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti." 

Smyslem a cílem vzdělávání „je vybavit všechny žáky souborem klíčových 

kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další 

vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je 

proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, 

pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším 

průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci 
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základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané 

klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, 

vstup do života a do pracovního procesu." 

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se 

prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy 

jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a 

rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a 

činnosti, které ve škole probíhají Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo 

chápáno jako prostředek k osvojení činnostné zaměřených očekávaných 

výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a 

komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových 

kompetencí. 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k 

učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence 

sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. 

(www.rvp.cz) 

MKV rozvíjí především: 

• kompetence sociální a personální: 

-žák přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi; 

• kompetence občanské: 

-žák respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situace 

ostatních 

lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení; 

-žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví; 

Metodika a principy MKV zároveň plně odpovídají požadavku rozvíjení 

komunikativních kompetencí, schopností řešit problém, kooperovat, nenechat 

se manipulovat a kriticky hodnotit mediální sdělení. Obecně platí, že RVP klade 

důraz na výchovu zodpovědných, otevřených, kriticky myslících, 

komunikativních, tolerantních a solidárních občanů a občanek demokratické 

společnosti, kteří jsou si zároveň vědomi spoluzodpovědnosti za dění v Evropě i 
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na celé planetě. MKV má postihovat ty aspekty sociálních interakcí (včetně 

mediální komunikace), které jsou ovlivněny sociální a kulturní rozmanitostí 

současných společností. 

Připomeňme, že klíčové kompetence jsou horizontem, ke kterému směřuje 

celý chod školy a organizace i obsah výuky všech oblastí, včetně těch zdánlivě 

nesouvisejících. Před započetím práce na školních vzdělávacích programech 

by je měli bezpečně znát všichni učitelé a učitelky, aby byli schopni ve své 

výuce vyhledávat a využívat příležitosti k jejich naplňování a rozvíjení. 

Mezipředmětový charakter MKV 

Podmínkou efektivní realizace cílů MKV ve školním prostředí je pochopení, že 

MKV netvoří specifickou a uzavřenou oblast informací a metod, nýbrž ze 

multikulturní přístup prolíná různými vzdělávacími oblastmi a měl by se projevit 

nejen v realizovaném učivu, ale také v metodách, v klimatu třídy i celé školy. 

Cílem tohoto příspěvku je popsat mezipředmětový charakter MKV a 

poskytnout obecnou představu o tom, které vzdělávací oblasti jsou vhodné pro 

realizaci jejích cílů. 

Charakter cílů a obsahů MKV však napovídá, že některé vzdělávací oblasti 

budou poskytovat multikulturní tematice větší prostor. 

MKV a vzdělávací oblasti 



Vzdělávací oblasti vhodné pro realizaci MKV 

Největší potenciál pro zařazování prvků MKV na primárním stupni má 

vzdělávací oblast Člověk a jeho svět s těmito tematickými okruhy: 

Místo, kde žijeme 

• naše vlast - domov, krajina, národ 

• Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování 

Lidé kolem nás 

• soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, společný „evropský dům" 

• právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte 

• kultura - podoby a projevy kultury 

• základní globální problémy - nesnášenlivost mezi lidmi, významné 

sociální problémy 

Lidé a čas 

• současnost a minulost v našem životě - státní svátky, významné dny 

• báje, mýty, pověsti - minulost kraje, domov, vlast, rodný kraj 

Rozmanitost přírody 

• Vesmír a Země 

• životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi 

Člověk a jeho zdraví 

• lidské tělo - základní stavba -fyzické rozdíly (odlišnosti v barvě pleti, tvar 

očí, úst apod.) 

Cíle MKV lze nicméně naplňovat i ve zdánlivě odtažitějších oblastech jako 

Jazyk a jazyková komunikace (zařazování „menšinových" literatur do výuky, 

srovnání komunikačních prostředků různých jazykových a kulturních prostředí, 

vliv rozličných jazyků na strukturu myšlení, rozmanité životní styly a kulturní 

zvyklosti jako reálie při výuce cizích jazyků), Umění a kultura (zařazování 

neevropských a „menšinových" uměleckých projevů), okrajově dokonce i v 

oblasti Matematika a její aplikace (pluralita řešení problému, schopnost 

kooperace). Další prostor má být MKV poskytnut ve výběrových seminářích, 

projektech, besedách či kurzech s multikulturní tematikou; RVP umožňují 

realizaci průřezového tématu MKV i jako samostatného předmětu. 



MKV a průřezová témata 

Mnoho společného má MKV i s ostatními průřezovými tématy, a to až do té 

míry, že bude v konkrétní výuce možné naplňovat cíle více průřezových témat 

najednou. 

otevřené, kriticky myslící, komunikativní, tolerantní, solidární a empatické 

občany a občanky demokratické společnosti, kteří jsou si zároveň vědomi 

spoluzodpovědnosti za dění v Evropě i na celé planetě. Všechna jsou 

koncipována jako odpověď na naléhavé úkoly, které zrychlující se tempo 

společenských změn na jednotlivce klade, přičemž každé téma představuje 

„úhel pohledu" na tutéž společenskou situaci. MKV má postihovat ty aspekty 

sociálních interakcí (včetně mediální komunikace), které jsou ovlivněny 

sociokulturní rozmanitostí současných společností. 

Příklady průniků jednotlivých průřezových témat MKV a: 

• osobnostní a sociální výchova: pozornost vůči odlišnostem a výhody v 

odlišnostech, lidská práva jako regulativ vztahů, 

• výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: globální myšlení 

a mezinárodní porozumění, kulturní souvislosti v evropské a globální 

dimenzi, sociální a kulturní odlišnosti mezi národy, srovnávání projevů kultury 

v evropském a globálním kontextu, pozitivní postoje k jinakosti a kulturní 

rozmanitosti, 



• mediální výchova: citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o 

společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci, vliv médií na kulturu z 

hlediska současné i historické perspektivy. 

Na závěr je nutné zdůraznit, že MKV rozhodně nemá být pouze dalším 

„učivem", nově přidaným tématem, takový přístup by ani neodpovídal duchu 

kurikulární změny, k níž RVP směřují. Vedle tematických oblastí (v terminologii 

RVP se jedná o „učivo") znamená efektivní realizace MKV také zavedení 

interaktivních, kooperativních a diskusních výukových metod, nové organizační 

formy (skupinové vyučování, projektová výuka) a snahu o vytvoření (nejen) 

multikulturně vstřícného klimatu celé školy (otevřenost, partnerství, dialog, 

kooperace). 

(BURYÁNEK, 2006, www.ceskaskola.cz) 

Zdá se, že požadavkům Rámcového vzdělávacího programu na uplatňování 

průřezového tématu Multikulturní výchova vyhovuje právě způsob výuky 

inovativního vzdělávacího programu Začít spolu. 

Svou strukturou, organizací vyučovacího dne a integrovanou tematickou 

výukou pomáhá při integraci cizinců do vyučovacího procesu a přispívá k 

úspěšnému zařazení těchto žáků do kolektivu třídy. Povídání si, vyprávění 

zajímavostí spojených s tradicemi země, odkud spolužáci jiných národností 

Pocházejí, či vyzkoušení si některých činností odlišných od těch „našich" v 

centrech aktivit, to je nejlepší způsob, jak snadno a rád poznat prostředí dětí 

jiných kultur. 

Také volba společného tématu do několika vyučovacích předmětů 

koresponduje s požadavky o prolínání se MKV do více vzdělávacích oblastí. 

Přitom dochází k jejich propojování, z výuky se vytrácí izolovanost, nezáživnost 

a především lze říci, že vyučování se tímto pro mnohé stává zábavnějším. 
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3.3 Vybrané organizace v České republice zabývající se problematikou 

multikulturní výchovy 

V současné době, kdy je problematika integrace cizinců do vyučovacího 

procesu velmi aktuálním a často zmiňovaným tématem, není úloha učitele 

nikterak snadná. I velmi zkušený pedagog nemusí vždy najít vhodnou cestu při 

začleňování jedince odlišné kultury do kolektivu třídy a mnohdy se sám ocitne v 

situaci, kdy spíše nevědomky ublíží, i když tomu chtěl právě naopak. 

Aby takových situací bylo možná co nejméně, je dobré vědět, jakým 

způsobem postupovat, jak to udělat nejlépe, abych neublížil. 

V České republice je několik organizací, které se tématem multikulturní 

výchova zabývají a zároveň se snaží s tímto seznámit samotnou veřejnost, tak, 

aby nedocházelo ke zkreslení situace a z toho pramenícím konfliktům. 

Na prvním místě je třeba zmínit již výše uvedenou nevládní neziskovou 

organizaci Step by Step ČR, která se jako organizace transformovala z 

programu Začít spolu. Od roku 1994 byl aplikován vzdělávací program Začít 

spolu do podmínek a systému české vzdělávací soustavy. Postupně byl 

rozvíjen nejprve na mateřských školách, v současné době je rozvíjen i na obou 

stupních základních škol. Nedílnou součástí tohoto procesu je příprava 

kvalitních pedagogických pracovníků a spolupracovníků programu. Posláním 

organizace Step by Step je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, 

humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování 

otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských kultur. Mezi hlavní cíle si 

Step by Step stanovila napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, 

zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělávání učitelů rozdílných typů, úrovni škol a 

komunity a napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České 

republice. Tyto cíle jsou naplňovány v následujících oblastech: 

• Vzdělávací program Začít spolu 

• Inkluze a integrace dětí a mládeže se specifickými potřebami (minoritní 

skupiny, handicapované děti a mládež) 



• Transformace vzdělávací soustavy ČR 

• Celoživotní vzdělávání učitelů všech stupňů a typů škol 

Step by step ČR je otevřena spolupráci se všemi organizacemi a institucemi, 

se kterými je pojí společné cíle a zájmy. 

Mezi řadou projektů, které Step by Step připravuje, je třeba zmínit např. 

komunitní projekt - Projekt na podporu rozvoje romských neziskových 

organizací, který je zaměřen na vytvoření vhodných podmínek integrace 

romského etnika a má přispět k vytváření multikulturní občanské společnosti 

bez vzájemných předsudků, a to jak na místní tak na celostátní úrovni. Cílem 

projektu je zapojování vybraných nevládních neziskových organizací do 

komunitního rozvoje dané lokality, zejména jejich spolupráce s místními úřady a 

organizacemi, vytváření jejich trvalého partnerství, rozvoj těchto organizací, 

jejich podpora a pomoc při budování profesionality - finanční podpora 

komunitních projektů organizací a pomoc při vytváření strategického plánování 

každé nevládní neziskové organizace, včetně mapování různých finančních 

zdrojů a jejich efektivní využívání. 

Projekt KUKADLA - JAKHORA je zaměřen na romské děti v předškolním 

věku. Snahou projektu je zvýšit připravenost těchto dětí na školní docházku 

kvalitní předškolní přípravou a zabezpečit vhodný výběr základní školy a 

úspěšný začátek na 1. stupni ZŠ. Důraz je kladen především na spolupráci s 

romskými rodinami s cílem docenit význam předškolní výchovy pro budoucí 

vzdělání dítěte. 

Učitelům jsou určena tzv. tréninková centra, která nabízejí a poskytují další 

vzdělávání formou základních a prohlubovacích seminářů Začít spolu, 

workshopů, letních škol, kde je možné vyzkoušet si program Začít spolu v praxi. 

(www.sbscr.cz) 

Obecné prospěšná společnost Nová škola je nevládní nezisková organizace, 

která od roku 1996 podporuje vzdělávání menšin, především Romů, dospělých i 

dětí po celé republice. Posláním této organizace je vytvářet podmínky pro rovné 

Příležitosti, prostřednictvím svých projektů, školení, seminářů a konferencí, 

zlepšovat komunikaci mezi většinovou společností a menšinami a vytvářet a 

http://www.sbscr.cz


prosazovat postupy ve vzdělávání, které posilují občanskou a multikulturní 

společnost. 

Hlavními cíli společnosti Nová škola jsou: 

• přinášet podněty, které vedou ke zlepšení podmínek v přístupu ke vzdělávání 

• podporovat úspěšné zařazení dětí ze znevýhodněného prostředí do 

školského systému 

• zvyšovat sebevědomí romských dětí ve vztahu ke vzdělávání a uplatnění ve 

společnosti 

• posílení počtu romských dětí vstupujících na střední školy 

• zvyšovat povědomí o důležitosti celoživotního vzdělávání a podporovat 

rozvoj komunitních škol a center, které tyto principy uplatňují 

• stát se nevládní autoritou v poskytování vzdělávacích programů a jejich 

dalším rozvoji 

• prosadit si programy ve všech regionech ČR 

• navázat mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání romských dětí a 

mládeže 

Velký zájem má společnost Nová škola na tzv. komunitním vzdělávání. Jde o 

soubor činností a postupů, které pro členy komunity Gednotlivce, školy, veřejné i 

soukromé organizace, spolky apod.) vytváří prostor k tomu, aby se stali 

partnery při řešení potřeb dané komunity. Dlouhodobé zkušenosti s komunitním 

vzděláváním ze zahraničí odhalily, že ideálním místem pro realizaci takových 

aktivit je škola. 

Tato vzdělávací filozofie je založena na třech základních principech: 

- vzdělávání je celoživotní proces - znamená to zprostředkování 

vzdělávacích aktivit pro všechny členy komunity 

- zapojování členů komunity - každý jedinec nese odpovědnost za kvalitu 

života ve své komunitě a má právo se podílet na uspokojování potřeb 

obyvatel komunity 

- efektivní využití zdrojů - jde o využití fyzických, finančních a lidských zdrojů 

komunity k řešení jejích potřeb 



Pro školy společnost Nová škola organizuje výměnné stáže, jejímž účelem je 

navštívit komunitní školu a poznat proces komunitního vzdělávání na daném 

místě a opačně, navštívit školu, která projevila zájem o proces komunitního 

vzdělávání. Tímto dochází k výměně zkušeností, vzájemnému obohacení a 

další spolupráci, (www. novaskola.org) 

Společnost Člověk v tísni se zabývá humanitární činností zaměřenou hlavně 

na obyvatele chudobou, válkou či přírodními katastrofami zasaženou oblastí z 

celého světa. Také problematika kulturních či etnických odlišností u nás se stala 

hlavní náplní této společnosti. Od začátku roku 2001 do 30. 6. 2002 realizoval 

Člověk vtisni projekt, jehož cílem bylo zlepšování vztahů mezi majoritní 

společností a různými menšinami v ČR. Supervizi nad plněním projektu 

prováděla Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity úřadu vlády ČR. 

Projekt se skládal ze čtyř samostatných částí: 

Část první — „Multikulturní výchova a mimoškolní činnost dětí" — v této části 

projektu byly vytvořeny modelové přístupy podporující multikulturní výchovu na 

všech stupních škol, učebnice interkulturního vzdělávání, 3 dokumentární filmy 

o situaci menšin v ČR, návrh kapitoly Interkulturní vzdělávání do rámcového 

vzdělávacího programu. 

Část druhá - Náplní druhé části projektu, na které spolupracovala o. p. s. Nová 

škola, bylo „Školení okresních romských poradců, terénních pracovníků 

a pedagogických asistentů". Romští terénní pracovníci se stali nově vytvářenou 

skupinou profesionálů. 

Část třetí - „Výzkum interetnických vztahů" - ve spolupráci s Masarykovou 

universitou v Brně byl proveden sociologický výzkum, zaměřený zejména na 

sousedské vztahy a vnímání odlišností národnostních menšin českou 
společností. 

Část čtvrtá - „Mediální kampaň proti netoleranci a rasismu" zaměřená 

Především na mladou generaci s cílem zlepšit vnímání etnických menšin žijících 
v ČR, přispívat k jejich plnohodnotné integraci a ke snížení rasismu a xenofóbie 

v ČR. 

Projekt byl financován z projektu PHARE EU. (www.kritickemysleni.cz) 

http://www.kritickemysleni.cz


Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt společnosti Člověk v tísni nese název 

Varianty. Projekt byl zaměřen na integraci principů interkulturní výchovy do 

běžného vzdělávání našich škol. Pomohl nastínit způsob, jakým lze 

multikulturní výchovu vhodně zařadit do vyučování, a především poskytnout 

možnost dalšího profesního vzdělávání současným či budoucím pedagogům, 

kteří mají zájem o témata interkulturní výchovy. 

V projektu Varianty se od března 2003 do března 2005 scházeli zástupci 

zapojených škol a postupně pracovali ve třech klíčových oblastech: 

• Vývojové semináře, v nichž vznikaly Znaky interkulturně přátelské školy 

• Semináře o vybraných multikulturních jevech a menšinových skupinách 

• Vývojové semináře, v nichž vznikala a byla ověřována metodika integrace 

interkulturní výchovy jako průřezového tématu ve školním vzdělávacím 

programu 

Výsledky své práce pak byly zájemcům předloženy ve sborníku z projektu 

Varianty „Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu", který je také 

výtečnou pomůckou pro učitele nejen při tvorbě školního vzdělávacího 

Programu, ale také v integraci IKV do každodenní výuky, kdy dokáže učiteli 

svými náměty a způsoby realizace pomoci. 

(KOŠŤÁLOVÁ, 2005, str. 6) 

Tento projekt byl většinou pedagogů přijat velmi dobře, neboť řada pedagogů 

si uvědomuje obrovské společenské nebezpečí xenofobie, agresivního 

nacionalismu nebo rasismu. O přijetí tohoto projektu učiteli informuje v časopisu 

Moderní vyučování Jan Buryánek: „Sami cítí potřebu výchovy k toleranci, 

otevřenosti a dialogu, ale dost často si stěžují na nedostatek konkrétních 

didaktických postupů, jak takovou výchovu realizovat." 

Jeden pedagog napsal: „Interkulturní výchova v pojetí Variant není jen nějaký 

Pokus. Je to výchovná strategie, zasahující systém výchovy dětí a mládeže. Má 

jasný filozofický rozměr. Ukazuje způsob nazírání na svět, založený na 

mravním principu rovnosti šancí ve společnosti spolupracujících Evropanů. 

Organizátorům kurzu patří poděkování. Nejen za výtečnou organizaci. Také za 



příkladnost. Právě za to výše vzpomínané umění dialogu, které je jim bytostně 

vlastní a šíří je úspěšně mezi nás dál." 

(BURYÁNEK, Moderní vyučování, 2003, č. 10, s. 5) 

Další významnou pomoc pro učitele v oblasti multikulturní výchovy představuje 

práce Multikulturního centra Praha. Jde o občanské sdružení, které zajímají 

otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných 

částech světa. 

Posláním Multikulturního centra Praha je ukazovat, že soužití různých kultur v 

České republice je možné a všestranně obohacující. 

Od svého založení v roce 1999 neustále rozšiřuje svou nabídku vzdělávacích, 

kulturních a informačních aktivit. Pro děti, studenty, učitele, knihovníky, ale také 

pro širokou veřejnost připravuje dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuze, 

filmové a literární večery, internetové stránky o migraci či multikulturním 

knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna. 

Multikulturní centrum Praha: 

• Informuje nejširší veřejnost i odborníky o soužití etnik v ČR a jiných částech 

světa 

• Vytváří prostor pro komunikaci, poznávání a výzkum rozmanitých evropských 

i mimoevropských kultur a identit 

• Iniciuje diskuzi o migračních procesech, utváření kulturní a etnické identity, 

vztazích mezi menšinami a většinami, národu a nacionalismu, kulturní 

pluralitě, vzdělávání a státní politice, postojích k jinakosti 

• Podporuje interkulturní gramotnost jednotlivců a institucí v ČR 

• Hledá otázky a odpovědi související se situací různých sociokulturních 

skupin na území České republiky 

• Realizují projekty ovlivňující jednotlivce a instituce k vytváření vhodných 

Podmínek pro fungující pluralitní společnost v ČR 

Ve svých vzdělávacích projektech MKC usiluje o rozvíjení interkulturních 

kompetencí jednotlivců a institucí v ČR. 



Z velkého množství vzdělávacích aktivit, které centrum nabízí, si určitě každý 

vybere ty své. Pro učitele je určena brožura komiksů proti předsudkům Cože? 

Já, a rasista?, zároveň se pod stejným názvem skrývá také metodické školení 

pedagogů, jak tento doplňkový materiál využít při výuce. 

MKC Praha v roce 2002 připravilo a publikovalo českou verzi komiksu 

(původně vydaného Evropskou komisí), jenž přitažlivě a vtipně komentuje 

problematiku každodenního soužití v pluralitní společnosti. Hlavním tématem 

jednotlivých příběhů je diskriminace založená na předsudcích, stereotypech a 

nepochopení. Tento materiál je určen zejména studentům druhého stupně ZŠ a 

nižších ročníků SŠ, SOČ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zajisté 

si v něm ale najdou inspiraci také učitelé prvního stupně ZŠ. 

Mezi další aktivity, o kterých je třeba se zmínit v souvislosti s pomocí učitelům 

při zařazování multikulturní výchovy do výuky, je kurz k metodice interkulturních 

dílen Dětem o menšinách. Kurz vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro sociální 

spravedlnost, který se zaměřuje na poskytování komplexního vzdělávacího 

Programu multikulturního a protipředsudkového vzdělávání pro pedagogické 

pracovníky a školy. 

Kurz Dětem o menšinách se zaměřuje zejména na metodiku práce s publikací 

MKC Praha My a ti druzí - příručkou pro multikulturní výchovu a vzdělávání na 

základní škole, ve které je kromě teoretického zázemí také řada nápadů na hry, 

soutěže, povídání, písničky menšin a o menšinách. Účastníci kurzu se naučí, 

jak připravit interkulturní dílny pro žáky a dozvědí se, jak dětem ve školním věku 

Představit zábavnou formou národnostní menšiny žijící na našem území. 

