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Co se mi vybaví pod pojmem 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? 



Definice 

 „edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi z 
různých etnik, národů, rasových a náboženských 
skupin žít spolu, vzájemně se respektovat a 
spolupracovat“  

  

 „seznamování se s rozmanitostí různých kultur, 
jejich tradicemi a hodnotami..“ 

 

 „jedna  možných cest vedoucích k rozvoji pluralitní 
občanské společnosti , založené na principu 
rovných příležitostí a rovnoprávnosti všech 
jedinců“ 

 



Definice 

 Multikulturní výchova – „edukační činnost zaměřená na to, 
aby učila lidi z různých etnik, národů, rasových a 
náboženských skupin žít spolu, vzájemně se respektovat a 
spolupracovat“ (Průcha, 2006) 

  - proces založený na znalostech 
  

 Multikulturní výchova  - seznamování se s rozmanitostí 
různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami..“ (RVP, 2004) 
 

 Interkulturní vzdělávání – „jedna  možných cest vedoucích 
k rozvoji pluralitní občanské společnosti , založené na 
principu rovných příležitostí a rovnoprávnosti všech jedinců“ 
(Moree a kol., 2008) 

 



Multikulturní výchova - RVP 

 průřezové téma 

 reprezentuje aktuální problémy současného 

světa 

 prochází napříč vzdělávacími oblastmi a 

předměty 

 podmínkou je propojenost se vzdělávacím 

obsahem 

 …KLIMA ŠKOLY, OTEVŘENOST, PŘÍSTUP, 

CELKOVÁ FILOSOFIE ŠKOLY… 

 



Pedagog a 

multikulturní/interkulturní výchova 

 osobní přístup (sebejistota, ukotvenost ve 

svých postojích a názorech, otevřenost 

diskuzi, otevřenost tématům IKV..) 

 výuka v heterogenním prostředí/kolektivu 

 „výuka“ multikulturní výchovy (implementace 

metod a aktivit MKV ve vyučování) 

 

 

 



Implementace IKV – Příklady 

aktivit  

- Zkušenosti? 

- Témata? 

- Absolvování kurzů IKV/MKV? 

- Konkrétní příklady aktivit MKV? 

 

 

 



Já jako jiný? 

 1. najděte slovo, které by nejlépe vystihlo 

všechny vaše tehdejší pocity jako celek (např.: 

Tehdy jsem se mezi nimi cítil ……..). 

 

 2. Vyberte jedno slovo, které by nejlépe 

popisovalo vaše chování v dané situaci. 

 

 
zdroj: Varianty (Člověk v tísni) 



Já jako jiný? 

 Dosaďte vybraná slova do věty: 

 

 Ti lidé, kteří se v určité skupině 
odlišují……….(napište čím, tak jak to odpovídalo 
vaší situaci), se patrně mohou 
cítit……………(napište slovo, které jste napsali pod 
č.1). Mohou se v souvislosti se svými pocity také 
chovat………………….(dosaďte slovo pod č.2). 

 

Reflexe…. 



Přístupy k MKV/IKV v pedagogice 

 Kulturně – standardní přístup 

 Transkulturní přístup 

 

 

 

 
 Zdroj: MOREE, D. a Varianty. Než začneme s multikulturní 

výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. 

Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2008. 

 



Kulturně – standardní přístup I. 

 sociokulturní-etnické, národnostní a další skupiny mají 
specifické znaky, které vytváří rozdíly a zapříčiňují 
nedorozumění 

 je nutné rozdíly pochopit a naučit se je respektovat 

 MKV se zaměřuje na seznámení se s charakteristikou 
a aspekty jednotlivých kultur a způsoby, jakými se 
projevují 

 ústřední bod: sociokulturní skupina (skupinový 
koncept) 
 barva pleti, příslušnost k socioekonomické vrstvě, etnicita, 

sexuální orientace, handicap.. 

 Výchovná praxe: odlišnost mezi kulturami či 
vytváření standardů pro jednotlivé skupiny  

 

 
 

 



Kulturně-standardní přístup II. 

 v 90.letech i v ČR 

 MKV jako průřezové téma vychází z toho 
konceptu 

 

 + rozšíření celkových znalostí, které nás připravují 
na kontakt s jinakostí 

 - ve snaze seznámit se se specifiky jednotlivých 
skupin zachycuje jen vnější symboly (tradice, 
oblečení, jídlo..)  

