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ABSTRAKT
Centrálním tématem této bakalářské práce je porovnání pojetí multikulturní výchovy
v České a Irské republice s krátkou kapitolou o ostatních zemích. Hlavními tématy, které
budou v práci pokryty, je význam multikulturní výchovy a její definice, historie
multikulturní výchovy v obou zemích, školské dokumenty v obou zemích, se zvláštním
zaměřením na jejich multikulturní složku, představení sítě Eurydice a kapitola o přístupu
k multikulturní výchově v dalších evropských zemích. V části empirické je mým hlavním
cílem porovnání přístupu k multikulturní výchově a multikultuře na konkrétních
Univerzitách, Univerzitě Karlově a Dublin City University. Metodou analýzy dokumentů
zjišťuji, jak se liší jejich strategické plány, studijní plány, neformální programy a poté
blízký pohled na samotné předměty multikulturní výchovy, které jsem absolvovala v obou
Univerzitách.
KLÍČOVÁ SLOVA
multikulturalismus, multikulturní výchova, Irská republika, Česká republika, kurikulum
ABSTRACT
The central theme of my bachelor thesis is a comparison of the view on multicultural
education in the Czech and Irish republic with a short chapter on other European countries.
Main themes, which are to be covered in this work are the meaning of multicultural
education and its definitons, the history of multicultural education in both countries, school
documents in both countries with a special focus on the multicultural part, introducing
Eurydice and a chapter about multicultural education in other European countries. In the
empirical part my main goal is to compare the view on multicultural education and
multiculturalism on two concrete Universities (Charles University and Dublin City
University). The issue is tackled with a document analysis method and the goal is to
compare theirs strategic plans, curriculum plans, informal programmes and then to offer a
close look on two subjects of multicultural education I have attended on both Universities.
KEYWORDS
multiculturalism, multicultural education, Irish republic, Czech republic, curriculum
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Úvod
Ve své bakalářské práci se zabývám multikulturní výchovou ve vybraných zemích,
konkrétně v České a Irské republice s krátkou kapitolou o ostatních evropských zemích.
V praktické části budu aplikovat výzkumnou metodu analýzy dokumentů v českém i
anglickém jazyce.
Cílem této bakalářské práce je porovnání pojetí multikulturní výchovy v České republice,
krátce o Evropské unii a Irské republice.
Nejprve se zaměřím na význam multikulturní výchovy pro jedince i společnost. Kapitola
se bude zabývat změnami, kterými školství muselo projít, aby se dalo vůbec hovořit o
multikulturní výchově, a to nejprve v České republice a poté v Irské republice. Neméně
důležitou součástí této kapitoly je také stručný pohled na změny, které s sebou přinesl
vznik Evropské Unie, a to pro Českou republiku, Irskou republiku a celkově.
Další kapitola se bude zabývat základní terminologií multikulturní výchovy. Vysvětlím,
pod jakými pojmy se multikulturní výchova může nacházet a stručně seznámím s různými
způsoby nahlížení na problematiku multikulturní výchovy.
V následujících dvou kapitolách se zaměřím na historii multikulturní výchovy, a to
v České republice a v Irské republice, na jejich rozdílný vývoj a z toho plynoucí následky
pro dnešní podobu multikulturní výchovy v těchto zemích.
Poslední kapitola teoretické části se bude zabývat dokumenty multikulturní výchovy a
systémem Eurydice. Nejprve se zaměřím na dokumenty určující obsah multikulturní
výchovy v České republice, a to Národní vzdělávací program, Rámcový vzdělávací
program a Školní vzdělávací program. Další zaměření bude na systém Eurydice a jeho
historii. Do této části práce také zařazuji stručný pohled na podobu multikulturní výchovy
v ostatních zemích, zařazených do sítě Eurydice. V poslední části této kapitoly představím
dokumenty určující obsah multikulturní výchovy v Irské republice, a to systém Aistear,
Rámcový vzdělávací plán pro základní vzdělávání, Rámcový vzdělávací plán pro juniorský
cyklus a Rámcový vzdělávací plán pro seniorský cyklus.