Lze jen konstatovat, že pro učitele je taková metodická příručka velkým 

Pomocníkem, ale zároveň je třeba si trochu povzdechnout, že na našem trhu 

je- bohužel, stále ještě velmi malý výběr podobných (či lepších) publikací. 

Doufejme, že s nutností zařazovat multikulturní výchovu do výchovně 

vzdělávacího procesu díky probíhající reformě školství se také přiměřeně 
2^edne nabídka odborných pomůcek pro učitele. 

Multikulturní centrum Praha pochopitelně nabízí ještě spoustu dalších 

vzdělávacích kurzů, aktivit a podobně zaměřených činností, které pomáhají při 

integraci dětí různých národnostních či náboženských kultur, (www.mkc.cz) 

http://www.mkc.cz


Poslední organizací, která pomáhá s integrací cizinců do společnosti, je 

organizace C.I.S. V. (Children's International Summer Villages). 

V České republice je ojedinělá, nezávislá, nepolitická, od náboženských 

ideologií zcela oddělená, nevýdělečná a dobrovolnická organizace, která 

každoročně umožňuje mnoha dětem a mladým lidem poznat nové přátele, 

navázat kontakty na mezinárodní úrovni a nahlédnout pod pokličku vzdálených 

kultur. Ačkoliv C.I.S.V. nabízí několik různých programů (mezinárodní tábor, 

program zaměřen na hlubší poznání určité země a její kultury, aktivity v 

průběhu celého roku, apod.), jejich základní myšlenka zůstává vždy stejná. 

Vzájemný kontakt mezi příslušníky rozličných zemí vede k odbourávání 

negativních aspektů, jako jsou předsudky mající rasový, náboženský či jiný 

charakter. Primárním zájmem organizace je tedy výchovný proces. Další, a také 

významnou, úlohu sehrává C.I.S.V. v prohlubování jazykových znalostí. 

Oficiálním jazykem je angličtina, (viz příloha č. 2) 

Organizace byla založena roku 1950 americkou psycholožkou Dr. Doris T. 

Allen, působící na univerzitě v Cincinnati, která tak reagovala na hrůzy nedávno 

skončené druhé světové války. Dr. Allen se domnívala, že právě výchovnou 

cestou lze v budoucnu obdobným agresím předejít. Přátelství z dětství může 

bezpochyby ovlivnit postoj jedince v dospělosti. Národní asociace C.I.S.V. lze 

dnes nalézt ve více než sedmdesáti zemích světa. Členství v organizaci je 

otevřeno všem bez výjimek, (www.cisv.cz) 

3.4 Realizace multikulturní výchovy ve vybraných evropských zemích 

Pro srovnání je dobré uvést, jak je multikulturní výchova uplatňována ve 

vzdělávacích systémech některých vyspělých zemí Evropy. Je dobré si některé 

zajímavé zkušenosti uvědomit a nebát se je využít také u nás, kde je téma 

multikulturní výchovy velmi aktuální, především ve školách s nově nastupujícím 

Rámcovým vzdělávacím programem. 

http://www.cisv.cz


Velkým pomocníkem mi pro toto srovnání byla publikace J. Průchy 

Multikulturní výchova, teorie - praxe - výzkum, která přinesla mnoho zajímavých 

postřehů jak ze zemí Evropy, tak ze Spojených států amerických. 

Nejprve nahlédneme do zemí Skandinávie, které jsou pro Českou republiku 

v oblasti multikulturní výchovy vynikajícím příkladem řešení problémů jak 

domácích národnostních menšin, tak kulturně velmi odlišných skupin imigrantů 

a uprchlíků. Potom se společně vypravíme do zemí západní Evropy, ke kterým 

máme svou polohou podstatně blíže a mnohé zkušenosti by tak pro nás mohly 

být vhodnou inspirací. Pozornost přitom zaměříme na realizaci multikulturní 

výchovy na základních a středních školách. 

V další kapitole se pokusím některé zajímavé a inspirativní náměty shrnout a 

zjistit, zda by se nedaly za určitých podmínek některé využít i v našem 

výchovně vzdělávacím systému. 

3.4.1 MKV a vzdělávání ve Skandinávii, Nizozemsku a Švýcarsku 

švédsko 

Ve své historii bylo Švédsko zemí poměrně etnicky homogenní. Velká změna 

nastala až v 60. letech minulého století, kdy se Švédsko stávalo cílovou zemí 

imigrantů a uprchlíků z mnoha zemí, evropských a mimoevropských, takže se 

etnická struktura populace země podstatně proměnila. Podle oficiálních 

statistických údajů je „osob cizího původu" asi 14% celkové populace. Daná 

situace vedla švédský parlament ke schválení Zákona o imigrantech a 

menšinách a na základě toho byla do kurikula povinné školní docházky 

včleněna výuka mateřského jazyka pro děti imigrantů a etnických skupin a 

výuka švédštiny jako cizího jazyka. Tento model, který je považován za 

vynikající příklad pro jiné země, zdůrazňuje princip rovnosti, rovných příležitostí 

ve vzdělání. Účelem švédského modelu je zajišťovat to, aby prostřednictvím 

výuky mateřského jazyka ve školách se děti z různých etnických skupin stávaly 

bilingvní, tj. aby ovládaly jak jazyk svého etnika, tak jazyk hostitelské země. 



Takto jazykově vybavení lidé získávají snadněji uplatnění na trhu práce, mohou 

se lépe vzdělávat, a tím se stávají i užitečnými pro společnost. 

Nejdůležitějším předpokladem pro realizaci multikulturní výchovy je 

samozřejmě zajistit, aby na ni byli připraveny učitelské kádry a aby se sami 

učitelé s jejími principy ztotožnili. To se ale příliš nedaří ani ve Švédsku, kde 

jsou vynaloženy na přípravu a další vzdělávání učitelů nemalé zdroje. Chybějí 

stále kvalifikovaní učitelé pro méně početné etnické skupiny jako jsou 

Vietnamci, Syřané, Makedonci aj., kteří by ovládali jazyk příslušné etnické 

skupiny. 

Co je ale velkou předností švédského modelu, že jsou od počátku 70. let 

minulého století připravováni učitelé specializovaní na vyučování švédštiny jako 

„druhého jazyka" („prvním jazykem" je mateřský jazyk dané etnické skupiny). 

Jak je tedy vidět, multikulturní výchova je ve švédském vzdělávacím systému 

realizována vskutku velkoryse. 

O tom, jaké jsou výsledky, je bohužel známo jen poměrně málo. Jeden 

z poznatků výzkumu je, že mladí lidé z rodin imigrantů dosahují po ukončení 

povinné školní docházky téměř stejné studijní úspěšnosti v dalším vzdělávání 

jako jejich švédští vrstevníci. 

Na druhé straně se podobně jako v jiných evropských zemích s většími počty 

imigrantů také ve Švédsku vyskytuje jedna skutečnost, a to projevy negativních 

postojů dominantní populace vůči imigrantům. 

Lze tedy na závěr říci, že také ve Švédsku, tak jako v jiných zemích, existuje 

rozdíl mezi teorií multikulturní výchovy a jejími efekty v životě společnosti. 

Norsko 

Norsko si zasluhuje pozornost z hlediska multikulturní výchovy zejména pro 

svou významnou podporu poměrně málo zastoupených národnostních menšin 

v systému školní edukace. Především jde o podporu Laponců, s respektováním 

jejich jazykové a kulturní identity. 

V novém školním zákonu a v příslušném kurikulu pro primární a sekundární 

školy a pro vzdělávání dospělých se přikládá multikulturní výchově velká 

důležitost. Její hlavní principy jsou formulovány takto: 



• Kulturní dědictví a identita: Rozvoj jednotlivce se uskutečňuje na základě 

jeho osvojování zděděných forem a norem chování. Proto školní 

vzdělávání musí formovat a prohlubovat znalosti žáků o národní historii, 

tradicích a specifických rysech, jimiž norská kultura přispívá ke kulturní 

rozmanitosti světa. 

• Kulturní historie nás učí, že vztahy mezi kulturami s rozdílným způsobem 

života vedou jak k příznivým jevům, tak ke konfliktům. Školní vzdělávání 

musí tudíž zprostředkovávat poznatky o jiných kulturách a o přednostech 

vyplývajících z kulturního obohacování, které přinášejí minoritní skupiny 

společně s Nory. 

• Vzdělávání musí působit proti předsudkům a diskriminaci a posilovat 

vzájemný respekt a toleranci mezi kulturními skupinami. Zároveň ale 

musí objasňovat i konflikty, ke kterým může docházet při styku 

rozdílných kultur. 

V Norsku jsou největší etnickou menšinou Laponci, kteří představují asi 0,5% 

celkové norské populace, tedy zhruba desetkrát méně než činí odhadovaný 

podíl romské populace v ČR. Přesto také vzdělávání norské laponské mládeže 

se přikládá velká závažnost. Nejen tím, že jsou k zajišťování výuky pro Laponce 

vytvářeny speciální učebnice a učební pomůcky, ale především tím, že žáci, 

kteří se vzdělávají v laponském jazyce, jsou považováni za rovnocenné s žáky, 

kteří se vzdělávají v jazyce norském. Také je třeba uvést, že také kurikulum pro 

povinné základní vzdělávání obsahuje části psané přímo v laponském jazyce (a 

paralelně v norštině, resp. v angličtině). 

Také zde je nutné podotknout, že jakkoli je ale norský přístup dobrým 

příkladem praktického řešení multikulturní výchovy (pokud jde o vzdělávání 

příslušníků etnických minorit), nelze přehlížet fakt, že i při něm existují potíže, 

které zřejmě mají univerzální charakter, tj. platí i v jiných zemích a kulturách. Ty 

problémy, které se týkají školní edukace Laponců v Norsku, silně připomínají 

potíže se vzděláváním Romů v České republice. Jedním z hlavních důvodů, 

proč k tomu dochází, je, že část laponských dětí žije ve velice odlehlých a 

izolovaných místech a část jich žije v rodinách pohybujících se se stády sobů 



z místa na místo. Druhým důvodem nízké úrovně vzdělávání Laponců je to, že 

edukační programy málo respektují specifičnosti laponského způsobu života, 

nazírání na svět apod. To pak způsobuje nízkou motivaci laponských dětí ve 

školním vzdělávání. 

Finsko 

Velmi podobně je multikulturní výchova realizována také ve Finsku, kde je již 

od 60. let minulého století v cílech a obsahu školního vzdělávání zdůrazňována 

tzv. internacionální výchova. Ta se chápe jako takzvané mezipředmětové téma, 

podobně jako např. výchova ke zdravému životnímu stylu nebo výchova 

k rodinnému životu, ale má se uplatňovat ve všech předmětech zavedených 

učebními plány. 

Význam, který se ve Finsku přikládá multikulturní (internacionální) výchově 

ve školách, se projevuje i vtom, že byly zahájeny speciální programy pro 

přípravu učitelů specializovaných na multikulturní výchovu. 

Samozřejmě vyvstává otázka, jak jsou principy multikulturní výchovy 

realizovány v běžném vyučovacím procesu. O tom však existuje - jako v jiných 

zemích- jen málo věrohodných poznatků. Určité poznatky však byly 

shromážděny ve výzkumu zaměřeného na „morální dilemata", s nimiž se 

setkávají učitelé ve Finsku ve třídách s žáky rozdílného kulturního původu. 

Jak z výzkumu vyplývá, morální dilemata vznikají především z interkultumích 

rozdílností daných náboženstvím: Zatímco finská kultura je založena na 

křesťanském náboženství, žáci s jiným než křesťanským náboženstvím mívají 

problémy například při vánočních slavnostech ve škole, kdy se zpívají písně 

oslavující Ježíše. 

Jiný problém se týká účasti žáků ve vyučování, kdy pro žáky z rodin 

muslimské kultury se stává hudební a tělesná výchova problematická, není 

vhodná pro dívky. Jiná dilemata učitelů se týkají případů, kdy nemají jistotu, zda 

žáci z jiných etnických skupin jim říkají pravdu, nebo zda lžou, neboť stupeň 

důvěryhodnosti při jednání mezi občany je ve Finsku odlišný od některých 

arabských zemí. 



Autoři výzkumu k tomu dodávají, že zatímco v jiných morálních dilematech 

se učitelé řídí poměrně stabilními morálními principy, v případech interetnických 

konfliktů musí sahat ke kompromisům - např. slevují ze svých požadavků na 

cizí žáky ve srovnání s požadavky na finské žáky, mírněji trestají cizí žáky 

apod. Bohužel ale dochází často k tomu, že mnozí žáci svého etnického 

původu zneužívají ve svůj prospěch - např. lžou, protože již dobře znají finskou 

mentalitu a vědí, že jim finští učitelé buď uvěří, nebo prominou toto chování. 

Celkově lze říci, že to vše se odráží v klimatu třídy a učitel je v očích 

finských žáků považován za nespravedlivého, a tím se stává také méně 

oblíbeným. 

Nizozemsko 

Teď se dostáváme poněkud blíže našim hranicím, pozastavíme se nad 

problematikou multikulturalismu v Nizozemsku. 

Nizozemsko má velké zkušenosti s realizací multikulturní výchovy ve 

školách, ale i s přípravou učitelů pro multikulturní výchovu. Je to dáno hlavně 

tradiční otevřeností země vůči okolnímu světu, bývalými koloniemi v jižní 

Americe a v jižní Asii, přílivem imigrantů z kulturně odlišných zemí v posledních 

několika desetiletích a obchodními aktivitami země. 

Většinu obyvatel Nizozemska tvoří Holanďané a Vlámové (v podstatě jde o 

jedno etnikum, v němž jsou rozdíly asi jako mezi Čechy a Moravany), ale v zemi 

jsou různé etnické menšiny - Frísové, Němci, Romové a novodobí imigranti 

z Indonésie a Surinamu, Turecka, Maroka a jiných arabských zemí. 

Velkým problémem multikulturní výchovy v Nizozemsku je skutečnost, že 

mládež z rodin těchto novodobých etnických minorit má problémy se školním 

vzděláváním. Pochopitelně i mezi různými skupinami imigrantů jsou určité 

rozdíly v přístupu ke vzdělávání a k integraci v nizozemské společnosti. Přitom 

nizozemská vláda již v roce 1983 oficiálně vyhlásila, že Nizozemsko je 

„multikulturní společnost" a ustanovila politiku dvou linií ve vztahu k minoritám, 

tj. usilování o jejich integraci a zároveň uchování jejich kulturní identity. Pokud 

jde o právo na vzdělání, nizozemské ministerstvo školství zahájilo již od roku 

1981 opatření k vyrovnávání školní neúspěšnosti u dětí imigrantů. Jde 



především o to, že žákům z rodin imigrantů ze zemí stredomorské oblasti jsou 

poskytovány jednak hodiny výuky holandštiny, jednak hodiny jazyka a kultury 

jejich původní vlasti. 

V roce 1985 bylo přijato opatření o tzv. vzdělávacích prioritách, podle něhož 

mají být poskytovány vzdělávací šance všem dětem, které jsou v přístupu ke 

vzdělávání sociálně či etnicky znevýhodněny. 

V souladu s tím byla zavedena a je nadále posilována příprava učitelů 

holandštiny jako druhého jazyka pro žáky z rodin imigrantů. Z celkové vládní 

politiky Nizozemska je patrné, že jde o snahu zajistit dětem národnostních 

menšin stejný přístup ke vzdělávání jako nizozemské mládeži. 

I zde je nutno podotknout, že v praktické realizaci principů vzdělávání žáků 

etnických minorit se shledávají vážné problémy. Jsou způsobovány hlavně ze 

strany některých etnických skupin imigrantů, kteří nedoceňují významnost 

vzdělávání pro své děti. 

Nizozemští odborníci konstatují, že přes velkorysé vládní programy na 

podporu těchto etnických menšin a přes snahu škol a učitelů vyrovnávat 

zaostávání dětí z těchto skupin ve vzdělávání se dosud nedaří realizovat 

multikulturní výchovu ve smyslu stejné vzdělanostní úrovně veškeré mládeže 

bez rozdílu kulturní, etnické či náboženské příslušnosti. Na druhé straně v praxi 

nizozemských škol byly realizovány některé programy, jež jsou inspirující i pro 

jiné země. 

Jedna z těchto zkušeností se týká aplikace tzv. metody kritické události 

(critikal incident method). Tato metoda je definována jako výzkumná procedura 

pro získávání poznatků o chování lidí v kritických situacích, na základě řešení 

určitých praktických problémů, které při tom vyvstávají (resp. jsou simulovány). 

Nizozemský pracovník v pedagogickém výzkumu aplikoval tuto metodu 

v oblasti multikulturní výchovy, a to se zaměřením na přípravu nových učitelů a 

vzdělávání učitelů již působících na školách. 

Skupina výzkumníků nejprve prováděla videozáznamy průběhu vyučování 

v 6 třídách tří holandských primárních škol. Tyto školy měly rozdílný počet žáků 

z etnických minorit, a to 20%, 50% a 90%. Z videozáznamů bylo vybráno 18 

událostí, v nichž docházelo k nějakým kolizím či nedorozuměním 



v interkulturním styku mezi učiteli a žáky. Jiným učitelům byly pak tato 

videozáznamy s kritickými událostmi prezentovány a s nimi analyzovány a 

diskutovány. 

Švýcarsko 

Poslední evropské nahlédnutí do systému školního vzdělávání z hlediska 

uplatňování multikulturní výchovy nás čeká do země s nejpříhodnějším terénem 

pro uskutečňování multikulturní výchovy - Švýcarska. Na jedné straně má tato 

země heterogenní etnické složení, pokud jde o domácí obyvatelstvo, na druhé 

straně je v něm vysoký počet přistěhovalců, hostujících pracovníků a žadatelů o 

azyl. To vše vytváří velice pestrou mozaiku populace. 

Současná struktura populace Švýcarska je v Evropě patrně nej výraznějším 

příkladem prolínání etnik, jazyků a kultur, k němuž docházelo v historickém 

vývoji. 

Etnickou strukturu švýcarské populace (celkem přes 7 milionů obyvatel) tvoří 

čtyři „státní etnika": - Germanošvýcaři, - Frankošvýcaři, - Italošvýcaři, -

Rétorománi. 

V zemi vysoký podíl v obyvatelstvu představují také cizinci - 18,9 %, tj. celkem 

1 330 574 osob. 

Pokud jde o jazykovou situaci, nejsou vážné problémy ohledně čtyř 

„národních jazyků" - němčina, italština francouzština, rétorománština - všechny 

jsou podle ústavy rovnoprávné, vyučuje se jim ve školách, mají své mediální 

prostředky atd. Švýcarské kantóny jsou ovšem jazykově odlišeny a mají i své 

školské systémy, v nichž jsou žáci povinni se učit i druhému z národních jazyků, 

než je jejich vlastní. Proto jsou Švýcaři bilingvní, pochopitelně převládá 

německo-francouzský bilingvismus. 

Také zde se samozřejmě vyskytují problémy s cizinci. Jejich vysoký počet 

vede k tomu, že v některých místech mají žáci cizinců převahu nad žáky z rodin 

rodilých Švýcarů. To vyvolává, tak jako v jiných zemích, na jedné straně 

potřebu multikulturní výchovy, která by ve školách zajišťovala i vzdělávání dětí 

cizinců, na druhé straně aktivity zaměřené proti xenofóbii a rasismu, které se 



také ve Švýcarsku přirozeně objevují. V těchto oblastech se ve Švýcarsku 

dosahuje pozoruhodných výsledků v praktické realizaci. 

Tak například v kantónu Curych, kde zhruba čtvrtina všech žáků v úrovni 

povinné školní docházky jsou děti cizinců, má Rada pro vzdělávání 

vypracovány velmi podrobné pokyny a doporučení pro učitele a ředitele všech 

druhů a stupňů škol, pro vychovatele, školní psychology a poradce k realizaci 

multikulturní výchovy. Tyto pokyny pochopitelně vycházejí ze vzdělávací politiky 

kantónu, podle níž všechny děti žijící ve Švýcarsku, bez ohledu na jazykovou a 

kulturní příslušnost, mají zaručeno rovnoprávné školní vzdělávání, při 

respektování svébytností své kultury a způsobu života. 

Interkulturní výchova je ve školách realizována především na tématech učiva 

„Člověk a jeho prostředí", na nichž je žákům vysvětlováno srovnávání a 

kontakty lidí různých kultur a žáci jsou vychováváni k toleranci vůči těmto 

kulturám. V oblasti jazykové mohou žáci z cizojazyčných rodin dostávat zvláštní 

hodiny výuky jednak pro svůj mateřský jazyk, jednak dodatečné hodiny němčiny 

jako jazyka kantónu. Je třeba také říci, že jsou přitom respektovány i 

náboženské specifičnosti žáků z cizojazyčných rodin, což se týká i omluvy 

z vyučování při náboženských svátcích. 

Velký důraz je kladen také na spolupráci mateřských škol a škol s rodiči žáků 

z cizojazyčných rodin a rodiče musí být také dobře o všem informováni. 

Informace rodičům musí poskytovat především učitelé a školní poradci. 

V případě potřeby je nutno zajistit překlad informací do příslušného jazyka 

cizinců. Je zde velice důležitá vzájemná důvěra mezi školou a rodiči, a tak je 

normální návštěva učitele do rodin žáků. 

Jedním z rysů multikulturní výchovy ve Švýcarsku je také to, že se věnuje 

pozornost sledování kvality její realizace ve školách. Jedním z významných 

projektů (podobně jak bylo zmíněno o Nizozemsku), je projekt QUIMS -

Qualität in multikulturellen Schulen (Kvalita v multikulturní škole). Cílem projektu 

je podpora vyšší kvality vzdělávání v multikulturních školách prostřednictvím 

různých pedagogických a didaktických opatření. 



Značná etnická a kulturní heterogenita populace žáků a studentů v úrovni 

primárního a sekundárního vzdělávání ve Švýcarsku vyžaduje ovšem 

kvalifikované učitele a jiné pedagogické pracovníky. 