  - může vést až ke stereotypizaci  
 dominuje 1 pohled, dichotomie: my-oni 



Cíle MKV/IKV dle kulturně-

standardního přístupu 

 podpora a upevňování vzájemných vztahů 

mezi sociálními skupinami 

 seznámení se s odlišnými sociokulturními 

skupinami 

 porozumění odlišnosti sociokulturních skupin 

 

 

 

 

 



Transkulturní přístup I. 

 přemýšlení o příčinách a hranicích rozdílnosti 
každého z nás 

 T-K přístup pokračuje tam, kde K-S přístup končí 
 Jak poznám, že daná osoba patří k jiné skupině? Co je to 

kultura a jak ovlivňuje životy jedinců? Mluvíme o lidech s 
jinou barvou pleti nebo jen o rozdílech v chování? Mohu 
být zároveň příslušníkem více kultur? 

 je nutné hledat příčiny rozdílů a dokázat je chápat ve 
vztahu ke konkrétnímu člověku 

 MKV se zaměřuje na zkušenosti jednotlivce a 
osobnostní rozvoj 
 prostřednictvím druhých nachází člověk aspekty sebe 

sama 

 

 



Transkulturní přístup II. 

 snaží se zapojit většinu i menšinu do společného 
dialogu 

 připravuje jedince nejen na setkání s odlišností, ale 
také na proměny, které kontakt s odlišnou kulturou 
přináší jemu 

 pracuje s identitou jedince  

 K-S přístup přikládá členství ve skupinách největší 
váhu a odvozuje od nich identitu jedince 

 T-S přístup neodmítá existenci skupin a nesnižuje 
význam kulturních rozdílů 

 mnohonásobná IDENTITA 

 

 

 

 

 



Transkulturní přístup III. 

 T-K přístup pracuje: 

 s hodnotami 

 s autentickými situacemi (konflikt, diskriminace, 

dilema..) 

 s konkrétními příběhy lidí/jedinců 

 s osobnostním přístupem 

 zážitková pedagogika 

 trénink 

 



Cíle MKV/IKV dle transkulturního 

přístupu 

 naučit se reflektovat vlastní kulturní identitu a 

její proměny 

 naučit se vnímat kulturní rozdíly v různých 

situacích 

 prostřednictvím tréninku dokázat řešit tyto 

situace 



Zpátky k definicím: 

 

 Interkulturní vzdělávání – „jedna  možných cest vedoucích 
k rozvoji pluralitní občanské společnosti , založené na 
principu rovných příležitostí a rovnoprávnosti všech jedinců“ 
(Moree a kol., 2008) 

 

 Multikulturní výchova – „edukační činnost zaměřená na to, 
aby učila lidi z různých etnik, národů, rasových a 
náboženských skupin žít spolu, vzájemně se respektovat a 
spolupracovat“ (Průcha, 2006) 

  - proces založený na znalostech 
  

 Multikulturní výchova  - seznamování se s rozmanitostí 
různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami..“ (RVP, 2004) 

 



IKV začíná u nás - pedagogů 

 PILÍŘE IKV 
 Pedagogický konstruktivismus 

 Kritické myšlení 

 Interakce 

 Kooperace 

 Zážitková pedagogika 

 Inkluzivní pedgogika 

 Trénink 

 Celkový přístup pedagogů a klima školy 

 

 ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKŮ 

 

 



Průřezová témata 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 Multikulturní výchova 

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

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 



SITUACE NA PEDF  

 2008 – výzkum M. Hajské a M.Bořkovcové 
 Analýza kurzů multikulturní výchovy pro budoucí 

pedagogy na českých vysokých školách (kvalitativní a 
kvantitativní část) 

 MKV je na VŠ vyučována jen v omezené míře a je 
určena pouze studentům specifických oborů 

 kurzy MKV se výrazně liší svým pojetím, formou, 
obsahem i množstvím předávaných informací 

 většina studentů vychází ze skupinových konceptů 
(kulturně-standardní přístup) 

 součástí i analýza postojů studentů 

 malá připravenost (budoucích!) učitelů.. 
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DOPORUČENÉ MATERIÁLY: 

 www.varianty.cz – vzdělávací program  

 www.mkc.cz – Multikulturní centrum (metodiky, 

vzdělávací materiály, Stereotýpek v nás) 

 www.jsns.cz - audiovizuální portál Jeden svět 

na školách, dokumentární filmy a výukové 

materiály pro využití v hodinách (různé 

tematické oblasti)  

 www.promitejity.cz  (film Všichni spolu) 
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