Praktická část mé bakalářské práce se bude zabývat bližším porovnáním vyučování
multikulturní výchovy ve dvou zemích, na které se moje práce zaměřuje zejména, a to
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České republiky a Irska. Pro potřeby výzkumu jsem zvolila metodu analýzy dokumentů.
Budu pracovat s dvěma univerzitami, které jsem si vybrala jako zdroj informací pro tuto
práci, a to Dublin City University, kterou jsem si vybrala jako zdroj informací zastupující
Irské vzdělávání a Univerzitu Karlovu, kterou jsem vybrala jako českého zástupce. V první
řadě se zaměřím na vize a cíle obou univerzit, které jsou popsány v jejich Strategických
plánech. Cílem výzkumu zde bude, jak je multikulturalismus podložen v oficiálních
dokumentech obou škol, jaké jsou plány na zlepšení do budoucna, jak jsou připraveni na
globalizaci a problematiku s ní spojenou a jak si uvědomují svou roli v utváření
společnosti. Dále porovnám kurikulární plány obou univerzit v ohledu nabízených
předmětů týkajících se multikultury. Cílem této části výzkumu je upozornit na nepoměr
nabízených předmětů na Univerzitě Karlově. Dalším bodem je samotné porovnání mnou
absolvovaných předmětů, tedy Interkulturní vzdělávání na Univerzitě Karlově a Access,
Citizenship and Equality na Dublin City University. V této části výzkumu se budu snažit
upozornit na rozdíly v pojetí obou předmětů. V poslední části se zaměřím na neformální
kurikulum obou univerzit, tedy oddělení starající se o mezinárodní vztahy, nabízené
sociální kluby a akce pořádané školou s tématem multikultury. Cílem této části výzkumu je
porovnat nabídku neformálního kurikula.
Důvodů, proč jsem si zvolila toto téma jako svou bakalářskou práci, je několik. Nejspíše
nejdůležitějším faktorem je skutečnost, že jsem měla výjimečnou možnost studovat po
dobu jednoho semestru v zahraničí, konkrétně jsem se stala studentem Dublin City
University. Tato zkušenost pro mě byla stěžejní a přivedla mou pozornost na pojetí
vyučování v České republice, konkrétně na chybějící důraz na multikulturní výchovu.
Uvědomila jsem si, že co je jinde samozřejmostí, se Česko stále učí. V této práci bych
chtěla poukázat na to, jak se můžeme inspirovat v zahraničí a změnit tuto situaci k lepšímu.
Dalším, neméně důležitým důvodem, je samotný obor, který studuji, tedy Pedagogiku
spojenou s Anglickým jazykem a literaturou. Můj zájem o anglofonní země přesahuje to,
co je obsahem mého vzdělání - zajímám se také o kulturu, jaké názory sdílíme a jaké jsou
nám cizí. Myslím, že nám jiný pohled na věc může hodně nabídnout.
A nakonec nejdůležitějším důvodem pro zvolení této práce je moje osobní přesvědčení, že
poučení, které multikulturní výchova nabízí, je jedno z nejdůležitějších. Respektování
odlišností, umění kriticky přemýšlet a tvořit vzdělaná rozhodnutí je stěžejní lidskou
kvalitou, která je důležitá nejen ve školním procesu, ale v celém životě.
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1. Teoretická část
1.1. Význam multikulturní výchovy
V následující kapitole vysvětluji význam multikulturní výchovy pro jedince i společnost.
Díky změnám, o kterých tu budeme hovořit, je otázka Multikulturní výchovy čím dál tím
aktuálnější téma, kterému se musíme věnovat, nejen jako vychovatelé, ale jako jednotlivci,
potažmo celá společnost. V této kapitole se zaměřím na změny, které zapříčinily potřebu
věnovat se multikulturní výchově a nutnost správně ji zařadit do školního kurikula.