Speciální instituce za tímto účelem vyvinula standardní kurikulum interkulturní 

pedagogiky pro učitele. Standardní kurikulum obsahuje sedm ústředních okruhů 

témat, která jsou dále specifikována ve vztahu ke kompetencím učitelů: 

A) Základní problémy sociokulturních rozdílů 

B) Psychosociální aspekty interkulturality 

C) Metodické a didaktické dovednosti pro vyučování v heterogenních 

třídách 

D) Podpora školní úspěšnosti 

E) Vztah k multilingvní situaci 

F) Spolupráce s rodiči 

G) Podporování žáků a rodičů k spolupráci s představiteli zaměstnavatelů 

Právě popsané kurikulum interkulturní pedagogiky je třeba chápat jako 

teoretickou rovinu multikulturní výchovy. Avšak jak se fakticky realizuje 

multikulturní výchova ve švýcarských školách v každodenní praxi, o tom i zde 

chybějí hodnověrné údaje. V tomto ohledu se tedy situace ve Švýcarsku neliší 

od situace ve výše zmíněných zemích, a také od situace v České republice. 

Není také prokázáno, zda multikulturní výchova přináší pozitivní efekty 

projevující se v pozitivních postojích Švýcarů vůči příslušníkům jiných 

kulturních, etnických a rasových skupin. Naopak i zde přibývá dokladů o 

vzrůstajících projevech xenofobie, nepřátelství vůči imigrantům a rasismu. 

Svým způsobem ke zlepšování situace nepovede ani v posledních několika 

letech velmi napjatá a neutuchající atmosféra mezi východními a západními 

kulturami. (PRŮCHA, 2001, s. 87 -110) 

3.4.2 Evropské zkušenosti jako inspirace pro český vzdělávací systém 

Shmeme-li v této kapitole některé zajímavé způsoby uplatňování multikulturní 

výchovy ve vybraných evropských zemích, zjistíme, v čem je náš způsob 



realizace MKV odlišný a zda se za určitých podmínek nedají některé prvky 

zařadit do našeho vzdělávacího systému. Je však třeba na úvod říci, že 

přestože mohou být evropské zkušenosti s MKV vhodnou inspirací kterékoliv 

zemi, kde toto téma je na samém počátku realizace, nelze při tom opomenout 

skutečnost, že díky kulturním tradicím každé země nebude možné vše dobře 

uplatnit. 

Na prvním místě je dobré zmínit včlenění výuky mateřského jazyka pro děti 

imigrantů a etnických skupin a výuky švédštiny jako cizího jazyka do švédského 

kurikula povinné školní docházky, čímž je zdůrazněn princip rovnosti a rovných 

příležitostí ve vzdělání. Tím, že se děti z různých etnických skupin stávají 

bilingvními, tím se mohou lépe vzdělávat, snadněji získávají uplatnění na trhu 

práce a pro společnost se stávají užitečnými. To, že je těmto dětem umožněno 

vzdělávat se ve svém mateřském jazyce, se pro ně stává více motivující a také 

je to pro děti určitě snazší. 

Nevím, jakým způsobem je výuka realizována ve Švédsku, ale u nás by se 

dalo toto uskutečnit hlavně v případě, že školu navštěvuje početnější skupina 

dětí stejné národnosti. Výuka by mohla probíhat v jejich mateřském jazyce, jen 

by bylo třeba, aby nedocházelo k úplné izolaci od spolužáků majoritní 

společnosti, učit se některým předmětům společně. Jen tak může docházet k 

oboustrannému obohacování osobnosti, na základě poznávání odlišných kultur. 

Také v Norsku je obdobný způsob výuky pro Laponce, kde jsou vytvářeny pro 

tyto účely speciální učebnice a učební pomůcky, ale hlavně žáci, vzdělávající se 

v laponském jazyce, jsou považováni za rovnocenné s žáky, kteří se vzdělávají 

v jazyce norském. Tuto rovnocennost lze spatřovat také v tom, že kurikulum pro 

povinné základní vzdělávání obsahuje části psané přímo v laponském jazyce (a 

také v angličtině). V České republice by stačilo, kdyby byla kurikula pro základní 

vzdělávání přeložena do jazyků národnostních menšin a uvedena v elektronické 

podobě, nebo by alespoň byla možnost nahlédnutí v kulturních centrech. 

Ve finském vzdělávacím systému se multikulturní výchova chápe jako tzv. 

mezipředmětové téma, které se má uplatňovat ve všech předmětech 

zavedených učebními plány. Také v Rámcovém vzdělávacím programu, který 

přináší mnohé změny do našeho vzdělávacího systému, má multikulturní 



výchova své významné místo. Průřezové téma MKV má prolínat různými 

vzdělávacími oblastmi, a tím přispívat ke komplexnosti vzdělávání. Jak je vidět, 

došlo i u nás k výraznému posunu nejen zařazováním vhodných témat, ale i 

celkovou organizací výuky. Požadavek na prolínání tématu MKV několika 

vyučovacími předměty může velmi zdařilým způsobem plnit právě program 

Začít spolu svou integrovanou tematickou výukou, realizovanou především 

v centrech aktivit. 

V nizozemském školství je snahou vyrovnat školní neúspěšnost u dětí 

imigrantů především tím, že žákům z rodin imigrantů středomořské oblasti jsou 

poskytovány jednak hodiny holandštiny a jednak hodiny výuky jazyka a kultury 

jejich původní vlasti. A co je právě v ČR považováno za nedostatečné, je 

možnost další výuky českého jazyka pro děti jiných národností. Alespoň to by 

mělo být pro školy prvotním cílem, jen tak se podaří těmto dětem usnadnit 

vzdělávání, které je již tak pro ně velmi náročné. 

Ve Švýcarsku, kde mají bohaté zkušenosti s MKV, je velký důraz kladen na 

spolupráci mateřských i základních škol s rodiči žáků z cizojazyčných rodin a 

rodiče musí být také dobře o všem informováni. Informace rodičům musí 

poskytovat především učitelé a školní poradci, v případě potřeby je nutno zajistit 

překlad informací do příslušného jazyka cizinců. Vše je postaveno na vzájemné 

důvěře, kdy je samozřejmostí návštěva učitele do rodin. 

Také v našem školství, opět musím jako vzor uvést program Začít spolu, je 

spolupráce se všemi rodiči na prvním místě, naopak je velmi důležité pozvat si 

rodiče do vyučování. V případě cizinců je každá informace o jejich kultuře, 

tradicích či zvycích obohacením osobnosti a přispívá k snadnější integraci dětí 

jiných národnostních kultur. Jen určitá jazyková bariéra je stále ještě velkou 

překážkou, jen těžko by mohl být na všech našich školách překladatel, který by 

byl učiteli k dispozici. 

Na závěr je třeba zmínit, že ve všech uvedených zemích je velký důraz kladen 

na vzdělávání učitelů specializovaných na multikulturní výchovu. Je třeba být 

připraven na situace, kdy školu budou navštěvovat stále více děti odlišných 

národnostních a náboženských kultur, protože jen tím mohu žákům - cizincům 

pomoci se úspěšně začlenit do kolektivu třídy. 



4. Psychologická problematika integrace dětí-cizinců do běžných tříd ZŠ 

4.1. Vymezení pojmů integrace, inkluze 

Integrací obecně rozumíme spojování částí v celek. Je součástí hektického 

vývoje ve společnosti a kontaktu civilizací, je to jev velice rozšířený a má 

zásadní vazby na pedagogiku, psychologii, sociologii, kulturní antropologii a 

další vědní disciplíny. (JESENSKÝ, 1993, s. 9) 

Jde především o včleňování jednotlivce nebo skupiny do nového prostředí 

nebo nových poměrů, a to bez proměny vlastní identity nebo ztráty 

specifičnosti. (ŠIŠKOVÁ, 1998, s. 198) 

Integrace znamená také sjednocování postojů, hodnot, chování a směřování 

aktivit různého druhu. Ovlivňuje jak interpersonální skupinové vztahy, tak 

identitu jednotlivců a skupin. Její potřeba vzniká při kontaktu dvou navzájem se 

odlišujících jevů, situací, postojů nebo aktivit. Ty se mohou objevit ve formě 

stresů, konfliktů a problémů narušujících rovnováhu a harmonii vztahů, jistotu a 

spokojenost životního běhu. Integrace je jeden z prostředků, které napomáhají 

takové rozpory překonat. 

Integrace je sama o sobě jevem velice rozporuplným a naléhavost jejího 

řešení však vede často k přijímání jednoduchých a jednostranných teorií a 

koncepcí řešení. 

Dosavadní stav řešení problému integrace minorit lze shrnout ve dvou 

základních přístupech a také ve dvou odlišných definicích integrace. 

(JESENSKÝ, 1998, s. 23,24) 

První směr integrace - integrace asimilační 

Charakteristiky: 
• Integrace je hlavně problémem minorit 

• Integrace vyjadřuje vztah nadřízení a podřízení, hodnotový systém a chování 

majority jsou jediné a správné 

• integrace představuje ztotožnění se minority s identitou majority 



• Hlavní způsob postupu je bezvýhradné přijetí psaných i nepsaných norem 

existence majoritní společnosti (asimilace) 

• Hlavní forma řešení je začlenění minorit do institucí majorit 

V tomto případě lze říci, že integrace asimilační je splývání s hlavním 

proudem společenského dění. 

V současnosti prošel tento směr značným vývojem a podstatně se přiblížil 

druhému směru integrace - integraci koadaptační. 

Charakteristiky: 

• Integrace je společným problémem minority a majority 

• Integrace je vztahem přátelství 

• Integrace je nová hodnota vytvořená z hodnot majority a hodnot minorit 

• Hlavní způsob postupu v integraci je koadaptace 

• Začlenění minority není jediná forma integrace 

I integrace v tomto pojetí představuje partnerské soužití majorit a minorit. 

Potencionální konflikty tohoto soužití nesmějí být překážkou, ale stimulem k 

dosažení integrace v pozici jeden pro druhého. (JESENSKÝ, 1998, s. 24) 

Integrace dětí jiných národností a kultur je v otevírajícím se světě nutné a 

zvlášť důležité. Ne vždy je to snadné, je třeba připomenout některé problémy, 

které pedagogovi znemožňují výsledky svého snažení. Především je to nízká 

odbornost učitelů v této problematice, velký počet žáků ve třídě, nepřítomnost 

asistenta a v neposlední řadě především špatné zajištění škol pro takové 

situace, z čehož vychází většina zmíněných problémů. 

V posledním době je místo termínu integrace používán termín inkluze. Také 

zde hovoříme o včleňování jedince do nového prostředí, jen se častěji tento 

termín používá tam, kde je třeba od sebe oddělit integraci minoritních skupin do 

skupin majoritních od termínu integrace v jiných oborech a souvislostech. 

Principem inkluze je zahrnutí dítěte se speciálními potřebami aktivním 

způsobem do běžné třídy a práce v ní, což je považováno za obohacující pro 

obě strany. Do učení dítěte se specifickými potřebami jsou zapojováni i jeho 

spolužáci. Ve funkci asistentů se děti učí odpovědnosti, péči a empatii. Mají 

příležitost alespoň částečně nahlédnout do vyučování z pozice učitele. Stejně je 



tomu i v případě integrovaných cizinců. Cizinec ve třídě znamená v mnoha 

případech možnost seznámit se s jinými kulturními zvyky, tradicemi či odlišným 

jazykem. Často se dostávají do situace, kdy jim cizinec nerozumí a ony 

nerozumí jemu a musí nalézat cestu, jak vyjádřit to, co mu chce sdělit, a právě 

na takových situacích se učí komunikaci a vzájemnému porozumění. 

Inkluzivní přístup důsledně ruší představy o tom, že ve třídě máme děti 

„běžné" a děti nějak výjimečné, odlišné, kterým je třeba věnovat jinou pozornost 

než těm „normálním". V inkluzivních třídách, o jaké bychom měli usilovat, je 

každé dítě považováno za unikát, ať je to dítě z majority, kterékoli minoritní 

skupiny, dítě s handicapem nebo naopak s výjimečným talentem. 

(KOŠŤÁLOVÁ, 2005, s. 26) 

4.2 Problematika integrace dětí-cizinců do tříd ZŠ na primárním stupni 

Většina dětí-cizinců vstupuje do nového sociálního prostředí s určitým 

zatížením, znevýhodněním, které může být provázeno nemalými problémy. Žáci 

jsou handicapováni sociokulturně. Sociokulturní handicap představuje omezení 

v oblasti zkušeností, které jsou u cizinců, často dětí či dětí z jiných etnických 

skupin odlišné nebo nedostatečné. (VÁGNEROVÁ, 1998, s.46) 

Do běžných českých škol jsou více či méně úspěšně integrováni do majoritní 

školní populace cizinci z různých sociokuiturních prostředí celého světa, neboť 

na úrovni předpokladů ke zvládnutí školních nároků nemusí být v jejich případě 

žádné překážky. 

V České republice jsou často do běžných tříd zhusta integrovány děti rodičů 

ze zemí bývalého východního bloku či Asie, tj. z ekonomicky slabších či 

válečnými konflikty ohrožených zemí, často mají tyto rodiny statut uprchlíků. 

Důvod je zřejmý - děti z rodin ekonomicky silnějších oblastí jsou většinou 

rodiči umísťovány do soukromých mezinárodních škol s poměrně vysokým 

školným a speciálními podmínkami, pomůckami a odborníky v oblasti 

multinárodnostního vyučování. Ne každý si toto může dovolit, ale je zřejmé, že 



ani děti z ekonomicky slabších oblastí nemohou být ponechány bez školní 

docházky. 

Zařazení do běžných škol ovšem pro většinu těchto dětí představuje zátěž 

danou nahromaděním větších nároků než je obvyklé právě proto, že jim chybí 

běžné sociální zkušenosti. 

Aby se mohly majoritní populaci nejprve přizpůsobit a později do ní integrovat, 

musí takovou zkušenost nejprve získat. Jedním z možných zdrojů potřebných 

informací je právě škola. 

Integrace je určitým, kvalitativně vyšším stupněm adaptace. Lze ji chápat jako 

takové začlenění jedince (z nějakého důvodu odlišného) do prostředí majoritní 

společnosti, kdy v ní dovede bez problémů žít, cítí se jí přijat a sám se s ní 

identifikuje. 

Integrace je výsledkem procesu učení na kognitivní i emotivní úrovni. Odlišný 

jedinec postupně poznává prostředí, do něhož by se měl integrovat a učí se 

zvládat nepříjemné emoce, které takový proces většinou provází. 

(VÁGNEROVÁ, 1998, s. 46) 

Pro dítě má velký význam jeho rodina. To samozřejmě platí i v situaci, kdy 

rodina odchází ze své původní země do nového, často zcela odlišného, 

neznámého prostředí. Důvody odchodu, ať jde o útěk před válečným 

konfliktem, ekonomická krize, politické pronásledování či nalezení lepších 

životních podmínek, se mohou velmi negativně odrazit na jedinci. Taková zátěž 

se nějakým způsobem často projeví i v jejich prožívání, chování - tito lidé 

mohou být nadměrně podezíraví a úzkostní, apatičtí či agresivní, trpí mnohem 

častěji psychickými obtížemi, jako například deprese či psychosomatická 

onemocnění, než lidé z majoritní společnosti. Emigraci lze hodnotit jako velmi 

náročnou životní situaci, kde je významným způsobem frustrováno uspokojení 

většiny základních psychických potřeb. (VÁGNEROVÁ, 1998, s. 46) 

Nelze opomenout fakt, že i zde se vyskytují rozdíly mezi pocity lidí, kteří 

uprchli ze země, kde je válka a kde by jim hrozilo přímé ohrožení jejich života, a 

mezi těmi, kteří odešli pouze z ekonomických důvodů, za lepšími pracovními a 

životními podmínkami. Také zde velkou roli hraje fakt, zda si lidé myslí, že by se 

za určitých podmínek mohli za čas vrátit, a proto si chtějí zachovat vlastní 



identitu, nebo naopak se vrátit nechtějí a chtějí na svůj původ zapomenout, 

zcela se přizpůsobí novému prostředí, nové společnosti (hyperintegrace). 

Adaptace na emocionální úrovni vyžaduje přijetí odlišností hostitelské země. 

Aby se člověk úspěšně adaptoval, musí si k novému prostředí vytvořit kladné 

citové vztahy, identifikovat se s ním. 

Každá změna domovského prostředí bývá pro dítě zátěžovou situací, která se 

projeví i ve změně rodičovského chování. Pocit ohrožení a náhlá změna 

životních návyků a stereotypů představuje ztrátu přijatelné životní jistoty. 

Zvýšený smutek, úzkost a strach z budoucnosti se přenášejí na děti a ztěžují 

jim adaptační proces. Dítě se často musí přizpůsobit nejen nové zemi, ale i 

změnám v rodině, které samo nemůže nikterak ovlivnit. 

Význam školy může být pro tyto rodiny jiný, než by odpovídal českým 

zvyklostem. Mohou se snadněji objevit extrémní postoje dítěte ke škole, a to 

bud naprostý nezájem o školu vyvolaný traumatickými zážitky, které jedinec 

zažil, a školní povinnost se tím může zdát malicherná, anebo opačným 

případem může být nadměrné upínání pozornosti na školní prospěch, kdy žák 

chce být nejlepší, aby lépe „zapadl" do nové společnosti. 

(VÁGNEROVÁ, 1998, s. 47) 

Škola je primárním místem pro kulturní integraci dětí cizinců. Zvlášť důležitá 

je úloha mateřských škol, protože v nich zpravidla probíhá první stupeň 

nabývání jazykových znalostí, a také seznamování dětí se sociálním a 

kulturním řádem hostitelské země. Prvořadý problém integrace cizinců na tomto 

stupni je ovládání jazyka většinové společnosti. Také u nás je organizovaná 

výuka češtiny pro cizince v mateřských a základních školách doposud 

scházející prvek systémové integrace. (MUHIČ, 2004, s. 23) 

Vliv školního prostředí na jazykový vývoj dětí s jinou mateřskou řečí snad ani 

nelze docenit. Škola zde ve velké míře plní roli, kterou u českých dětí plní 

rodina a širší sociální prostředí, děti cizinců se v české škole naučí nejenom 

čistě jazykové prvky, ale také i důležité rysy reality české společnosti a její 

kultury, kterou jazyk odráží. 

V závislosti na celkových životních podmínkách se v procesu školní výuky pro 

dítě jako zátěž může projevit i jeho bilingvní stav. Z tohoto důvodu je nesmírně 



důležité, aby se škola podílela plnou měrou na vytváření optimálních podmínek 

pro jazykový vývoj těchto dětí. Za současné situace české vzdělávací soustavy 

je nereálné očekávat významnější podíl školy na výuce mateřských jazyků žáků 

z řad cizinců, jak tomu je v některých evropských zemích. Toto i nadále zůstane 

hlavním úkolem jednotlivých rodin, případně etnických kulturních organizací. 

(MUHIČ, 2004, s. 57) 

Možná bychom se časem mohli dočkat nápravy v souvislosti s probíhající 

reformou školského vzdělávacího systému. Ve školách, které navštěvuje větší 

počet žáků jednoho minoritního etnika je velmi žádoucí zavedení přípravné a 

doplňkové výuky češtiny jako cizího jazyka a také organizování určitých forem 

doplňkových výukových aktivit v jejich mateřském jazyce, pokud možno také za 

účasti českých dětí. (MUHIČ, 2004, s. 60) 

Na některých školách se již obdobné výukové aktivity objevují. Jde o takové 

aktivity, které přispívají k integraci převážně romských dětí a lze říci, že své 

opodstatnění mají hlavně ve vhodném naplňování jejich volného času. 

Problémy, které mohou při vyučování nastat, mohou vycházet z neporozumění, 

žáci výkladu učitele mohou rozumět jinak, tak, jak by to odpovídalo doslovnému 

překladu. Je tedy dobré, když si učitel při komunikaci s dítětem-cizincem ověří, 

zda mu dítě správně rozumělo. Jen tak může předejít dalším nepříjemnostem, 

které mohou vzejít z neporozumění. 

Někdy se u dětí mohou vyskytnout poruchy chování. Ty často nemusí 

znamenat nic jiného, než přetrvávání starých vzorců chování, které jsou v nové 

společnosti nepřijatelné. Na učiteli potom je, aby se dostatečně informoval o 

typických projevech dětí z určité sociokulturní oblasti, jinak by si mohl chování 

dětí vykládat podle českých vzorců, tudíž nesprávně. 

(VÁGNEROVÁ, 2005, s.297) 

Na závěr lze jen dodat, že je jisté, že dítě-cizinec musí na průměrný výsledek 

vynaložit mnohem více úsilí než jeho stejně nadaný spolužák s majoritní 

společnosti, který sociokultumě handicapován není. A to by měl učitel mít vždy 

na paměti, když začíná být na pochybách, a to především při hodnocení. 



II. Praktická část 

1. Charakteristika výzkumu 

Akční výzkum je popisován jako učiteli prováděná systematická reflexe 

profesních situací s cílem jejich dalšího rozvinutí. Jde o takový druh výzkumu, v 

němž je snahou zlepšovat určitou část vzdělávací praxe. 

V pedagogice je akční výzkum tedy chápán jako nástroj, který učitelům 

pomáhá lépe poznávat problémy své vlastní praxe a řešit je. 

Učitel v obtížné dvojroli výzkumníka a aktivního účastníka akce uskutečňuje 

prostřednictvím akčního výzkumu reflektovanou inovaci své praxe. Jelikož 

(vy)řešením každé akce získává určité poznání a řekněme i ponaučení, je 

oprávněné hovořit o tom, že akční výzkum přispívá k profesionálnímu rozvoji 

učitele jako jednotlivce a učitelství jako profese. 