Pedagogická praxe i teorie prochází změnami již od svého počátku, v poslední době však
čím dál tím rychleji. Významným obratem nejen pro svět pedagogiky byl vznik Evropské
Unie v roce 1993. Vstup České republiky do Evropské Unie v roce 2004 s sebou přinesl
mnohé změny v různých ohledech. Nejprve se podívám na změny například
v technologické sféře, kdy modernizace komunikačních technologií a cestování umožnila
jednodušší pohyb osob po celém světě většímu množství obyvatelstva než kdy dříve. Více
lidí cestuje za prací do jiných zemí, kde je čeká lepší odměna za jejich práci nebo lepší
životní podmínky. Dále se také zavedením jednotné měny (eura) stal pohyb mezi zeměmi
ještě jednodušší než kdy předtím, jelikož tak odpadla nutnost přepočítávat a kontrolovat
ceny daných služeb či výrobků.
Výsledkem těchto a mnoha dalších skutečností se Česká republika stala zemí více
rozmanitou než kdy předtím. Nejen, že skoro 2.5 milionu Čechů žije v zahraničí (převážně
v USA (Stingl, 2017)), ale také u nás stoupá počet cizinců (ČSÚ, 2017). I když s sebou
otevřenější svět přináší nezpochybnitelné výhody, můžeme narazit také na mnohá úskalí.
Teď, více než kdy dříve, je nutno správně utvořit prostředí, ve kterém jsou všechny
kulturní rozdíly přijímány a respektovány. Jednou z možností, jak tomuto pomoci, je
správná multikulturní výchova na školách, která napomáhá porozumění a respektu jiných
kultur a která vytváří společnost rovnoprávnosti a rovnosti.
Irská republika se v posledních letech stala velmi oblíbenou destinací pro práci a život.
Lidé z celého světa se sjíždějí do Irska, převážně do jejího hlavního města Dublinu,
protože zde mají lepší kvalitu života a výhodnější pracovní podmínky než v jiných zemích
(nejvíce přijíždějí z Polska (cso.ie, 2018). Nehledě na to, že Irsko, a opět speciálně Dublin,
je známo pro svou velkou cizineckou komunitu. Více než polovina populace Dublinu není
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irského původu, dost vysoká čísla cizinců najdeme i v Galwayi. Irská republika, která je
anglicky mluvící zemí, je velmi žádanou destinací. Díky globalizaci se Irsko stalo více
nakloněné lidem z Evropské Unie, která podporuje volný pohyb lidí, práce a zboží.
Díky všem těmto faktorům je multikulturní výchova v Irské republice na mnohem lepší a
smysluplnější úrovni než v České republice. Výzkum z roku 2015 (boredpanda, 2018),
zkonstruovaný Evropskou komisí, ukazuje hrozivé výsledky o snášenlivosti jiných ras. Na
otázku, zda by otázaným vadil vztah mezi jejich potomkem a Africkým Američanem,
Asiatem, Muslimem a Židem, Česká republika se nachází mezi nejvíc netolerantními
zeměmi, kdy se u všech výše zmíněných pod 30% lidí cítí komfortně a 70% lidí
nekomfortně, naopak Irská republika je v 80% se situací komfortní. Faktorů, které toto
zapříčiňují je mnoho, nasnadě však je, že musíme dělat více pro to, aby se situace zlepšila.
Je záhodno vzdělat starou společnost a vytvořit novou společnost, takovou, která zahrne
všechny rozdílné názory, náboženství a kulturní rozdíly a bude je respektovat. Počty
cizinců v zemích Evropské Unie rostou a my musíme být připraveni přivítat nově příchozí
a pomoci jim stát se funkční součástí společnosti.

1.2. Základní terminologie
V následující kapitole se zaměřím na problematiku terminologie multikulturní výchovy.