Akční výzkum má být v rukou učitele nástrojem, s jehož pomocí bude moci 

pronikat pod povrch toho, co se odehrává ve vzdělávací praxi (ve výuce, ve 

škole). Akční výzkum má učitelům přinášet jakési „předporozumění" složitým 

edukačním jevům a procesům. Podstatou akčního výzkumu je aktivita, činnost, 

výchozím momentem a současně motivem jeho provádění je určitá problémová 

situace, kterou učitel prožívá jako subjektivně významnou. 

(JANÍK, 2004, s. 52 -55) 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala typ pro-aktivního výzkumu, tzn. nejdříve 

akce (jednání učitele) a poté její zkoumání (reflexe). 

1.1 Cíle výzkumu 

Akční výzkum byl zaměřen na zpracování průřezového tématu Multikulturní 

výchova a jeho zařazení do jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. stupni ZŠ, 

na pozorování a porovnávání žáků prvního a pátého ročníku, pracujících podle 

programu Začít spolu, kteří měli možnost plnit úkoly s multikulturní tématikou v 

týdenním projektu „Každý jiný, přesto stejný". 



Cílem akčního výzkumu bylo zachytit, jak si s jednotlivými úkoly v centrech 

aktivit poradí žáci různého věku, a poté zaznamenat případné problémy, které 

se mohou vyskytnout. Na závěr se pokusit analyzovat, jaký přínos mohou mít 

činnosti zařazené do týdenního projektu s multikulturní tematikou pro rozvoj 

klíčových kompetencí žáka. 

1.2 Výzkumné metody 

Metody, které se uplatňují v akčním výzkumu, jsou týmiž metodami, které se 

uplatňují při pedagogicko-psychologickém diagnostikování a při „klasickém" 

pedagogickém výzkumu. (JANÍK, 2004, s.63) 

Při výzkumu budu pracovat s následujícími metodami: 

Metody hledání a vytváření východisek akčního výzkumu: 

• pedagogický deník 

• skupinový rozhovor 

Metody získávání a shromažďování dat: 

• pozorování 

• videozáznamy, audiozáznamy a jejich následná transkripce 

• artefakty - dětské práce, testy, ranní dopis, zápisky z volného psaní 

Metody analýzy dat: 

• analýza dětských prací 

Metoda ověřování strategií jednání: 

• reflexe 

Jako metodu pozorování použiji metodu participačního pozorování. 

Rozumíme tím pozorování „účastnické", protože se pozorovatel podílí na 



aktivitách pozorovaných osob. Podmínkou je dlouhodobá přítomnost a podíl na 

činnostech dohromady s pozorovanými osobami. (GAVORA, 1996, s. 21-26) 

Zúčastněné pozorování se liší od standardizovaného pozorování tím, že 

nepracuje s předem připravenými pozorovacími archy. Výzkumník volně 

zaznamenává svá pozorování jako „člen" určité sociální situace a pracuje pouze 

s osnovou svého pozorování. (MAŇÁK, ŠVEC, 2004, s. 26) 

Rozhovor se stává úspěšnou metodou, má-li výzkumník schopnosti navázat 

kontakt s respondenty. Rozlišuje se rozhovor individuální a hromadný, podle 

způsobu standardizovaný a nestandardizovaný a podle způsobu provádění 

zjevný a skrytý. Nestandardizovaný rozhovor probíhá volněji a základní otázky, 

jejich obsah, pořadí a formulace přizpůsobuje výzkumník podmínkám 

konkrétního rozhovoru. (GRECMANOVÁ, HOLOUŠKOVÁ, URBANOVSKÁ, 

2002, s. 222) 

Pro tento výzkum bylo vhodné zvolit rozhovor hromadný a 

nestandardizovaný. 

Podklady pro výzkum budu vybírat ze svého pedagogického deníku, z 

dětských prací, z videozáznamů a audiozáznamů. 

1.3 Organizace výzkumu 

Vše potřebné při plánování a naplňování průřezového tématu Multikulturní 

výchova budu popisovat a analyzovat na základě pozorování, hromadných 

rozhovorů a rozborů dětských prací (některé jsou uvedené v příloze), které 

budu průběžně zaznamenávat. U videozáznamů a audiozáznamů provedu 

jejich transkripci, tak, jak výzkum probíhal. 

Před použitím těchto zdrojů uvedu název vyučovacího předmětu, přesné 

znění zadaného úkolu, datum a věk dětí. Záznam výzkumu je srovnán podle 

ročníků, i když probíhal v opačném pořadí. 

V průběhu budu uvádět reflexi týkající se průběhu plnění úkolů a na konci 

každého ročníku ještě reflexi toho, jak si žáci s jednotlivými úkoly poradili, zda 



bych příště něco udělala jinak, např. vzhledem k věku a náročnosti. Reflexe 

budou pro přehlednost psané kurzívou. 

V závěru celého výzkumu zhodnotím smysl zařazování průřezového tématu 

Multikulturní výchova a zaměřím se na přínos pro žáka z hlediska rozvoje jeho 

kompetencí. 



2. Popis a analýza výzkumu 

Úkol: Pro oba ročníky mám do center aktivit pripravené shodné činnosti, jen 

u žáků pátého ročníku je navíc připravená „dílnička" matematiky. 

Na úvod začínáme ranním kruhem, kde probíhá první, motivační aktivita, 

poté je pozornost věnována tzv.centrům aktivit, kde je práce rozdělena do 

skupin podle učebních jednotek. Každé dítě prochází postupně všemi centry 

aktivit, pozice se mění po dnech. 

Téma: Průřezové téma Multikulturní výchova v týdenním projektu 

Název týdenního projektu: „Každý jiný, přesto stejný" 

Cíl pro žáky: 

• Aktivně se podílet na plnění úkolů, které obohacují naši osobnost o 

informace a zkušenosti ze světa multikultury 

• Schopnost umět spolupracovat na společném úkolu 

• Umět druhému naslouchat a přijmout pomocnou ruku 

• Schopnost domluvit se a zorganizovat si práci ve skupině 

Cíl pro učitele: 

• Zjistit a eventuálně v dětech vzbudit zájem o činnosti související s tématikou 

multikulturní výchova, a tím se významně podílet na integraci dětí různých 

národnostních či náboženských kultur do výchovně-vzdělávacího procesu na 

1. stupni ZŠ 

• Zaznamenat, jak jednotlivé činnosti přispívají k rozvoji klíčových kompetencí 

u žáka 



2.1 Realizace týdenního projektu „Každý jiný, přesto stejný" v 1. ročníku 

ZŠ 

Datum konání týdenního projektu: 3. - 7. října 2006 

Zápis z pedagogického deníku: 

„Rozhodla jsem se vyzkoušet dílničky MKV také u mých nových prvňáčků. 

Myslím si, že je třeba začít s poznáváním odlišností co nejdřív, abych zabránila 

pozdějším nedorozuměním, protože mám ve třídě chlapce z Indie, který se 

svým vzhledem docela výrazně odlišuje od ostatních spolužáků. Také nesmím 

zapomenout na Eldara, který sice vypadá stejně jako my Češi, ale jeho původní 

národnost je tatarská (dnes ruská), na což je náležitě pyšný. Jsem docela 

zvědavá, jak se jim to bude líbit, jak se zapojí do diskuze na ranním kruhu a 

taky jsem zvědavá sama na sebe, jestli je dokážu „ukočírovat". Úkol to nebude 

snadný, protože děti ještě neumí číst ani psát, tudíž to proběhne hodně formou 

rozhovorů a samostatné práce. Musím každopádně využít „aktivní" maminku 

(jedné žákyně), na kterou se můžu často spolehnout. Je vždycky v pohotovosti, 

připravena přijít pomoci. Taky budu ráda, když si budu moci vypůjčit asistentku 

Pavlu ze třetí třídy, bez ní by to bylo velmi náročné. Tak už se nemůžu dočkat, 

jdeme na to. Pokusím se to natáčet na video, protože to mně při pozorování 

„páťáků" chybělo. Ještě, že jsem na to pamatovala a nechala si souhlas s 

natáčením od rodičů předem podepsat. Snad mi to pomůže." 

Ranní kruh 

Děti se posadily do kruhu, tak, aby na sebe dobře viděly. Požádala jsem je, 

aby pozorně poslouchaly, co jim budu povídat, a hlavně, aby se nepřekřikovaly 

a hlásily se, když budou chtít reagovat na dané otázky, (viz příloha č. 3) 

Na úvod jsem zvolila hru „Kdo jsem?", která mi zároveň poslouží jako motivace 

k následujícímu rozhovoru a dalším plánovaným činnostem. 



Přepis textu na základě videozáznamu 

(má promluva je vyznačena v textu kurzívou.) 

Dnes jsem si pro vás, děti, připravila hru, můžeme ji pojmenovat třeba „Kdo 

jsem?". Jeden z vás půjde doprostřed kruhu a popíše se jako nějaké zvířátko, 

rostlina nebo věc a my bychom měli říci, co je zač. Třeba řekne: Mám dlouhý 

nos, ten může být až na zem, jsem hodně těžký a silný. Kdo jsem? 

„Slon." (Děti ihned odpovídají, vypadá to, že porozuměly.) 

Rozumíte tomu? Tak pojďte si to někdo vyzkoušet. Tak třeba ty, Kačenko. 

„Je to zvíře, bydlí na zahradě a má čtyři nohy." 

„Slepice?" Je to slepice? „Ne." 

„Kůň?" „Jo, je to kůň." 

Výborně. Tak, kdo jste uhodl, co je Kačenka? Tak pojď, Marku, do kruhu. 

(Marek přemýšlí...) 

„Bydlí to v boudě." 

„Pes." 

No, bezva, i když náš pes bydlí na gauči. Tak, Eldare, pojď do kruhu. Jen zkus 

popisovat tak, jako když mluvíš o sobě. Jsem třeba skříň a popíšu se takto: 

Jsem dřevěná, mám dveře a dávají se do mě věci. Tak povídej. 

„Může to být na zahradě, na něm to roste ovoce a je to dobré." (Eldar je Rus.) 

Tak, Kájo... 

„Jablka." „No, může to být." 

Ty sis měl ale, Eldare, myslet něco přesně, jednu věc, co by to mělo být. Takže, 

co? 

„Strom, ovocný." Takže jabloň to může být. Pojď, Kájo. 

„Je to v zemi a je to zelenina." Jsem v zemi a jsem zelenina. (Opravuji ho.) 

„Mrkev." „Ano." Kristýnka uhodla, tak pojď do kruhu. 

„Bydlím v podzemí a jsem černý." 

„Krtek." „Jo." Tak, Lucinka. (Chvilku přemýšlí.) 

„Pouští se to na podzim." „Drak." (Lucinka přikyvuje.) 

Výborně. Tak a teď dám hádanku já vám: Mám šest nohou a létám, kdo jsem? 



„Motýl." Nejsem motýl. „Pavouk." Ne, ne, pavouk má osm nohou a nelétá. Jen 

ten maličký na podzim na pavučince. „Moucha?" Ano, jsem moucha. - Tady 

vidíte, že když se nepopíšu pořádně, napadá vás spousta věcí. - Mám čtyři 

rohy, žádné nohy a přesto se hýbu, kdo jsem? „Dveře." Výborně. - Mám ráda 

slunce a točím za ním svou zlatou hlavu, kdo jsem? „Slunce." Pozor, říkám, že 

mám ráda slunce, takže nemůžu být sluníčko. (Péťa vykřikuje.) „Slunečnice." 

Umím stát rovně, mám hlavu, která myslí, žiji po celé Zemi, ale přesto nejsem 

stejný. Kdo jsem? (Děti téměř současně vykřikují.) „Člověk." 

Já jsem řekla, že žiji po celé Zemi. Je to pravda? „Ano." A vypadám všude 

stejně? „Ne." A v čem se může člověk od sebe lišit? 

„Třeba má jiné oblečení." „ Nebo nosí brýle." A co myslíte, ještě něčím? A 

nemyslím oblečení... 

„Může mít jinou barvu vlasů." „Nebo může vypadat jako Ašu." To je pravda, Ašu 

vypadá trošku jinak než my. V čem je jiný? 

„Má úplně černé vlasy a oči." „A taky je víc opálený." No, máte pravdu. Ašu je 

totiž z jiné země, která leží v Asii (ukazujeme si na mapě světa, kde je Asie a 

hlavně Indie, odkud pochází Ašu). Tam mají, děti, daleko více sluníčka, než 

máme my tady, takže musí být všichni před tím sluníčkem ochráněni. Proto má 

Ašu tmavou kůži, ale i jeho sestra, maminka i tatínek, aby se nespálili. Já mám 

kůži světlou a skoro pokaždé na slunci zčervenám. A taky mají všichni tmavé 

vlasy, které chrání jeho hlavu. 

„No, když ale jedu na kole a mám tmavé tričko, tak mi je hrozné horko?" 

To je pravda, ale na horko si člověk zvykne. Podívejte se na tyto fotografie, tady 

jsou ženy zahalené v černých šátkách. Je to proto, že černá barva je chrání 

před proniknutím slunečního záření. Bílá barva tolik neochrání, přes ní se 

záření dostane snadněji a je to nebezpečnější. Ale u lidí je to hlavně způsobené 

množstvím pigmentu. Čím je ho více, tím má člověk tmavší vlasy, oči a nejvíc je 

to vidět právě na kůži. 

Byly jste, děti, někdy u moře? Kde? 

„Ve Španělsku." „V Itálii." „V Řecku." 

A všimli jste si, jaké tam lidé, kteří tam bydlí, mají vlasy a oči? 



„Hnědé." „A taky černé." „Ale někdo i světlé." Je to tak. Ti lidé, kteří tam mají 

svůj původní domov, mají barvu hnědou, tmavou, protože tyto země leží v 

oblasti, kde je více sluníčka, jsou blíže k rovníku (ukazuji dětem glóbus a 

rovník! A to, že tam můžeme vidět i lidi se světlými vlasy, je dáno tím, že lidé 

se v poslední době hodně stěhují do míst, kde se jim líbí. Kdo z vás jste se 

někdy stěhoval? „Já ne, ale moje maminka i tatínek se přestěhovali z Ostravy 

do Prahy, ale to jsem ještě nebyl na světě." 

„A moje máma se přestěhovala ze Slovenska." A Eldara rodiče zase z Ruska, 

vid? To já se stěhuji zatím jen po Praze, ale za několik měsíců se přestěhuji na 

vesnici, do přírody. Už se na to moc těším. 

Teď se vrátíme k té barvě vlasů, kůže a očí. 

Na světě rozlišujeme tři rasy, ty nejvýraznější. Černou, žlutohnědou a bílou. 

Všichni lidé stejné rasy mají některé společné znaky, to znamená, že jsou si 

něčím hodně na první pohled podobní. 

Černá rasa: Jak poznáte černocha? „Má hnědou kůži a kudrnaté černé vlasy." 

„A taky bílé zuby!" 

A zkuste mi tedy někdo říct, proč asi mají takové husté, kudrnaté a černé vlasy -

jako takovou čepici? 

„Chrání je před sluníčkem, aby je nebolela hlava." Co tedy hlavně chrání, co 

máme v hlavě? „Mozek." Výborně, Vojtíšku, mozek se nám nesmí přehřát. 

Mohli bychom z toho mít úžeh. 

(Terezka hned reaguje.) „Mně jednou u moře bylo špatně ze sluníčka." 

To mně taky a ještě jsem se k tomu strašně spálila. 

„Můj tatínek se taky u moře spálil a byl červený." No, a to má tmavší kůži než já, 

ale není již tolik zvyklý na slunce. Taky černoši mají hnědou kůži proto, aby se 

nespálili. Oni se tak už narodí. 

Nejvíc černochů najdeme v Africe, kde je jejich původní domov (ukazujeme si, 

kde leží Afrika;, ale dnes jsou po celém světě. Třeba v Americe, Evropě, je 

hodně sportovců černochů, oni jsou doopravdy dobří a rychlí. 

Dále rozlišujeme žlutohnědou rasu, a to jsou třeba Číňané, Japonci, Vietnamci 

a taky Korejci, jako je ve druhé třídě Dabinka. (Na mapě hledáme Asii, tam 



Čínu, Koreu, Japonsko.) Tito lidé mají šikmé oči, barvu kůže trošičku žlutou a 

černé rovné vlasy. 

Víte, děti, proč mají šikmé oči? (Děti vrtí hlavou, že ne a rovnou chtějí vědět 

odpověď.) Protože pocházejí z oblasti, kde je hodně písku a hlavně tam fouká 

silný vítr, takže ty šikmé oči je chrání před tím, aby jim tam ten písek nenalétal. 

My taky mžouráme oči, když je vítr, a tím je chráníme před prachem. 

Poslední rasa, která je nám dobře známá, je bílá rasa. Tam patříme všichni, 

kdo jsme tady, představte si, že i Ašu, a máme různou barvu kůže, barvu vlasů, 

očí. Je to tím, že se nacházíme v mírném podnebném pásu, kde hřeje občas 

sluníčko, ale taky tady máme zimu. Lidé, kde mají zimu delší dobu, třeba 

Švédové, mají většinou světlejší vlasy, kůži i oči. A jak jsme si povídali, třeba 

Italové jsou tmavší, protože mají více sluníčka. 

Úplně nakonec bych vám ráda přečetla jeden vtip, který se mi moc líbil. Je o 

tom, že někdy si lidé vymyslí úplné hlouposti, jen aby mohli někoho urazit. A 

přitom vlastně uráží sami sebe. 

Přečtu ho slovensky, i když to nebude tak bez chyb, protože nejsem Slovenka. 

Ale aspoň vidím, jak to mají děti, kde se u nich doma mluví jiným jazykem, než 

je čeština, těžké. 

Zkuste pozorně poslouchat. Pokud mi nebudete rozumět, nebojte, já vám to pak 

řeknu česky. 

Povídá černoch bělochovi: 

„Počúvaj, Jano, biely muž, niečo ti poviem: Keď sa narodím, som čierny! Keď 

vyrastiem, som čierny! Keď sa opaľujem, som čierny! Keď je mi zima, som 

čierny! Keď sa bojím, som čierny! Keď som chorý, som čierny! Keď umriem, 

som čierny! 

Ale ty, Jano, biely muž... Keď sa narodíš, si ružový! Keď vyrastieš, si biely! Keď 

sa opaľuješ, si červený! Keď ti je zima, si modrý! Keď sa bojíš, si žltý! Keď 

ochorieš, si zelený! Keď umrieš, si šedý! A teraz mi, prosím ťa, povedz, prečo ty 

nazývaš mňa farebný?" 



Reflexe 

V ranním kruhu se pracuje vždy výborně, jen se musí na začátku stanovit 

pravidla, aby se děti nezačaly překřikovat, protože ony mají chuť odpovídat 

ihned. Nemají totiž strach, když by jejich odpověď nebyla správná. To k diskuzi 

patří a je velice důležité to dětem opakovat, aby byly stále zapojeny do tématu, 

protože, pokud by se bály odpovídat, raději si najdou jiný zájem a nezapojí se 

vůbec. Pokud by se někdo zasmál chybné odpovědi, je nutné ihned zareagovat 

a s dětmi si o tom promluvit. To je výhoda sezení v kruhu, kdy všichni na sebe 

vidíme. 

Motivační didaktická hra na úvod se zdála být jednoduchá, ale je třeba říci, že 

pro žáky tohoto věku se jevila jako poměrně náročná. Především jde ještě o 

nedostatečně rozvinutou slovní zásobu. Z toho pak pramenily velké prostoje při 

popisování. Problém jim činilo mluvit o popisované věci (zvířátku, rostlině) v 

1.osobě jednotného čísla (já jsem černé barvy, mám ráda mlíčko, kdo jsem?). 

Přesto, že jsem se snažila několikrát na tuto věc upozornit, děti se vrátily téměř 

ihned k 3. osobě jednotného čísla (je černá, má ráda mlíčko, kdo to je?). V 

části, kdy jsme plynule přešli do rozhovoru o lidských rasách, se snažili 

zapojovat skoro všichni. Tato tématika jim nebyla úplně neznámá, je vidět, že o 

tom hovoří doma s rodiči, nebo si o tom povídali ve školce. Také aby ne, když 

většina dětí chodila do školky jak s Ašu, tak s Eldarem a přesto, že odlišnosti ve 

vzhledu chlapce Ašu jsou zcela jasné, nikdy na to samy neupozorňovaly, 

komunikace byla přirozená. Až na základě našeho rozhovoru vyplynulo, že o 

odlišných znacích vědí. Moc mě potěšilo, že děti projevily zájem, ochotně se 

zapojovaly do diskuze a téměř každý přidal nějakou informaci k danému 

tématu. Jen aktivita se nakonec trochu protáhla, trvala asi 40 minut, a tak na 

dětech byla vidět únava. Příště bych zvolila na začátek jen hru, která by zabrala 

tak 15-20 minut, a následovala by společná část - výuka českého jazyka či 

matematiky, kam bych zařadila také prvky MKV. Tato část by tentokrát 

nemusela být také dlouhá (asi 30 minut), aby se mohlo pokračovat v 

připraveném rozhovoru. 

Já jsem na závěr zvolila odlehčení tématu, kdy jsem dětem přečetla vtip 

vztahující se k problematice, a to dokonce ve slovenštině. Myslím si, že ten děti 



velice oslovil, i když jsem ho, pochopitelně, musela takto starým dětem více 

přiblížit. Bavily se hlavně u pasáže, kde se popisuje barevnost nás bílých lidí. 

Velmi hlasitě se tomu smály a chtěly vtip číst stále dokola, a to pořád slovensky. 

Přišlo jim to asi velice exotické. (Chtěly to po mně i španělsky, ale ujistila jsem 

je, že to bych opravdu nezvládla). Dokonce doplnily vtip o důležitou informaci, 

že když jsme zamilovaní, nebo když se stydíme, jsme červení. Myslím si, že 

podstatu pochopily. Když jsem se jich ptala, jaké ponaučení bychom si z toho 

měli vzít, Martin ihned zvedl ruku a odpověděl, že bychom se neměli posmívat 

třeba černochům, že jsou barevní, spíš oni by to měli říkat nám. Já jsem jen 

upřesnila, že vlastně není dobré posmívat se vůbec nikomu za jeho barvu pleti. 

Centra aktivit: čtení, věda a pokusy, W-ateliér (vyučovací předměty: český 

jazyk, prvouka, výtvarná výchova) 

Děti se rozdělily do skupinek po 6-8, mohly si samy vybrat, v které „dílničce" 

budou jako první. Další dny pak zůstaly ve stejném složení, aby se zamezilo u 

takto malých dětí přílišnému stěhování, a tím i zdržování při zadávání úkolů. 

Každý den se provádělo hodnocení činností v centrech, jak se dětem pracovalo 

a hlavně spolupracovalo mezi sebou. Na konci týdne, kdy děti prošly všemi 

„dílničkami", se hodnotila práce celého týdne, kde se zjistilo, zda děti pracovaly 

s chutí, jestli se jim téma líbilo a zda by si chtěly ještě někdy něco obdobného 

zopakovat. 

Čtení 

Čínská bajka 

Před samotnou aktivitou byl zařazen rozhovor s dětmi vztahující se k 

následující otázce: 

„Vzpomeňte si, jestli máte, nebo jste někdy doma měli (nebo maminka, tatínek) 

nějakou věc, která byla vadná, rozbitá, ale přesto jste ji používali a nezahodili. 

Co to bylo? A proč jste ji nezahodili?" 



„Já jsem měl jedno rozbité autíčko a hrál jsem si s ním dál. Maminka mi ho 

chtěla vyhodit, ale já jsem nechtěl." 

A proč jsi ho nechtěl vyhodit, vždyť bylo rozbité? 

„Já nevím, měl jsem ho dlouho a rád jsem si s ním hrál." 

A máš ho ještě teď? 

„Asi ne, já nevím, já už mám jiné." 

Dobře. A ještě někdo z vás nechtěl něco vyhodit? Nebo třeba maminka měla 

nějakou věc, kterou jí bylo líto vyhodit. Nebo tatínek.... 

„Moje maminka měla takový starý hrníček po babičce, který už byl ošklivý, ale 

taky ho maminka měla ráda, tak ho nevyhodila. Ona ho má ještě pořád." 

To já mám taky jeden takový hrnek a abych ho nemusela vyhodit, dala jsem si 

do něj květináč s kytičkou. A jsem ráda, že ho mám, že se na něj můžu kdykoliv 

koukat. Taky ho mám moc ráda, mám ho již strašně dlouho. 

Reflexe 

A takto probíhal rozhovor se všemi skupinami v průběhu celého týdne. 

Dozvěděla jsem se, že hodně děti nechtějí dát vyhodit své hračky, které mají už 

delší dobu, v jiné rodině zase tatínek je rád, že má pořád to staré auto, které má 

dokonce své jméno, jindy to bylo zase nějaké oblečení, které rády nosí apod. 

Rozhovor neprobíhal až tak plynule, děti často přemýšlely, co mají říci, ale když 

jsem se já zmínila o své věci, tak se více rozpovídaly. 

Přistoupili jsme k samotné bajce. 

Přešli jsme na koberec, kde jsme seděli v kruhu, aby bylo dobře slyšet. Poté 

byla bajka dětem přečtena: 

Prasklé hliněné nádoby 

V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné nádoby. Visely každá na 

jednom konci hole, kterou nosil na krku. 

Jedna měla prasklinu, zatímco ta druhá byla bezvadná a vždy nesla plnou míru 

vody. Na konci dlouhé cesty, která vedla od potoka až k domu, měla prasklá 



nádoba vodu vždy už jen do polovičky. Celé dva roky to takto šlo, nosič přinášel 

do domu každý den jen jeden a půl nádoby vody. Samozřejmě, že bezvadná 

nádoba byla pyšná na svůj výkon, vždyť byla bez chyb, dokonalá. Ale prasklá 

nádoba se styděla za svoji nedokonalost, a cítila se uboze, protože je schopná 

jen polovičního výkonu. Po dvou letech soužení oslovila u potoka nosiče: 

„Stydím se, neboť voda teče po celé cestě domů. a na konec cesty jí donesu 

jen polovic." Nosič jí ale odpověděl: „Všimla sis, že květy rostou jen na tvé 

straně chodníku a ne na druhé straně? A to proto, že jsem vždy věděl o tvém 

nedostatku a na tuto stranu cesty jsem zasadil semena květin. To ty jsi je každý 

den zalévala, když jsme se vraceli do domu. Dva roky sbírám ty krásné květy, 

abych si zdobil svůj stůl. Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato krása 

neprosvětlovala můj dům." 

V tomto místě se pozastavíme a zkusíme si povědět, co tím chtěl spisovatel 

(bajkař) říci, zda tomu děti rozuměly. 

My jsme si teď přečetli jednu pohádku o dvou nádobách, jedna byla prasklá a 

smutná, ta druhá byla pyšná jako pyšná noční košilka. 

Proč myslíte, děti, že jsme si pohádku četli? Natálko? 

„Protože ta nádoba, ta druhá, zalévala vždycky ty kytičky." Ano, ta jedna byla 

pyšná, že vždycky přinesla hodně vody, ale ta druhá ta byla smutná. Jak ten 

nosič vody potěšil tu smutnou nádobu? „Že zalévá kytky jako konve." Ano, on ji 

použil jako konev, řekl si, já ji využiji i když má prasklinku, nasadím si sem 

semínka a vyrostou tady krásné ... „Kytičky." 

A teď mi řekněte, to byly nádoby, to jsou věci. Dalo by se to použít taky pro lidi, 

pro nás pro děti? Jaké poučení si z toho vezmeme? „Že nemáme vyhazovat 

prasklé věci." A co když má člověk nějakou nedokonalost... „ Že prasklý hrnec 

může být taky užitečný." A vy jste, děti, na začátku říkaly, že jste taky měly 

nějaké věci, které měly vadu a použily jste je jinde. Petruško, ty jsi říkala, že 

babička měla hrníček.. „A ona dala do něj horkou vodu a on prasknul, a tak mi 

ho dala na písek na hraní." A myslíte si, děti, že i lidé taky můžou mít nějakou 

prasklinu?... 



„Ano." „Třeba když máme rozbité koleno." No, to určitě taky. To s tím 

souhlasím. - Kdy byla chvíle, že jste se taky malinko styděly jako ta nádoba. Ta 

nádoba byla nedokonalá. „Já se stydím, když přijde návštěva." A proč se 

stydíš? „Protože se bojím." Ty se bojíš neznámého... A co Natálka? „Já se 

strašně stydím, když k někomu přijdu." A myslíte si, že ta prasklina může být i 

jinde než na těle? Třeba na duši? „Na uchu." No to je pořád na těle. „Na 

srdíčku." No to je správně, puklé srdíčko bolí hodně, když někdo někoho 

zklame. „Já se docela stydím, když jsem u paní doktorky." A jsi třeba nemocný. 

- A děti, řekněte mi, jestli taková nedokonalost, jako měla ta nádoba, může být u 

lidí. Může mít někdo nějakou vadu? „Třeba se mu roztrhalo triko." Ano, třeba, to 

je taková vada na kráse... 

„Nebo může mít něco s okem." A klidně by se mohl za to stydět. Já třeba nosím 

brýle, já jsem si už na to zvykla, ale někdo z toho může být smutný. - Co vám 

třeba ve škole nebo ve školce někdy nešlo? „Já třeba neumím písmena." Ale 

zase umíš něco jiného, moc tě zajímají zvířátka a hodně o nich víš. A někomu 
t 

jdou zase dobře písmenka a o zvířatech toho moc neví, tomu bys poradila zase 

ty. - Teď si poslechněte, jaké ponaučení nám dal čínský bajkař: 

„Všichni máme osobité chyby. Všichni jsme takové „prasklé nádoby", ale tyto 

praskliny a chyby, které jsou v každém z nás, dělají náš život o to zajímavějším 

a vzácnějším. Jen musíme každého přijímat takového, jaký je, a vidět v něm to 

dobré." 

Marek reaguje: 

„Můj kamarád se pořád vychloubá, že všechno umí, ale není to tak." 

„A my jsme měli ve školce kluka a ten byl zlý a nic dobrého v něm nebylo." 

A jak byl na vás zlý? „Pořád se někomu posmíval a pošťuchoval nás." 

Tak to určitě nebyl dobrý kamarád... 

Následuje úkol: 

Nakreslete komiks beze slov, který vystihne tuto bajku. Rozdělte si čtvrtku na 

čtyři díly a zkuste bajku nakreslit, tak, jak se děj odehrával, 

(viz příloha č. 4, 5, 6,7 ) 



Na závěr by určitě bylo dobré si ihned popovídat nad komiksy, z časového 

důvodu jsem to nechala až na závěrečné hodnocení dne. 

Reflexe 

Pro tento úkol jsem vybrala práci s čínskou bajkou, ale zrovna tak jsem mohla 

zvolit německou pohádku, ruskou básničku nebo jakékoliv literární dílo cizí 

země. U této bajky byla především důležitá hlavní myšlenka, která se váže k 

pochopení odlišností mezi jedinci, a tím pomáhá proniknout do podstaty 

multikulturního světa. 

Ještě před plněním tohoto úkolu jsem se dětí zeptala, co je napadne, když se 

řekne Čína. Odpovědi byly různé: „Byli jsme v čínské restauraci a oni tam jedí 

hůlkami. " 

„Číňané mají super pračky a DVD hry." Zajímavá byla také odpovědna otázku, 

jestli někdy Číňana potkaly. Kačka bez váhání povídá: „Já jo, ale vůbec se mi 

nelíbil. My k nim chodíme nakupovat." Děti určitý přehled mají, ale nerozlišují 

národnosti, což je pochopitelné. Všichni, ať jde o Číňany, Vietnamce či 

Japonce, jim připadají na pohled stejní. O Číně jsme si krátce povídali, řekli 

jsme si, že je tam nejvíc lidí na celém světě, že opravdu jedí hůlkami, že se tam 

pěstuje rýže a chová medvídek panda. Také jsme si ukázali jejich písmo-znaky 

a vysvětlili si, co znamenají. Více informací by již bylo nepřiměřené věku. Přešli 

jsme k úkolu. 

Tato aktivita byla zaměřena na porozumění textu. Zde bylo třeba vystihnout 

hlavní myšlenku bajky, která byla zakryta situací naprosto všední. Bylo důležité 

odhalit to, co se ukrývalo, aby se děti dozvěděly podstatu bajky, její moudrost. 

Je pravda, že u žáků prvního ročníku se nedalo počítat s tím, že by nám rovnou 

vysvětlili smysl bajky. Proto byl náš rozhovor nenásilně veden tak, aby pomocí 

otázek směřoval k pochopení pravé podstaty bajky. 

Některé děti se do rozhovoru nezapojovaly vůbec, ale jakoby z povzdálí 

pozorovaly a naslouchaly. Při plnění dalšího úkolu, kdy měly děti nakreslit 

vlastní komiks, bylo znát, že dávaly pozor. Nejprve jsme si povídali o tom, jak 

takový komiks vypadá, ukázali jsme si ty nejznámější (Čtyřlístek, Kocour 



Gaďield), které děti samy začínají vyhledávat s prvními pokusy o čtení, a také 

jsme si ještě shrnuli, o čem bajka byla. 

Při samotné tvorbě komiksu nenastaly žádné potíže, jen pořadí obrázků bylo 

třeba pro přehlednost očíslovat. 

Hlavní cíl - seznámit se s díly pocházejícími z jiných koutů světa a hledání 

poučení ukryté v bajce se nám podařilo splnit. Dokonce jsme se naučili čínský 

pozdrav: Ni chao? (používá se jako pozdrav, ale znamená to doslova Jak se 

máte?) 

Věda a pokusy f prvouka) 

Úkol: Domov 

Vyber si kamaráda ze skupiny, s kterým budeš pracovat ve dvojici. Rozstříhejte 

obrázek, na kterém je chlapec černé rasy, dívka žluté rasy a chlapec a dívka 

bílé rasy (jeden je světlovlasý, druhá je tmavovlasá) podle čar a pokuste se 

obrázek složit. Nalepte složený obrázek do každého rohu balicího papíru, na 

kterém vidíte již nalepenou mapu světa. Jsou tam tyto světadíly: Afrika, Evropa, 

Asie, Amerika, Austrálie, Antarktida (jižní pól) a Arktida (severní pól). 

Potom vezměte vystřižené obrázky zvířat a dalších symbolů (Indián, „bábušky", 

mrakodrapy) a pokuste seje umístit na mapu tak, kde si myslíte, že mají vlastní 

„domov", odkud původně jsou. Pokud jste se všichni shodli na umístění 

obrázků, můžete je nalepit. 

Kam budou patřit nalepené obrázky dětí? Kde je jejich původní domov? 

Spojte čarou obrázek dítěte se zemí, z které pochází, 

(viz příloha č. 7, 8) 

Jelikož děti ještě neumí číst, bylo jim zadání úkolu vysvětleno ústně. Také 

bylo třeba být s nimi neustále v kontaktu pro případné dotazy. 

Čekala nás první část úkolu - skládání obrázků dětí odlišných ras. 

Reflexe 

Této části úkolu se všichni zhostili bez větších potíží, ve dvojici spolupracovali 

a vzájemně se doplňovali. Sem tam se vyskytl menší problém se ztracenými 



částmi obrázků, které se téměř vždy našly na bezpečném místě, na zemi. Děti 

tato aktivita bavila, jen později se skládání již zdálo dlouhé. Bylo by pro děti 

snazší připravit rozstříhané obrázky předem. Tím by se předešlo pozdější 

nepozornosti z únavy a z jednotvárnosti, způsobené příliš zdlouhavým 

skládáním. 

Také jsem u některých dvojic netrvala na úplném složení, důležité bylo, že 

portrét byl k poznání. 

Po nalepení všech obrázků dětí odlišné rasy se společně pouštíme do plnění 

další části úkolu. Hledáme domov zvířátkům a také symboly se snažíme umístit 

do zemí, kam patří. Při této aktivitě jsem stále s dětmi, je třeba jim pomáhat a 

vysvětlovat, proč asi patří to zvířátko právě sem. 

Reflexe 

Tento úkol se zdál být pro děti velice obtížný, jako samostatná práce by byl 

téměř nerealizovatelný. Děti by si zbytečně fixovaly chyby při náhodném 

nalepování obrázků. Přesto se domnívám, že činnost děti bavila a způsobovala 

radost, pokud se jim podařilo obrázek správně přiřadit. Každý měl stejný počet 

obrázků, které sám nalepí, aby nedocházelo k tahanicím a nesvárům. Své 

názory na umístění obrázků do správné země mohly děti vyjadřovat kdykoliv, 

bez ohledu na to, kdo bude právě nalepovat Samozřejmě, že se to neobešlo 

bez dohadování, odkud zvíře vlastně pochází. Někomu přišlo správné umístit 

zebru, Iva a žirafu do Ameriky, jindy zase nastal problém, kam vlastně patří 

mrakodrapy. Někomu se líbily v Evropě, někdo by je rád viděl v Asii. Tady bylo 

třeba dětem pomoci, i když měly také pravdu, protože je dnes již možné 

mrakodrapy spatřit po celém světě. Velmi mě překvapilo, že některé děti mají již 

v tomto věku úžasný přehled. 

Dbala jsem na to, aby každý měl nějakou roli, která jim přidávala na důležitosti 

při plnění úkolu, každý se tím cítil být potřebný, i když třeba ještě nemá 

dostatečný přehled o světě. 



Všem zvířátkům jsme postupně společnými silami našli jejich původní domov, 

kde se cítí dobře, šťastně. Také lidé mají svůj domov, kde je jim dobře, protože 

se tam narodili. Přesto jsou někdy lidé nuceni svůj domov opustit. Může se to 

stát třeba proto, že ve své zemi nenajdou práci, nebo tam může být válka, která 

je vyžene, a nebo prostě jenom lidé rádi poznávají nová místa. O tom jsme si 

povídali na ranním kruhu. 

V závěrečné fázi dokončování nám už jen chybělo přiřadit portréty dětí ke 

světadílu nebo zemi, kde by mohl být jejich původní domov. 

Reflexe 

Jelikož si děti vše důležité pamatovaly z ranního kruhu, tato činnost se zdála 

být pro ně poměrně snadná. Bez větších potíží zařadily „černého" chlapce, 

„žlutou" dívku a světlovlasého „bílého" chlapce. Jen u tmavovlasé „bílé" dívky 

nastaly dohady, jestli to náhodou není spíš černoška nebo dokonce Japonka, 

když má takovou halenku, která připomíná kimono. Svým způsobem měly děti 

pravdu, ale já jsem trvala na svém, že jde o holčičku bílé rasy, třeba taková 

Španělka nebo Italka. Společně jsme ji tedy zařadili do jižní Evropy. 

Myslím si, že i tento úkol splnil svůj účel, alespoň tím, že děti dokázaly bez 

potíží pracovat ve dvojici a pak i ve skupině. A také se určitě dozvěděly spoustu 

zajímavých informací o světě, ve kterém mají místo jak zvířata a rostliny, tak 

především lidé, kteří sice vypadají na pohled různě, ale hodně toho mají 

společného. 

W-ateliér 

Úkol: Vytvořte si dvojice. 

Jeden z dvojice si lehne na balicí papír a druhý se pokusí ho obkreslit křídou. 

Vytvoří se tak pouhý obrys postavy. Zkuste si promyslet mezi sebou, koho 

budete chtít malovat - chlapce či dívku černé rasy, žluté rasy nebo bílé rasy, a 

jak by měl vypadat. 

Vezměte si vodové barvy, ploché štětce a kelímek s vodou a začněte 

společnými silami vytvářet postavu chlapce či dívky. 



Jakmile budete mít postavu hotovou, je třeba ji opatrně vystřihnout, 

(viz příloha č. 9, 10) 

Dětem byl nejprve úkol přednesen ústně, bylo třeba nastínit a pečlivě 

vysvětlit, co je čeká. Poté se děti ve skupině rozdělily do dvojic a rozhodly se, 

kdo bude ten obkreslovaný a kdo ten, co obkresluje. 

Před plněním úkolu bylo třeba si zopakovat typické znaky, kterým se 

jednotlivé rasy od sebe liší, tzn. pro jedince černé rasy je typická tmavě hnědá 

barva kůže, černé kudrnaté a husté vlasy, čokoládově hnědé oči, široký nos a 

plné rty, pro jedince žluté rasy šikmé oči, barva pleti je hnědožlutá, černé rovné 

vlasy, zploštělý menší nos a úzké rty a pro jedince bílé rasy světlejší, někdy ale 

také tmavší barva kůže, světlé, rezavé, hnědé nebo černé vlasy, které mohou 

být rovné, ale též vlnité, oči barvy modré, šedé, zelené nebo hnědé. 

Oblečení může být různé, ať třeba skromnější, domorodé, nebo může být 

postava oblečená stejně jako jsme my. 

Po této charakteristice se dvojice mohou dát do práce, jen musí být opravdu 

dohodnuté, koho chtějí malovat. 

Reflexe 

Musím se přiznat, že ze zkušenosti z práce starších ročníků jsem se trochu 

obávala menších potíží při domlouvání se, kdo bude ten obkreslující a kdo ten, 

co má být obkreslován. Má obava byla naprosto zbytečná, mladší děti tyto 

situace zvládají nějak lépe. Jeden se prostě chopil křídy a druhý si rovnou lehl 

na papír. Možná, že pokud by na sebe narazili dva stejně neústupní jedinci, byl 

by problém na světě. Tady taková situace nenastala, vše proběhlo tak nějak 

samo. 

Při výběru chlapce či dívky určité rasy nenastal žádný významný problém. 

Většinou chtěli všichni kreslit jedince stejné jako jsou oni, takže bílé rasy, a to 

druhý z dvojice přijal velmi ochotně. Děvčata si více vybírala osoby odlišné rasy 

než jsou sama, většinou vítězila dívka černé barvy pleti. Ale velké obliby se 

dostalo holčičce korejské národnosti z druhé třídy, která se stala vzorem pro 

malé malířky. 



Jen malá nehoda, spíše technického rázu, trochu nadělala vrásky na čele. Šlo 

o vylití vody na právě vznikající dílo. Ale protože se vše naštěstí obešlo bez 

velké chyby na kráse, nepřišly žádné hádky a výčitky. 

Děti pracovaly s chutí a s velkým nadšením, protože mohly svobodně využít 

svou fantazii. 

Hodnocení týdenního projektu 

Každý den se děti schází na konci vyučování v hodnotícím, reflexním kruhu, 

kde žáci seznamují ostatní spolužáky s výsledky své práce, hodnotí, co a jak se 

jim podařilo, nebo naopak, co si myslí, že by příště mohly udělat jinak. Toto 

hodnocení je většinou kratší, ale pro zpětnou vazbu důležité. 

Na konci týdne, kdy jsou splněny všechny úkoly, které projekt provázely, 

probíhá závěrečné hodnocení, kterému je věnováno dostatek času. Opět si 

sedáme do kruhu, jelikož je to příjemnější, uprostřed máme rozložené práce 

dětí z center aktivit. 

Jako první si budeme povídat o čínské bajce, děti se snaží převyprávět její 

obsah na základě vlastních komiksů.... 

Tak, kdopak si,děti, vzpomene, o čem ta „bajka-pohádka" byla? 

Podívejte se na vaše komiksy, určitě se vám bude lépe vyprávět. 

„Byl jeden pán, který nosil vodu daleko ze studánky domů. Měl dvě nádoby, ale 

jedna nádoba byla prasklá." 

„Ta druhá byla pyšná jako noční košilka, protože prasklá nebyla." Byla přímo 

dokonalá.... 

„Ta prasklá nádoba byla moc smutná, že donese málo vody, a tak si řekla, že to 

jednou tomu svému pánovi musí povědět, jak je smutná." 

A co jí nosič na to odpověděl? 

„Že ví o její vadě, že je rád, že taková je. Kdyby taková nebyla, nevyrostly by 

kytičky, které zalévala jako konev." 

„A že on tam zasadil semínka schválně." 



A tak byl rád, že nádoba tuto chybu má, protože mu teď stůl v jeho domečku 

zdobí nádherné květiny... 

Výborně. Jak se vám vyprávělo podle vašich komiksů? 

„Dobře." A líbí se vám vaše práce? Povedlo se vám to? 

„Mně jo, je to hezké." 

„To moje je hezky barevné, taky se mi to povedlo." 

A co vám, kluci? 

„No docela je to hezké." „Já jsem to úplně nestihl vybarvit." To nevadí, můžeš si 

to dokončit později, až budeš mít chuť si to dodělat. 

A pamatujete si, jakou moudrost chtěl tento spisovatel tímto říci? Co si musíme 

uvědomit, pokud víme, že někdo má nějakou chybu. Budeme ho mít o to méně 

rádi? Nebo se mu snad budeme posmívat? 

„Ne." (téměř sborově) 

„Budeme s ním dál kamarádit." „Protože je třeba hodný." 

A hlavně bychom každého měli brát takového, jaký je. Protože nikdo z nás není 

úplně dokonalý, každý má nějakou chybičku. A my bychom si měli všímat 

hlavně toho dobrého, co v nás je. 

Jako další dáváme doprostřed kruhu mapy světa, kde máme nalepená 

zvířata, Indiána, mrakodrapy, „bábušku" a z každém rohu se na nás dívá kluk 

nebo holka odlišné rasy. 

Nejprve si povídáme o skládání portrétů. 

Jaké bylo skládání? 

„Docela těžké." „Ne , mně to přišlo celkem lehké." 

Tak se nehádejte, někomu to přijde snadné, pro jiného je skládání těžší. To já 

bych skládala asi pěkně dlouho, mně to vůbec nepřišlo jednoduché. 

„My jsme to tam nějak popletli, máme to takové divné." 

To ale přece vůbec nevadí, hlavně, že je poznat, kdo na obrázku je. Horší by 

bylo, kdyby nebyl k poznání, těžko bychom mu potom hledali domov. 

"To jo, to je pravda. Ale mohli bychom ho dát třeba do lesa." „Nebo do hor, jako 
,Jetiho,?" 



No, to by nebylo úplně dobré, pak by se třeba dostal do míst, kde by se mu 

vůbec nelíbilo. A my jsme si přece říkali, že domov má člověk tam, kde se cítí 

dobře, kde je šťastný. 

A jak se vám hledal domov pro zvířátka? 

„To bylo těžké, i když něco jsem věděl." 

Co třeba? 

„Velrybu, zebru a Indiána." 

A co se vám ještě dobře přiřazovalo? 

„Mně panda." „A já jsem zase věděl ledního medvěda." 

Byli jste doopravdy šikulky. A pokud jste třeba něco nevěděli, tak teď se na to 

můžete každý den dívat a zkusit si to zapamatovat. Doma můžete překvapit 

rodiče, co všechno umíte. 

Velkou pochvalu si zasloužíte také za to, jak jste si zapamatovali spoustu 

informací o lidech odlišných ras. To vám moc pomohlo při hledání domova 

dětem, které jste poskládali jako puzzle. Takže teď už víte, kde uvidíme hodně 

černoušků, že v Asii žijí lidé se šikmýma očima, třeba Číňané, Vietnamci a taky 

víte odkud k nám přišla Dabinka a už víte, že také my běloši se od sebe taky 

trochu odlišujeme, někdo může být tmavší a jiný zase světlejší, to podle toho, 

jestli bydlí v zemi, kde je více nebo méně sluníčka. 

Všechny vytvořené postavy se nám do kruhu nevešly, tak jsme je rozložili po 

celé třídě. Pak jsme obcházeli třídu a povídali jsme si o nich. 

Jak se vám malovalo? 

„ Hezky." 

To je taky na vašich výtvorech vidět, všechny postavy se tváří vesele. Určitě 

byly rády, že jste šije vybrali. 

„My jsme udělali tady toho závodníka." 

„My máme taky závodníka, ale přehodili jsme mu číslo." 

„Naše je tady Dabinka, má tam i svoje jméno." 

„My zase máme tady tu černošku, která má sukni z listů. 

„Ta je hezká, vypadá legračně." 

„Já zas udělal Rusa." 



Ty jsi pracoval sám? 

„ Ne, s Vojtou." 

Takže ne já jsem udělal, ale my jsme s Vojtou udělali.... 

A chtěly byste, děti, si ještě někdy takové postavy namalovat? 

„Ano." (sborové zvolání) 

Tak to mám radost, zkusíme takhle podobně vytvořit třeba pohádkové bytosti. 

Už teď se těším, jak vám to určitě pěkně půjde.... 

Závěrečná reflexe k celkové práci žáků 1.ročníku 

Třída 1.B, ve které výzkum probíhal, je složením chlapců a dívek nezvykle 

vyrovnaná. Z celkového počtu třiadvaceti dětí je dvanáct hochů a jedenáct 

děvčat. Ve třídě máme dva žáky cizí státní příslušnosti. Jde o chlapce Eldara, 

který je Rus (i když jeho kořeny sahají až k národnosti tatarské), a indického 

chlapce Snehala, řečeného jednoduše Ašu. 

Více než polovina dětí navštěvovala stejnou mateřskou školu, kam právě chodili 

také Eldar a Ašu, tudíž se nevyskytly žádné potíže týkající se integrace dětí jiné 

národnosti do školního kolektivu. Také ostatní děti je proto přijaly velice dobře, 

jako by ani žádné odlišnosti nebyly. Přesto bylo třeba tématiku multikulturní 

výchovy do výuky zařadit, především pro případ kulturních odlišností (např. 

oslavy jiných svátků) a také pro možný tolerantnější přístup učitele při 

hodnocení těchto dětí. 

Jako výborný prostředek k pochopení jazykových odlišností a případných chyb, 

které se z důvodu výuky češtiny jako cizího jazyka mohou vyskytnout, se mi 

osvědčilo názorné předčítání pohádky v jazyce cizince, který třídu navštěvuje. 

Já sama jsem zvolila, kromě slovenštiny na ranním kruhu, také čtení pohádky 

„O rybářovi a rybce" v ruštině. Po přečtení jsem se zeptala Eldara, zda mi 

rozuměl i přes ty všechny chyby, hlavně ve výslovnosti, které se při čtení 

vyskytly. Byla jsem ráda, když odpověděl, že rozuměl. Dětem jsem přesto 

vysvětlila, jak se mi četlo obtížně, protože jsem rusky četla naposledy tak před 

patnácti lety a chyb při čtení jsem si byla vědoma. Takto obdobně se může cítit 



žák, kde se u nich doma vůbec česky nemluví, a proto je pro něho čeština moc 

těžká. 

Celá třída je velmi snaživá, rádi se všichni zapojují do činností, které si pro ně 

připravím. Snad jim to vydrží.... 

Pokud bych měla zhodnotit práci dětí při plnění úkolů v týdenním projektu 

„Každý jiný, přesto stejný", lze říci, že probíhala bez větších problémů a s 

aktivním přístupem přiměřeným věkovým možnostem žáků. 

Když už bych měla přeci jen nějaké potíže zmínit, šlo by o ty technického 

rázu. Především jde o nedostatek místa, kdy velké archy balicího papíru 

zaberou celou podlahovou plochu třídy a tudíž na zbylé činnosti zůstanou 

pouze lavice (sice spojené do skupin, ale přesto ne zcela vyhovující). Vyřešila 

jsem to tím, že po zadání úkolu do ateliéru jsem děti přesunula malovat na 

chodbu. Tím vznikl prostor na koberci pro čtení bajky. 

Každý den probíhal ke konci vyučování hodnotící kruh, kde se děti měly 

možnost vyjádřit k jednotlivým činnostem v centrech aktivit. Většinou vše 

hodnotily kladně, je to pro ně příjemné zpestření výuky. Bohužel z časových 

důvodů probíhala reflexe jen krátce. Přesto se stručně měli možnost vyjádřit 

všichni, kdo měli zájem. 

A jak se podařilo splnit cíle, jež byly stanoveny v úvodu akčního výzkumu? 

Rozhodně se žáci aktivně podíleli na plnění úkolů v ranním kruhu i v centrech 

aktivit, neměli žádný problém s komunikací mezi sebou, ochotně 

spolupracovali, neproběhla ani žádná hádka ve dvojici a zaručeně si odnášejí 

spoustu nových zajímavých informací, které příznivě obohatí jejich osobnost. 

Pokud se v budoucnu nenechají negativně ovlivnit okolím, lze říci, že budou 

připraveni žít v multikulturní společností. 



2.2 Realizace týdenního projektu „Každý jiný, přesto stejný" v 5. ročníku 

ZŠ 

Datum konání projektu: 21. - 25. listopadu 2005 

Zápis z pedagogického deníku 

„Jelikož jsem si jako téma mé diplomové práce vybrala multikulturní výchovu, 

chtěla bych si ve své třídě vyzkoušet nějak tohle téma zařadit do výuky. Úplně 

nejlepší způsob mi připadá připravit si úkoly do „dílniček", protože chci, aby se 

to dotklo co nejvíce předmětů. Pochopitelně taky proto, že mám vypozorované 

za ta léta, co je učím, že v „dílničkách" dělají rádi a přijde jim to zábavnější. A 

taky je to pro ně určitá forma odlehčení, i když nějaké výsledky chci vidět 

vždycky. 

Přes víkend jsem si připravila čtyři centra - čtení (ČJ), ateliér (W), vědu a 

pokusy (VL) a matematiku. Všechno to vypukne na ranním kruhu, tak snad se 

do toho dostanou (i když je mi jasné, že ne všichni budou nadšeni). 

To jsem tedy nesmírně zvědavá, jak to bude probíhat 

Docela jsem překvapená, ona je snad i ta matematika baví. To, že jsou nadšení 

z výtvarky, to mě nepřekvapuje, ale matika. ...Potěšili mě." 

Rozdělení do skupin probíhá stejně jako jindy, každý si dnes může vybrat s 

kým a kde chce pracovat. V dalších dnech zůstávají skupinky stejné, protože 

většinou chtějí všichni zůstat s těmi, koho si měli možnost vybrat hned první 

den, podle vzájemných sympatií. 

Začínáme ranním kruhem. 

Sedíme všichni tak, abychom na sebe viděli a mohli se všichni zapojit do 

případné diskuze. 



Pripravila jsem si hru „Kdo jsem?", kde podle popisu mají ostatní uhodnout 

představované zvíře, rostlinu nebo věc. 

Vysvětlila jsem pravidla a hra začíná (poslouží nám jako motivace a taky 

alespoň zjistím, jak na tom jsou s vyjadřováním). 

Přepis audiozáznamu 

(má promluva je psána kurzívou) 

Tak, kdo chcete jít do kruhu jako první? Kristýnka? Tak pojď. 

„Jsem krásná, ušlechtilá, můžu mít hnědou, černou nebo špinavě bílou barvu. 

Kdo jsem?" 

„Já si myslím, že jsi kůň." (Samozřejmě velký smích. A jelikož všichni o 

Kristýnce vědí, že miluje koně, nebylo to až tak těžké uhodnout.) 

„Správně." Tak, Anetko, pojď ty doprostřed. 

„Jsem taky krásná, voňavá, můžu být červená, bílá, žlutá, oranžová a jinak 

různobarevná, ale pozor na mě, mám trny. Kdo jsem? 

„Růže." 

„Ano, to jsem já." Do kruhu jde Kája. 

„Já jsem rychlý, nejlépe červený, ale někomu můžu nevonět. Kdo jsem?" 

(Konečně něco, co hned není poznat.) 

„Muchomůrka? Ta vlastně není moc rychlá." 

„Červeňáček." 

„To fakt ne. Je to věc." 

„Auto?" 

„No, já ti to uznám, myslel jsem ale konkrétně ferrari." 

Skvěle. Tak pojď, Ríšo, ty. 

„Jsem slizký, pomalý a nosím domek na zádech." (Výraz slizký je opět 

rozesmál.) 

„No, to je děsně těžký. Jsi hlemýžď zahradní?" 

„Výborně, Těrko. Uhodla jsi. Pojď místo mě." 



„Jsem hodně vysoká, koukám se do krajiny a pozoruji veškerý „frmol", který se 

kolem mě děje." 

„Mrakodrap?" - „Ne, ne." 

„Strom?" - „Taky ne." 

„Žirafa?" - „Samá voda." 

„Tak to nějak upřesni, toho může být hodně." 

„Většinou stojím na kopci." 

„Stožár?" - „No, jsi docela blízko." 

„Rozhledna?" - „Ano, to ale trvalo." 

Tak teď vám budu dávat hádanky já: 

Mám ráda slunce a točím za ním svou zlatou hlavu. Kdo jsem? 

„Slunečnice." (Vykřikují skoro všichni.) Ano, správně. To bylo jednoduché.Teď 

něco těžšího... 

Mám šest nohou a létám, kdo jsem? 

„Vosa?" - Nejsem vosa. 

„Komár?" - Ani komár nejsem. 

„Tak prostě třeba moucha..." - Dobře, jsem moucha. 

Tak, další hádanka. Umím stát rovně, mám hlavu, která myslí, žiji po celé Zemi, 

ale přesto nejsem stejný. Kdo jsem? „Člověk." (Sborově vykřikli.) 

Co jsem myslela tím, přesto nejsem stejný? 

„Že lidi vypadají různě. Jinak vypadá černoch, jinak Vietnamec, jinak Rom, jinak 

vypadám já a jinak vypadá třeba Kristýna...." 

Hm, to máš pravdu. Něco na tom asi bude. Je to podle toho, kde žijí, kde se 

narodili. Rozlišujeme tři základní rasy (potom je ještě další dělení). Víte, jaké to 

jsou? „Bílá, černá a žlutá." A věděli byste, proč má černoch tak tmavou barvu 

kůže? 

„Protože se narodil v Africe a tam praží hodně slunce." 

„No vlastně je to jejich ochranné zabarvení, aby se nespálili." 

Fajn, tak to taky budete vědět, proč má Číňan nebo Vietnamec šikmé oči? 

„Protože sedí nad miskou s rýží a stěžují si: Zase rýže." (Předvádí názorně, 

přitom si drží vnější koutky očí.) 



Hm, to je hezké, ale tak to opravdu není. Víte to někdo? (Všichni mlčí a čekají 

na odpověď). 

To proto, že tam, odkud tito lidé pochází, je poušť a hodně silný monzunový vítr. 

Aby jim nevletěl písek do očí, a všichni známe, jak je to nepříjemné, přizpůsobil 

se postupem času tvar očí přírodním podmínkám. 

A čím je zajímavá bílá rasa? 

„Asi tím, že nejsme taky všichni stejní." 

Tak, jaký je mezi námi rozdíl? Vždyť se podívejte třeba na Toníka, který je 

napůl Ital, a porovnejte ho tady s Vikim... 

„No to je přece jasné, Tonda má vlasy skoro černé a Viki je blonďák od přírody." 

„A taky se liší v barvě očí, Toník je má tmavě hnědé a Viky modré." 

„A já mám oči jaké?"(Ríša se otáčí na Terezku.) 

„Ty je máš takové zvláštní. Něco mezi zelenou, žlutou a hnědou." 

„Hm, to se teda mám." 

Vrátíme se k tomu, proč mezi jedinci bílé rasy jsou poměrně velké rozdíly. 

Jak jste si správně zdůvodnili, proč má černoch tmavou kůži, tak stejné to v 

podstatě je i u bělochů. Čím se jejich domov blíží víc k rovníku, tak tam hřeje i 

víc sluníčko. Proto mají téměř všichni, kdo se tam narodili, přirozenou ochranu 

před zářením. 

A čím více budeme postupovat směrem na sever, tím také více budeme 

nacházet lidi se světlými vlasy a modrýma očima. A u nás je to od každého 

kousek. 

Teď bych vám ráda přečetla jeden vtip, který se mi moc líbil, našla jsem ho na 

internetu. Doufám, že se vám bude líbit. Přečtu ho slovensky, myslím si, že mi 

budete rozumět. A když byste náhodou nerozuměli, můžu vám ho potom 

převyprávět česky. 

Povídá černoch bělochovi: 

„Počúvaj, Jano, biely muž, niečo ti poviem: Keď sa narodím, som čierny! Keď 

vyrastiem, som čierny! Keď sa opaľujem, som čierny! Keď je mi zima, som 

čierny! Keď sa bojím, som čierny! Keď som chorý, som čierny! Keď umriem, 

som čierny! 



Ale ty, Jano, biely muž... Keď sa narodíš, si ružový! Keď vyrastieš, si biely! Keď 

sa opaľuješ, si červený! Keď ti je zima, si modrý! Keď sa bojíš, si žltý! Keď 

ochorieš, si zelený! Keď umrieš, si šedý! A teraz mi, prosím ťa, povedz, prečo ty 

nazývaš mňa farebný?" 

(Všichni rozuměli, nebylo třeba to číst česky.) 

Tak, co, jak se vám vtip líbil? 

„Hm, moc hezký a pravdivý." 

„Ani jsem nevěděl, že jsem tak barevný, nikdy mě to nenapadlo." 

A věděli jste, že se často jedincům tmavší pleti nadává, že jsou barevní? 

„Já jsem viděl nějaký film, kde to bylo. Tam právě běloch dost drsně nadával 

černochovi." 

„Já to znám taky jen z televize." 

A nikdy se vám nestalo, že byste se s tím setkali, viděli něco podobného na 

vlastní oči ? 

„Ne." „Jenom jednou jsem viděl, jak do sebe strkali na zastávce dva „cikáni". 

Ale ty si nadávali v jejich řeči, takže jsem jim nerozuměl." 

„No, ty by si asi do „barevných" nenadávali, když byli úplně stejní." 

A věděli byste, co znamená, když někdo někomu řekne, že je rasista? 

„Právě, když někdo někomu nadává." 

„Ale nadává mu, kvůli tomu, že je třeba cizinec." 

Za rasistu je považován ten, kdo si příliš všímá rasových odlišností a chová se 

nepřátelsky k lidem jiné rasy. Často se chová agresivně, slovně uráží, nadává a 

může i fyzicky ublížit. 

Je vás tady hodně kluků, fotbalistů. Slyšeli jste určitě i o tom, že taky „fanoušci" 

nějakého fotbalového klubu velmi ostře nadávali hráčům, kteří byli černé pleti. 

„Já jsem o tom slyšel, ale nevím v jaké to bylo zemi. Ale většinou dostane 

pokutu ten klub, i když za to nemůže." 

To máš pravdu, ale jsou to Jeho fanoušci". Bohužel to není jen v cizině, ale 

některé případy se vyskytly také u nás. Je to velká ostuda a se sportem to 

vůbec nesouvisí. Hodně se to děje tam, kde je parta mladých lidí, kteří se chtějí 



zviditelnit za každou cenu. Kolikrát s tím ani nemusí souhlasit, ale když křičí 

všichni, tak všichni.... 

Takže poučení pro vás do budoucna. Nikdy se neposmívat někomu za to, jakou 

má barvu kůže a už vůbec není na místě ho označovat za barevného, protože 

jste před chvilkou zjistili, že daleko víc barevní jsme my - bílí. 

A myslíte si, že lidi jiných ras a národností jsou v něčem jiní než my? 

„Myslím si, že úplně jiní nejsou. Ale je pravda, že v nějakých rituálech se od nás 

liší. Třeba tím, že jedí žáby, červy nebo pavouky." 

„Nebo lidi." (Tak zase trochu smíchu na spravení nálady.) 

A co třeba radost, radují se všichni? Neříkám stejně, protože to mohou být 

právě ty rituály. Ale smějí se? Nebo třeba pláčou? Rádi si hrají? 

„To určitě ano, v tom jsme všichni úplně stejní." 

Na konci ranního povídání vám chci říci, vnímejte lidi kolem sebe. Berte 

každého takového, jaký doopravdy je, protože ať je to černoch, běloch nebo 

třeba Číňan, zrovna ten může být vaším nejlepším přítelem, který vás nikdy 

nezradí. 

Reflexe 

U takto starých dětí je vidět určitý nadhled, a to i v situaci, kdy mají zájem 

dozvědět se nějaké nové informace. Pro někoho to znamená příjemné 

odlehčení, pro jiného chvilka, kdy se může i on zapojit do diskuze, i když ho 

dané téma příliš neoslovilo.... 

Děti se s chutí zapojily do hry, která nás dostala až k tématu rasových 

odlišností. Je vidět, že hrát si chtějí všichni bez ohledu na věk. 

Zdálo se mi, že rozhovor nad tématem nečinil dětem žádný problém, téměř 

každý se s nějakou zkušeností či zajímavostí rád přidal. 

Při povídání si o tom, co je rasismus a koho můžeme za rasistu vůbec 

považovat, děti seděly téměř bez hnutí, pozorně naslouchaly, nikdo si nedovolil 

ani náznak nějakého žertu. Bylo znát, že takto staří žáci už mají velký zájem o 

věci kolem sebe. 



Motivační aktivita a následná diskuze k tématu se zdála být zvolená správně, 

přizpůsobená věku a znalostem dětí. Lze říci, že žáci snadněji pronikli do 

problematiky multikulturní společnosti a snad také lépe pochopili, jaké negativní 

jevy může život v takové společnosti přinášet. 

Po ranním kruhu následovala společná část, kdy jsme se věnovali českému 

jazyku. Abychom zůstali věrni tématu multikulturní výchovy, začali jsme výukou 

cizích jazyků. Zopakovali jsme si pozdravy v češtině, angličtině a italštině. 

Potom jsem se snažila zjistit, zda umí děti pozdravit ještě v jiném jazyce. Na 

základě zkušeností z prázdninových cest po Evropě zdravili někteří chorvatsky, 

jiní španělsky. 

Ale co třeba čínsky nebo vietnamsky? Na tabuli předepisuji, jak se řekne dobrý 

den čínsky, vietnamsky a romsky. Děti nadšeně předčítají pozdravy, ještě nikdy 

se s čínštinou, vietnamštinou a romštinou takto nesetkaly. Podotýkám, že v 

Číně užívají k psaní a čtení čínské znaky, které vždy něco znamenají, ale pro 

nás je nutné si to přepsat, abychom tomu rozuměli. 

V další práci se výhradně věnujeme českému jazyku, především procvičování 

jeho pravopisu. 

Po rekreační přestávce se děti připravují na práci v centrech aktivit. 

Centra aktivit: čtení (ČJ), věda a pokusy (VL), matematika, ateliér (W). 

Žáci mají napsaná zadání úkolů na kartě. Vedoucí skupinky vždy úkol přečte 

nahlas, pak začínají většinou samostatně (bez většího zásahu učitele) pracovat. 

Žáci si mohou radit, dokonce je spolupráce nutná, jelikož úkoly jsou připravené 

pro práci ve skupině. 

Čten? 

Čínská bajka 

Před čtením mají děti menší úkol (volné psaní): 



Vzpomeňte si, zda doma máte, nebo jste někdy měli nějakou věc, která byla 

vadná, ale přesto jste ji používali a nezahodili. Napište si, co to bylo, proč jste ji 

nezahodili a jaké bylo ji používat. 

Přepis volného psaní žáků 

(ukázka některých prací po opravě pravopisu, originály je možné vidět v příloze 

č. 11) 

„Měla jsem a ještě mám plyšového psa a ten má skoro roztrhnutý obojek, 

otrhaný nos, ale nevyhodila jsem ho, protože ho mám od mých tří let, byl můj 

oblíbený." 

„Mám doma schovaný můj první penálek na pastelky, je to jenom takové 

pouzdro. A i když je fakt poničený, používám ho dneska aspoň doma, mám v 

něm uložené takové „blbůstky", které zrovna taky nechci vyhodit. Je mi to líto 

vyhazovat, když to mám ráda." 

„Když mi byl jeden rok, dostal jsem autíčko. Ve třech mu upadla kolečka a já ho 

nechtěl vyhodit, protože to byla má památka." 

„Táta má takovou příšernou košili, na které snad už nejsou ani knoflíky, ale nosí 

ji rád, tak ji má aspoň na zahradu a když se „vrtá" v autě." 

„Já mám doma takového medvěda, kterého jsem dostala, když jsem byla hodně 

malá. Máma mi ho chce pořád vyhodit, ale já ho nedám. Je teda už hodně 

zničený a ušmudlaný, aleje můj. Nikdy ho nevyhodím." 

Po dopsání jsme si některé myšlenky přečetli společně v kruhu. Ten, kdo 

nechtěl číst svou práci nahlas, nemusel. Bylo to zcela dobrovolné. 

Následovalo přečtení bajky. Bylo lepší přečíst bajku pěkně nahlas všem, aby 

žáci aktivně naslouchali. Ze skupinky si vždy děti samy vybraly „nejlepšího" 

čtenáře, který bajku pěkně přednesl. 



Prasklé hliněné nádoby 

V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné nádoby. Visely každá na 

jednom konci hole, kterou nosil na krku. 

Jedna měla prasklinu, zatímco ta druhá byla bezvadná a vždy nesla plnou míru 

vody. Na konci dlouhé cesty, která vedla od potoka až k domu, měla prasklá 

nádoba vodu vždy už jen do polovičky. Celé dva roky to takto šlo, nosič přinášel 

do domu každý den jen jeden a půl nádoby vody. Samozřejmě, že bezvadná 

nádoba byla pyšná na svůj výkon, vždyť byla bez chyb, dokonalá. Ale prasklá 

nádoba se styděla za svoji nedokonalost, a cítila se uboze, protože je schopná 

jen polovičního výkonu. Po dvou letech soužení oslovila u potoka nosiče: 

„Stydím se, neboť voda teče po celé cestě domů. a na konec cesty jí donesu 

jen polovic." Nosič jí ale odpověděl: „Všimla sis, že květy rostou jen na tvé 

straně chodníku a ne na druhé straně? A to proto, že jsem vždy věděl o tvém 

nedostatku a na tuto stranu cesty jsem zasadil semena květin. To ty jsi je každý 

den zalévala, když jsme se vraceli do domu. Dva roky sbírám ty krásné květy, 

abych si zdobil svůj stůl. Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato krása 

neprosvětlovala můj dům." 

V tomto okamžiku je zařazena další aktivita pro žáky: 

Napište na volný list papíru, jaké asi bude ponaučení vyplývající z této bajky. 

(viz příloha č. 12) 

Žáci napsali: (následuje přepis některých dětských názorů) 

„Každý je jedinečný má nějaké chyby. Jeden má nějaké a druhý zase jiné. 

Takže se za svoje chyby nemusíme stydět, protože zrovna ty chyby nás dělají 

těmi jedinečnými. Ale všechno má dobrou stránku." 

„Ber věci z té lepší stránky. Každý má své špatné i dobré stránky." 

„I rozbité věci jsou k něčemu dobré. Můžeme je použít na něco jiného." 



„Nikdo není bezchybný. Každý má nějakou slabinu. Ale v každé slabině se dá 

najít nějaká dobrá stránka. Když někdo nepomáhá tam, pomáhá zase jinde a 

ani o tom neví." 

„Kdyby prasklá nádoba nebyla prasklá, žádné květy by nevyrostly. Takže 

ponaučení z toho plyne: nemysli si o sobě, že jsi nedokonalý - zbytečně. Vždy 

se z nedokonalosti vyklube něco lepšího a ani o tom většinou nevíte." 

Opět jsme si vyjádření dětí přečetli nahlas a porovnali s tím, jaké naučení nám 

dal bajkař. 

„Všichni máme své osobité chyby. Všichni jsme prasklé hliněné nádoby. Ale 

tyto praskliny a chyby, které jsou v každém z nás, dělají náš život o to 

zajímavějším a vzácnějším. Jen musíme každého přijímat takového, jaký je, a 

vidět v něm to dobré." 

Děti se shodly na tom, že jejich výroky byly velmi podobné s naučením bajkaře. 

Velmi je potěšilo, že dokázaly odhalit, co bajka skrývá. 

Na závěr je připravena aktivita po dočtení: 

Pokuste se nakreslit tuto bajku jako komiks beze slov. Předem se ve skupině 

dohodněte, kolik okének (obrázků) bude potřeba, aby byl vystižen příběh i 

poslání této bajky. Pamatuj na to, že bajka je stručný a výstižný literární útvar. 

(viz příloha č. 13, 14) 

Reflexe 

Nahlédli jsme společně do podstaty bajky, která by vždy měla přinést nějaké 

ponaučení. Připomněli jsme si i jiné, známější bajky, jako je Liška a vrána, 

Kohout a lišák aj.... 

U starších žáků je výhoda, že dokážou pracovat samostatně, tím mají dostatek 

času na přemýšlení. Také lze za velkou výhodu považovat to, že mohou své 



myšlenky a nápady vyjadřovat písemně, a tím se zbavit ostychu, který žák 

může mít při veřejném vystupování. 

Průběžné zařazování jiných aktivit, než je čtení, zvyšuje efektivnost 

porozumění samotnému literárnímu dílu. Je třeba zařadit menší úkol, např. 

formou volného psaní, ještě než žáci dostanou text do ruky, a další aktivita by 

měla přijít po dočtení příběhu. Také samotný průběh čtení může být 

podporován, a to třeba doplňujícími otázkami, kterými se ptáme na opravdu 

podstatnou věc. 

Při plnění tohoto úkolu se u téměř poloviny dětí projevila určitá čtenářská 

vyzrálost, která byla znatelná především po dočtení bajky, když děti formou 

volného psaní měly zachytit, jaké ponaučení nám přinesla. 

Také na samotném ztvárnění průběhu bajky bylo znát, že děti měly potřebu 

nějakým způsobem ponaučení vystihnout. Ovšem lze jim trochu vytknout formu 

zpracování komiks. Ten byl většinou kreslený jen tužkou. Je zde vidět, že 

dětem nešlo příliš o vzhled, ale především o vyjádření podstaty bajky. 

Věda a pokusy 

Úkol: Domov 

Vyber si kamaráda ze skupiny, s kterým budeš pracovat ve dvojici. Rozstříhejte 

obrázek, na kterém je chlapec černé rasy, dívka žluté rasy a chlapec a dívka 

bílé rasy (jeden je světlovlasý, druhá je tmavovlasá) podle čar a pokuste se 

obrázek složit. Nalepte složený obrázek do každého rohu balicího papíru, na 

kterém vidíte již nalepenou mapu světa. Jsou tam tyto světadíly: Afrika, Evropa, 

Asie, Amerika, Austrálie, Antarktida (jižní pól) a Arktida (severní pól). 

Potom vezměte vystřižené obrázky zvířat a dalších symbolů (Indián, „bábušky", 

mrakodrapy) a pokuste se je umístit na mapu tak, kde si myslíte, že mají vlastní 

„domov", odkud původně jsou. Pokud jste se všichni shodli na umístění 

obrázků, můžete je nalepit. 

Kam budou patřit nalepené obrázky dětí? Kde je jejich původní domov? 

Spojte čarou obrázek dítěte se zemí, z které pochází, (viz příloha č. 17) 



Reflexe 

Skupiny pracují zcela samostatně, žáci se ve dvojicích vzájemně doplňují. Při 

skládání portrétů dětí odlišných ras je poněkud znát soutěživost mezi 

jednotlivými dvojicemi, což vůbec není na škodu. Dokonce by se dalo říci, že 

vnesla do plnění úkolu napětí a vzruch, který podpořil v dětech chuť skládat a 

nevzdávat se. 

Velice zajímavé bylo sledovat žáky z pozice pozorovatele. Do této role jsem 

se dostala především samostatností žáků, kdy nebylo třeba žáky vést, jak tomu 

bylo u mladších ročníků. 

Děti se vhodně doplňovaly, vždy se snažily své rozhodnutí, kam umístit 

obrázek, odůvodnit. Předkládám proto některé reakce dětí: 

„Klokani - no, to je úplně jasné, ti patří do Austrálie, jsou tam volné pláně." 

„ Panda - je to velmi vzácné zvíře a žije jenom v Číně." 

„Tygra bych určitě dal do Asie, protože se skrývá v lesích a ty tam jsou." 

„Moderní stavby - mrakodrapy - ty patří K Americe, přece slavný New York." 

„Indián - tak ten by se hodil někam do prérie, takže asi Jižní Amerika." 

„Žirafa, lev a zebra - Afrika, ty jsou zvyklý na teplo, na hodně tepla, žijí tam v 

savanách." 

„Tučňáci - tak to jsme si říkali, že se nikdy nemůže potkat tučňák a lední 

medvěd. Ale, jak to bylo? Tučňáka uvidíš na Antarktidě." „ A taky tam bude 

velryba." „No, počkej, velryba je tady ještě jednou." „Tak tu zase dáme na sever, 

vždyť v Japonsku ji hodně loví, i když se to nesmí." 

„Lední medvěd tudíž patří jinam než tučňák, takže severní pól. Tam jsou i 

polární lišky." 

„Chobotnice - Atlantský oceán - tam je hodně místa, tam se jich vejde... 

„Bábušký' jsem musela pomoci nasměrovat na Rusko. „Takže vlastně v Evropě 

i v Asii." 

Jak se ukázalo, žáci mají velice dobré znalosti a hlavně si dokáží spojit některé 

souvislosti, a tím správně zařadit příslušný symbol. 

Zbývá poslední úkol, a to přiřadit obrázky dětí odlišné rasy ke světadílu nebo 

přímo do určité země. 



Skupiny pracují i nadále samostatně, nad aktivitou vedou otevřený dialog. 

Také zde předkládám zachycené postřehy: 

„Já bych řekl, že hodně černochů je v Asii." „V Indii ale také." „To přece nejsou 

černoši. Asie je tady, a tam máš třeba Čínu, Vietnam, Mongolsko. A víš, jak 

vypadá Číňan?" 

„Má šikmé oči." „Takže, tahle holka má šikmé oči, proto ji dáme do Číny." „A v 

Japonsku mají ještě šikmější oči a myslím, že má na sobě kimono." „To je 

jedno, tak ji dáme i do Japonska. Patří hlavně do Asie." 

„A co teda ten černoch? Kam ho dáme?" „Kam asi, když už jsme to jednou 

říkali. Nejvíce slunečního záření dopadá do Afriky. Tak ten bude patřit do 

Afriky." 

„Já si ale myslím, že černoši jsou po celé planetě. Neříkej mi, že černoši nejsou 

v Austrálii? A co třeba zbytky nějakých kmenů." „Asi trochu jo, ale úkol zní, kde 

je jejich původní domov? Takže hlavně v Africe." „Ale já si myslím, že i v té 

Austrálii." 

„A běloch patří nejvíc do Evropy." „Já bych řekl, že i do Ameriky. Vždyť se 

podívej na nějaký americký film. Tam jsou běloši taky." „Ale i černoši." „To jo, 

ale Evropa je nejvíc bílá." 

Nejlepší je mít dostatečné argumenty, kterými druhého s odlišným názorem 

lehce přesvědčím. Také je dobré neustupovat, trvat si na správnosti tvrzení. To 

se některým dařilo velice dobře. Přesto bylo zajímavé vyslechnout si všechny 

názory, které byly v průběhu činnosti vyřčeny. Vždy byly v každé skupině tak 

dvě, tři děti, které spolu komunikovaly nejvíce, ostatní děti většinou přihlížely, 

sem tam se i z nich někdo vložil do diskuze. Neměl ale příliš velké šance, že by 

se jeho názor ujal. 

Domnívám se, že pro většinu dětí byla práce zajímavá a mnohým přinesla i 

nové informace nebo třeba jen příjemné zážitky. 



V matematické „dílničce" dostali žáci pracovní list s tímto zadáním: 

V průběhu posledních čtyř tisíciletí vymysleli lidé mnoho způsobů písemného 

násobení. 

Vyzkoušejte si, jak počítali ve Starověkém Egyptě, kde neznali dnešní 
násobilku. Násobili pomocí zdvojování: 

Například součin 17x15 počítali tak, že číslo 5 rozložili na 4+1 a číslo 4 ještě 
vyjádřili pomocí součinu 2x2. 

1 7 x 5 = 17 x (4+1)= 17 x (2x2+1) =17x2x2 +17 = 34x2+17 = 68 +17 = 85 

Pokus se vypočítat 12x5 egyptským způsobem. Nezapomeň číslo 4 rozdělit na 

4+1. 

Na druhé straně listu je ukázka indického způsobu násobení, kde používali 

formu tabulky. Je třeba znát malou násobilku. 

Tak například chci vynásobit čísla 28 a 69 

J ž 

Výsledek je 1932. 



Pokus se stejným způsobem vypočítat součin čísel 49 a 27, a čísel 74 a 38. 

Posledním úkolem bylo vypočítat římský řetězec: 

(VII x IX) +V - (III x IV) + (L : X) 

Nápověda: 1=1 ll=2 lll=3 IV=4 V=5 Vl=6 Vll=7 Vlll=8 IX=9 

X=10 XX=20 XXX=30 XL=40 L=50 

Reflexe 

Vyzvala jsem žáky, kteří způsob násobení pochopili, aby se ho pokusili 

vysvětlit ostatním dětem ve skupině. 

Nastává poněkud živější atmosféra při názorném vysvětlování, pro někoho není 

snadné princip pochopit. Přesouváme se tedy k tabuli, kde vše bude 

přehlednější. Většině se daří oba způsoby zvládnout, tam, kde je nějaký 

problém, pomáhám s řešením já. Těm, kterým se posléze také daří proniknout 

do tajů alespoň indického násobení, začíná být potěšením dál řešit jiné příklady 

tohoto typu násobení. 

Egyptský způsob dětem nepřišel ničím až tak zajímavý, o to více měly chuť 

věnovat se indickému způsobu, který v nich probudil nadšení: 

„Odteď už jinak nepočítám, tohle je mnohem snazší." 

„Je to strašně lehké, ale stejně musíš znát násobky, ať jsi z Číny nebo z Afriky. 

To je nastejno!" 

„Je to divný, že to tak vychází. Ale, platí to i u trojciferných čísel?" 

Děti si příklady zkouší, násobí trojciferná čísla. Pak si vše ověřují „naším" 

klasickým způsobem. Vyšlo to! S nadšením zkouší násobit čtyřmístná čísla a 

ověřují si také správnost. 

Poslední úkol - římský řetězec - byl snadnou záležitostí. Většina by úkol zvládla 

i bez nápovědy. 

Je zajímavé, s jakým nadšením přistupovali žáci k násobení indickým 

způsobem. Věděla jsem, že se jim to bude líbit, ale nečekala jsem takový zájem 

pro vyzkoušení si i mnohem náročnějších součinů. Jeden žák došel tímto 



způsobem až k šestnáctimístnému výsledku. Roznásobení měl správně, 

chyboval až u konce sčítání. Přesto to byl obdivuhodný výkon! 

Také bylo u většiny žáků velmi chvályhodné, že si dosažené výsledky ověřovali 

klasickým písemným násobením a nepoužívali kalkulačku. Rádi si dokazují své 

kvality v matematice. 

Na závěr lze jen říci, že jsem byla zájmem dětí příjemně překvapena a lhala 

bych, kdybych řekla, že mě to nepotěšilo. 

Výtvarný ateliér 

Úkol: Vytvořte si dvojice. 

Jeden z dvojice si lehne na balicí papír a druhý se pokusí ho obkreslit křídou. 

Vytvoří se tak pouhý obrys postavy. Zkuste si promyslet mezi sebou, koho 

budete chtít malovat - chlapce či dívku černé rasy, žluté rasy nebo bílé rasy, a 

jak by měl vypadat. 

Vezměte si vodové barvy, ploché štětce a kelímek s vodou a začněte 

společnými silami vytvářet postavu chlapce či dívky. 

Jakmile budete mít postavu hotovou, je třeba ji opatrně vystřihnout, 

(viz příloha č. 17, 18) 

Reflexe 

Tato „dílna" byla pro žáky určitým zpestřením celého projektu, děti primární 

školy kreslí velmi rády. 

Vytvořit si dvojice nebyl až tak velký problém. Ten nastal v okamžiku, kdy 

některé dvojice řešily, kdo bude ležet na balicím papíru a kdo bude obtahovat 

postavu křídou. Konečně se ukázalo, že každý jedinec by rád dosáhl svého a 

menší rozpory byly na světě. Pochopitelně musel nakonec jeden ustoupit, ale 

nerad. Většinou si za tento ústupek kladl nějaký požadavek, například, že bude 

on určovat, koho bude postava znázorňovat. Dohoda vše urychlila, takže se 

všichni mohli dát do práce. 



Snažila jsem se směrovat výběr postav tak, aby každá dvojice v ten samý den 

dělala různé rasy. 

Také nyní samotný průběh práce provázely různé průpovídky nad vznikajícími 

lidmi: 

„Kde máte hlavu?' „No, trochu nám to nevyšlo, musím tě obkreslit znovu." „Já ti 

to říkal, že jsem měl obtahovat já tebe, vždyť ty jsi menší." „No tak pojď, fakt to 

bude lepší." 

„A to děláte černochovi černou hlavu?" „A ty si myslíš, že ji má jinou? Vždyť se 

podívej na sebe, taky máš jednu barvu." 

„Vy děláte Číňana? Toho bych já nedělala ani za milion, protože mám s nimi 

zážitek z Kauflandu. Málem mi utrhli ruku. A taky jsou děsní, jak pořád nabízejí 

nějaké slevy. Fakt hrůza." „Aby ses z toho nezbláznila. Tak tam pořád nelez!" 

„Náš Číňan je supermoderní. Má na sobě všechno oblečení značkové." „Taky si 

to tam u nich všechno vyrábějí. Všechno je dneska Made in China." 

Na těchto postavách už byla znát určitá preciznost, hlavně při tvorbě detailů, 

které byly pro zvýraznění osobnosti důležité. Pro někoho to byly oči, pro jiné 

kokosová podprsenka a sukýnka z listů a někdo upřednostňoval moderní prvky. 

Také tento úkol plnili žáci stoprocentně, práci při kreslení si rozdělili, ale také se 

vhodně doplňovali. Splnili vše podle očekávání, protože měli chuť pracovat a 

také se nad některými výtvory společně pobavit. 

Poslední úkol, který děti čekal, bylo volné psaní na téma „Kde bych se chtěl 

znovu narodit?". Práce byly moc zajímavé, chlapci volili většinou státy svých 

fotbalových idolů, bez ohledu na to, jaká je jejich barva kůže. (viz příloha č. 19) 

Hodnocení celého projektu 

Na konci dne se žáci setkávají znovu v reflexním kruhu. Je třeba zhodnotit 

svou práci, podělit se o zkušenosti, které při plnění úkolů děti zaznamenaly a 

především povzbudit ostatní na další den, kdy je čeká další plnění zajímavých 

úkolů. 



Závěrečné hodnocení celého projektu proběhlo na konci týdne opět v kruhu, 

kde jsme vášnivě vedli diskuzi nad výtvory z center aktivit. 

Pokusili jsme se na základě komiksů převyprávět bajku a ještě jednou mít 

možnost vyjádřit se k ponaučení, které z bajky vyplynulo. Je znát, že to je 

zasáhlo, jelikož se k problému nedokonalosti a osobních chyb vyjadřovali se 

zjevným zaujetím: 

„Ty chyby, které máme, nám určitě sluší." 

„Je to jako s tím vajíčkem. Jedno může být krásné, pyšné na svou dokonalost, 

druhé je nedokonalé, šišaté a smutné. Jenže se lehce může stát, že z toho 

nedokonalého se vylíhne překrásné kuře, i když s tím nikdo nepočítal, a z toho 

krásného vejce se vylíhne ošklivé, nedokonalé kuře. A tak bychom si měli u 

každého všímat hlavně těch dobrých věcí." 

„Je pravda, že někdo je dobrý třeba v matematice, ale ten druhý třeba ve 

vybíjené, která je taky důležitá." 

Všichni velice ocenili práci Terky, komiks měla „dokonalý". Opravdu si dala 

záležet. 

Když jsme se společně podívali na mapy, které děti doplňovaly o nalepená 

zvířata a poskládané portréty dětí odlišných ras, uznali jsme, že téměř vše se 

podařilo, že tady velký problém nenastal. Poté jsem navedla řeč na obyvatele 

Ameriky a Evropy, jak je to s těmi černochy a bělochy. Povídali jsme si o 

objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem a zakládání evropských kolonií. Tak se 

do Ameriky dostali černoši, jako otroci. Původní obyvatelé jsou pouze Indiáni, 

které můžeme spatřit jak v Americe severní, tak také v Americe jižní. 

Pochopitelně se do Ameriky dostali spolu s Kryštofem Kolumbem hlavně 

obyvatelé bílé rasy. Postupně přibyli také Asiaté, a tak dnes v Americe najdeme 

všechny tři rasy. 

A dostáváme se k oblíbenému vyučovacímu předmětu, alespoň pro tento 

týden, k matematice. Tady se děti znovu rozplývaly nad usnadněním násobení 

díky Indii. Trochu jsem je zklamala, když jsem jim v porovnání s klasickým 

písemným násobením prozradila, že v podstatě je to velmi podobné. Taky 

musím znát malou násobilku a nesmím udělat chybu při sčítání. Jen je to 



možná lépe uspořádané, máme to všechno přehledně zapsané do tabulky a 

nemusíme si hlídat přesný zápis čísel pod sebou. 

Na závěr jsme se snažili zhodnotit práci v ateliéru, když jsme procházeli mezi 

postavami různého vzhledu. Tady se děti snažily vyjádřit své pocity z toho, jak 

se jim výtvory podařily. Veskrze vše zhodnotily kladně, občas si někdo 

neodpustil zavtipkovat nad některými detaily. 

Téma se žákům velmi líbilo, vyjádřili se pochvalně k jednotlivým „dílničkám." 

Nejvíce je ale zaujala matematika. Při otázce, zda by někdy chtěli v tématu 

pokračovat, všichni souhlasně přikyvovali. 

Závěrečná reflexe k celkové práci dětí 5. ročníku 

V této třídě je celkem dvacet dětí, z toho je třináct chlapců a sedm dívek. 

Převaha hochů je znatelná, především co do živosti. V tuto dobu třídu 

nenavštěvuje žádný cizinec, jen žák pocházející ze smíšené česko-italské 

rodiny. Je třeba ovšem podotknout, že do konce čtvrté třídy byl v kolektivu žák 

ruského původu, takže zkušenosti s cizincem ve třídě děti mají. 

Vedle programu Základní škola se žáci již od první třídy vyučují také podle 

vzdělávacího programu Začít spolu. Výuka v tomto programu dává dětem velké 

možnosti spolupodílet se na vlastním vzdělávání, třeba tvorbou třídních pravidel 

nebo volbou tématu, o kterém se budou učit. Někdy se mohou zapojit také do 

plánování a přípravy dílčích úkolů do center aktivit, což je pro děti zvlášť silnou 

motivací k činnosti. 

Velký přínos programu Začít spolu shledávám především v časté komunikaci, 

která probíhá v ranním kruhu a v závěru dne, kde žáci hodnotí výsledky své 

práce. 

Významné místo v programu Začít spolu má kooperativní učení, při němž se 

děti učí pracovat v různých rolích, spolupracovat na řešení úkolů ve dvojicích, 

menších či větších skupinách. 

Spolupráce mezi dětmi, umět poradit či pomoci a aktivně se podílet na plnění 

úkolů v centrech aktivit to bylo také hlavním cílem týdenního projektu „Každý 



jiný, přesto stejný", který byl zaměřen na realizaci průřezového tématu 

Multikulturní výchova. 

Žáci pracovali tak, jak jsou zvyklí, k jednotlivým úkolům přistupovali s chutí. 

Občas vládla ve třídě uvolněnější atmosféra, která byla ovšem dána hlavně 

diskuzí vztahující se k tématu. Na závěr každého dne proběhlo krátké 

hodnocení v kruhu, kde žáci měli možnost vyjádřit své pocity, které je provázely 

při plnění úkolů, ale především zhodnotit výsledky vlastní práce. 

Je třeba říci, že u starších dětí byla znát mnohem větší vyzrálost, ale 

především zkušenost pramenící z víceleté spolupráce, než tomu bylo u žáků 1. 

ročníku, kteří stojí teprve na samém počátku vzdělávacího procesu. 



3. Závěr akčního výzkumu 

Zařazení průřezového tématu Multikulturní výchova do vyučovacího procesu 

na 1. stupni základní školy je každopádně přínosem pro žáky a mohu říci, že 

především pro učitele. Dětem přináší velké množství zajímavých informací, 

které rozšiřují jejich obzor a dávají jim možnost dalšího uplatnění ve vyučování. 

Učiteli pomáhá přiblížit se pocitům žáka-cizince, lépe pochopit jeho postavení v 

kolektivu majoritní společnosti a především poznat tradice a kulturu jeho 

domova. 

Na základě pozorování žáků při plnění úkolů týdenního projektu „Každý jiný, 

přesto stejný" je třeba říci, že téma multikulturní výchovy je vhodné bez obav 

zařadit do vyučování již v 1. ročníku primární školy, a tím navázat na zkušenosti 

získané v předškolním vzdělávání. 

Žáci na této škole, kde výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní 

škola, ale především již osmým rokem také podle vzdělávacího programu Začít 

spolu, mají vše poněkud snazší. Lze totiž úspěšně zařadit průřezové téma do 

více vyučovacích předmětů, a to téměř najednou. Program Začít spolu je totiž 

postaven na integrované tematické výuce, která probíhá kromě jiného také v 

centrech aktivit, kde každé centrum znamená jiný předmět. Žáci pak společně 

ve skupině plní úkoly v jednotlivých „dílničkách", přičemž volba předmětu, který 

chtějí ten den mít, závisí jen na jejich rozhodnutí. Jen je potřeba projít v 

průběhu celého týdne všemi centry aktivit. 

Děti obou ročníků, které byly do výzkumu zapojené, přistupovaly k plnění 

těchto úkolů s velkou chutí, vzájemně si pomáhaly a podporovaly názory 

druhých. Přesto, že některé úkoly byly pro žáky 1. ročníku poněkud obtížnější, 

na základě diskuze, která pomohla proniknout lépe do podstaty daného úkolu, 

se všichni výborně zapojili a úkol splnili, jak nejlépe mohli. Možná by bylo lepší 

příště volit námět bližší jejich věku (čínskou bajku by stačilo nahradit třeba 

pohádkou, z které by také vzešlo nějaké ponaučení), který by snadněji 

pochopili. 

I tak lze na základě reakcí dětí v závěrečném hodnotícím kruhu říci, že hlavní 

cíle stanovené v úvodu výzkumu se podařilo splnit v obou třídách. 



Velká většina dětí se snažila aktivně zapojit a podílet se na plnění úkolů, 

především v centrech aktivit, ale také do úvodní hry a následné diskuze vnesli 

někteří výbornou atmosféru, což je možno vysledovat ze záznamu akčního 

výzkumu a na základě příloh, které jsou součástí této práce. A naopak, troufám 

si říci, že téměř všichni, si odnesli nové zážitky, ale také informace. Společná 

práce ve skupinách a vzájemná spolupráce mezi jedinci nečiní potíže ani 

žákům 1.ročníku, kteří navštěvují školu teprve krátce a nemají takové 

zkušenosti se skupinovou prací, natožpak žákům 5. ročníku, kteří jsou na formu 

kooperativního učení zvyklí. Vše je postaveno na vzájemné domluvě, bez které 

by nebylo možné pracovat na společném úkolu, a snaze vyslechnout si a 

přijmout také jiný názor než jen můj vlastní. 

Zbývá ještě ověřit poslední cíl akčního výzkumu, a to, jaký přínos má 

uplatňování průřezového tématu v procesu vyučování pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáka. 

Jako první se pokusím zmapovat, jakým konkrétním způsobem přispívají 

činnosti ve všech centrech aktivit k rozvoji daných klíčových kompetencí žáka. 

V další fázi se zaměřím na jednotlivá centra aktivit, kde půjde o snahu 

zanalyzovat, jak činnosti v těchto centrech přispěly na utváření klíčových 

kompetencí žáka z pohledu RVP ZV, a které dílčí cíle každé kompetence byly 

dále rozvíjeny. 

Plněním úkolů zařazených do týdenního projektu s multikulturní tematikou, se 

ze všech klíčových kompetencí rozvíjela nejvíce kompetence sociální a 

personální: 

- žáci se aktivně zapojují do diskuze, týkající se fyzických a kulturních 

odlišností, 

- žáci se učí naslouchat pocitům druhých, 

- žáci se snaží spolupracovat při plnění úkolů, 

- žáci se učí upevňovat mezilidské vztahy. 

Další rozvíjenou klíčovou kompetencí, je kompetence komunikativní: 

- žáci se učí naslouchat a bez problémů se zapojit do diskuze k tématu, 

- žáci se seznamují s odlišnostmi různých jazyků (cizinec ve třídě), 

- žáci se snaží dorozumět se všemi prostředky verbální i neverbální 



komunikace. 

Poslední kompetencí, která se rozvíjí při uplatňování multikulturní výchovy, je 

kompetence občanská: 

- žáci se učí, jak mohou žít občané odlišných kultur, 

- žáci se učí respektovat jiné tradice a zvyklosti svých spolužáků - cizinců, než 

na jaké jsou zvyklí, 

- žáci se učí žít v multikulturní společnosti jako příslušník určitého národa, 

- žáci se učí poznávat oblasti, kde žijí lidé odlišných ras a zároveň si upevňovat 

svůj vztah k rodné vlasti. 

Centrum aktivity - čtení 

Kompetence sociální a personální 

zRVPZV 

• žák přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 

zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení 

z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají 

Než začali žáci pracovat, pokusili se vlastními slovy s ostatními ve skupině 

shrnout, co mají za úkol. V průběhu činnosti plnili mezi-aktivity připravené 

učitelem, např. odpovědi na otázky formou volného psaní (viz přílohy č. 11, 12, 

19). Na závěr dokázali ohodnotit práci nejen svou, ale také celé skupiny. Tím se 

podařilo naplnit dílčí cíle této kompetence. 

Kompetence komunikativní 

zRVPZV 

• žák naslouchá promluvám druhých lidí, snaží se jim porozumět, zapojuje 

se do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

Žákům se podařilo rozvíjet kompetenci komunikativní tím, že se při diskuzi řídili 

danými pravidly, hlásili se o slovo a vyslechli druhého, aniž by ho zbytečně 

přerušovali. Při hledání poučení z bajky dokázali vhodné vyjádřit své názory a 

pocity (především žáci 5. ročníku). 



Centrum aktivity - věda a pokusy (PRV, VU 

Kompetence sociální a personální 

z RVP ZV 

• žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na 

vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové 

role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

• žák přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 

zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení 

z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají 

• žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o 

ni požádá 

Před samotným plněním úkolů společné práce ve skupině si žáci pečlivě 

rozdělili role, vybrali si spolužáka do dvojice, s kterým pak skládali obrázek, a 

připravili si své pracovní místo tak, aby vyhovovalo společné práci. V případě, 

že si nevěděli s něčím rady, obrátili se na ostatní s žádostí o pomoc. Většina 

žáků žádosti vyhověla, ochotně pomáhala. Jen asi dvě děti odmítly pomoc 

přijmout, o pomoc nežádaly, ale jiní byli přesvědčeni, že ji potřebují (jejich 

skládání obrázků jim přišlo pomalé). 

Během celé práce si žáci ochotně půjčovali pomůcky. Na závěr dokázali svými 

slovy ohodnotit práci celé skupiny. 

Kompetence komunikativní 

zRVPZV 

• žák naslouchá promluvám druhých lidí, snaží se jim porozumět, zapojuje 

se do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

Tím, že žáci byli schopni vyslechnout druhého bez zbytečného přerušování a 

skákání do řeči a snažili se hájit si svůj názor, proč je to tak správné (například 

při umísťování obrázků zvířat a symbolů do zemí původního domova), se u nich 



podarilo rozvíjet komunikativní kompetenci. Také používáním výstižných 

termínů, které se vztahovaly k tématu, a jejich případnému vysvětlení, dokázali 

žáci naplnit očekávané cíle. 

Kompetence občanská 

zRVPZV 

• žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je 

schopen se vcítit do situací ostatních lidí 

Žáci se při diskuzi nad odlišnostmi lidských ras nevyjadřovali posměšně, 

respektovali typické znaky jedinců, které charakterizují danou rasu, vyslechli 

vždy názor druhých a v případě, že se většina ze skupiny dohodla na nějakém 

řešení společného díla, neodmítali jej přijmout, i když se museli podřídit názoru 

většiny (Kam umístíme černocha? - „Já bych řekl, že hodně černochů je v Asii." 

„V Indii ale také." „To přece nejsou černoši. Asie je tady, a tam máš třeba Čínu, 

Vietnam, Mongolsko. A víš, jak vypadá Číňan?" 

„Má šikmé oči." „Takže, tahle holka má šikmé oči, proto ji dáme do Číny." „A v 

Japonsku mají ještě šikmější oči a myslím, že má na sobě kimono." „To je 

jedno, tak ji dáme i do Japonska. Patří hlavně do Asie." 

„A co teda ten černoch? Kam ho dáme?" „Kam asi, když už jsme to jednou 

říkali. Nejvíce slunečního záření dopadá do Afriky. Tak ten bude patřit do 

Afriky." 

„Já si ale myslím, že černoši jsou po celé planetě. Neříkej mi, že černoši nejsou 

v Austrálii? A co třeba zbytky nějakých kmenů." „Asi trochu jo, ale úkol zní, kde 

je jejich původní domov? Takže hlavně v Africe." „Ale já si myslím, že i v té 

Austrálii.") 

Centru aktivity - W-ateliér 

Kompetence sociální a personální 

zRVPZV 

• žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na 

vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové 

role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 



• žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o 

ni požádá 

Při aktivitě se žákům podařilo naplňovat cíle této kompetence svou schopností 

domluvit se se spolužákem ve dvojici na rozdělení rolí, ujasněním si, že úkolu 

rozumím a pochopitelně také úpravou svého místa. 

Každý den se žáci dokázali vhodně vyjádřit k výsledkům své práce i ostatních 

spolužáků. V případě, že se něco nezdařilo podle plánu, neshazovali vinu na 

druhé, brali dílo dvojice jako společnou práci. 

Kompetence pracovní 

zRVPZV 

• žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 

pravidla 

Žáci si bez problémů půjčovali pomůcky (např. jedny vodové barvy pro oba 

„malíře") a udržovali pracovní pořádek. Snažili se postupovat podle předem 

domluvených kritérií („Koho budeme malovat?" „Kdo si lehne na papír a kdo 

bude obkreslovat?"). Tímto se podařilo rozvíjet kompetenci pracovní. 

Kompetence občanská 

zRVPZV 

• žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je 

schopen se vcítit do situací ostatních lidí 

I zde se žáci při společné práci nevyjadřovali nevhodně k rasovým odlišnostem, 

respektovali názor druhých a neposmívali se ostatním skupinám jejich volbě 

jedince dané rasy. 

Centrum aktivity - matematika 

Kompetence sociální a personální 

zRVPZV 



• žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na 

vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové 

role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

• žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o 

ni požádá 

• žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho 

sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování 

tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

U žáků se podařilo rozvíjet schopnost posoudit a vybrat si podle svých možností 

jednoduché nebo složitější úkoly, které budou moci vypracovat až do konce. 

Pokud si v některém případě nevěděli žáci rady, nebáli se požádat o pomoc své 

spolužáky, kteří se většinou, v rámci svých možností, snažili vyhovět. 

V případě, že se žáci nedočkali pomoci, neostýchali se oslovit a požádat o 

pomoc vyučujícího. 

Kompetence komunikativní 

zRVPZV 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů 

Při utváření této kompetence žáci dokázali vyhodnotit hlavní myšlenku úkolu, ve 

skupině s ostatními byli schopni vlastními slovy říci, v čem úkol spočívá. 

V případě potřeby byli k vyjádření schopni použít grafických znázornění a 

symbolů a na základě výsledků svou práci zhodnotit. 

Kompetence k řešení problémů 

zRVPZV 

• žák vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná a pochopí problém, 

přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 

způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• žák ověřuje prakticky správnost řešení problému 



K rozvoji této kompetence přispěli žáci tím, že dokázali pracovat podle 

stanoveného postupu, snažili se vybrat si nejprve úkoly, které jim nečinily potíže 

(indické násobení, římský řetězec) a teprve poté přistupovali k řešení 

obtížnějších úloh, v případě potřeby používali vizuálního znázornění. Žáci nebyli 

uspokojeni, pokud si neověřili na jiném příkladu správnost řešení, (viz přílohy č. 

15, 16) 

Jak je vidět na výše uvedených dílčích cílech dosažených v jednotlivých 

vyučovacích jednotkách, průřezové téma Multikulturní výchova přispívá 

především k rozvoji takových klíčových kompetencí, které formují osobnost ve 

vztahu k druhým, a tím pomáhají úspěšnému zařazení jedince do společnosti, v 

tomto případě do společnosti odlišných kultur a různých ras. 

Mohu říci, že akční výzkum mi pomohl utvrdit se v názoru, že průřezové téma 

Multikulturní výchova nejenže se dá úspěšně zařadit do vyučování a vhodně 

uplatnit v jednotlivých předmětech, ale především není vůbec na místě se 

obávat o této problematice s dětmi hovořit, protože jen tímto způsobem se dá 

snadněji vcítit do situace, v které se jedinec odlišné kultury či náboženství 

nachází. Vždyť naším společným cílem je žít ve společnosti různých národů 

bez případných konfliktů a hlavně bez násilí, které mnohdy vznikají z pouhého 

nedorozumění. 



Závěr 

V této diplomové práci jsem se pokusila proniknout do podstaty multikulturní 

výchovy, především v souvislosti se zařazením průřezového tématu 

Multikulturní výchova do vzdělávacího systému primárního stupně. 

Velký důraz je přitom kladen na mezipředmětový charakter tohoto tématu, jež 

lze velice vhodným způsobem realizovat ve školách pracujících podle 

inovativního vzdělávacího programu Začít spolu. Díky integrované tematické 

výuce se společné téma promítne do různých vzdělávacích oblastí, tím se 

výuka stává ucelenější a pro žáky srozumitelnější pro svou logickou 

provázanost. 

Přesto, že taková forma výuky obnáší mnoho příprav, kdy učitel musí velmi 

zodpovědně naplánovat každé téma, promyslet obsah, konkrétní úkoly do 

center aktivit a mnoho času věnovat také shromažďování vhodného materiálu, 

stává se pro učitele něčím, co pozitivně naplňuje jeho osobnost, přináší velké 

množství námětů pro seberealizaci a přispívá k jeho významnému profesnímu 

růstu. 

Nutno podotknout, že taková výuka je svým pojetím i „nadčasová". Vždyť 

dokonale koresponduje s požadavky Rámcového vzdělávacího programu, 

který je výsledkem reformy našeho školství, vnáší do kolektivu příjemnou 

atmosféru a také se zasluhuje o obohacování osobnosti každého žáka. 

Mluvíme-li přitom o průřezovém tématu Multikulturní výchova, jak je možné 

vidět z výsledků akčního výzkumu, přispívá k rozvoji a utváření většiny 

klíčových kompetencí žáka. A to je snem každého učitele, kterému jde na 

prvním místě o děti a jejich chuť do dalšího vzdělávání. 

Doufám, že se mi podařilo touto prací přispět do diskuze, zda-li je na místě 

se obávat téma multikulturní výchovy zařadit do svého vyučovacího procesu na 

primárním stupni, nebo naopak využít doby, kdy děti nejsou ještě ovlivněny 

okolním světem a téma bez obav začlenit již teď. Vždyť také já sama jsem měla 

možnost pořádně si toto téma vyzkoušet v praxi a myslím, že práce s dětmi byla 

příjemná a velmi inspirativní. Všechno to jsou cenné zkušenosti, z kterých lze 

čerpat dál ve své pedagogické činnosti. 
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Ráno se všichni scházíme v ranním kruhu 



Dílnička čtení. 



Komiksové zpracování čínské bajky žáky 1. ročníku 



A takto komiks vznikal 



Vzájemná spolupráce dětí pomohla při plnění úkolu 



.na výsledku to bylo znát. 



Vzájemná spolupráce dětí pomohla při plnění úkolu. 



...na výsledku to bylo znát. 
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Práce dětí v ateliéru 



Takto vypadají očima dětí lidé odlišných ras 
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Dílnička čtení žáků 5. ročníku. 
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Jaké ponaučení nám bajka dala? 



Komiksové zpracováni čínské bajky, tentokrát žáky 5. 



Nepovedenější a nejobdivovaněji komiks Prasklé hliněné 
nádoby. 
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Dílnička matematiky. 
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.děti nadchla. 



Společná práce dětí 5. ročníku. 



Rasové odlišnosti vystihují detaily. 
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Volné psaní na téma „Kde bych se chtěl znovu narodit?". 