Nejprve vysvětlím problematiku samotného pojmu multikulturní výchova. Tématiku,
kterou si pod tímto pojmem představíme, totiž nenajdeme pouze pod tímto názvem, ale
mnoha dalšími, jako například interkulturní pedagogika, mezikulturní pedagogika,
transkulturní pedagogika, multietnická pedagogika, apod (ČÁSTKOVÁ, 2014), někdy se
také využívá pojmu občanská výchova (Citizenship Education), i když v České republice a
v Irsku se jejich obsah a cíle velmi liší. Zatímco u nás je občanská výchova zaměřena
převážně na reálie České země, jako například znalost zákonů, práv a svobod, informace o
vládním systému apod., v Irské republice se pod tímto předmětem nachází spíše
problematika občanství, do jakých komunit patříme, jak se díváme na svou vlastní identitu
a jak vnímáme občany jiných zemí.
Multikulturní výchovu můžeme definovat několika způsoby. V této kapitole si představíme
několik pohledů na multikulturní výchovu a její hlavní cíle.
Jedním z pohledů, kterým můžeme na problematiku nahlížet, je dělení dle Průchy
(PRŮCHA, 2006) na dva základní aspekty multikulturní výchovy, a to je zaprvé: vytvoření
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takového edukačního programu, který propaguje zdravý pozitivní přístup k jiným
kulturám, chápání jejich přínosu, program, který vede k regulaci nesnášenlivého chování
k příslušníkům jiné etnické, náboženské či kulturní skupiny a eliminaci předsudků k těmto,
které vede k následnému bezkonfliktnímu soužití, jako i zařazení do vzdělávacího
programu takové učební látky, která učí o historii, životním způsobu a tradicích
menšinových skupin. Druhá část předmětu multikulturní výchovy je snaha vytvářet takové
učební programy, které vyhovují dětem z etnických, náboženských, rasových, kulturních či
jiných menšin a odpovídají jejich specifickým kulturním a jazykovým potřebám.
Další způsob nahlížení na cíl multikulturní výchovy je ten podle Osler Audryové (OSLER,
2012), která je jednou ze zakladatelek Centra pro občanství a lidská práva (CCHRE). Její
přístup je velmi metodický. Rozděluje výchovu na čtyři důležité body, a to: znát a pečovat
své místní komunity, tedy o menšinové skupiny ve vlastních zemích, ale také být
seznámen s globálními komunitami. Studenti by měli mít vědomosti o svých místních
komunitách, být s nimi seznámeni a být poučeni o diverzitě a rovnosti. Důležitým bodem
je ale také propojenost se světem, tedy myšlenka, že jsme všichni obyvatelé jednoho světa
a měli bychom cítit sounáležitost politicky, technologicky, kulturně a environmentálně.
Dalším principem, který by si studenti měli osvojit, je znalost o demokracii a schopnost ji
praktikovat. Čtvrtým principem je princip lidských práv v kontextu multikulturního státu.
Další pohled na multikulturní výchovu můžeme nalézt v reportu zkoncipovaném
Evropským parlamentem. Tento pohled se zaměřuje především na vytváření harmonické
koexistence obyvatelstva nejen ve školách, ale v zemích a komunitách. Jejich hlavním
cílem je podpořit studenta v jeho cíli stát se aktivní, informovanou a angažovanou součástí
demokratické společnosti, program by měl pomoci vytvářet jedince, kteří jsou schopni vzít
zodpovědnost za sebe a své místní, regionální, státní a mezinárodní komunity. Aby tohoto
mohli docílit, studium multikulturní výchovy by jim mělo předat potřebné znalosti,
schopnosti a hodnoty v těchto čtyřech hlavních disciplínách, a to: umění komunikovat
konstruktivně s ostatními, myslet kriticky, chovat se podle sociálně uznávaných norem a
chovat se demokraticky. Tento názor na multikulturní výchovu vychází z poznatků
koncipovaných Evropským parlamentem a radou o sociálních a občanských kompetencích
obyvatelstva společenstvím systému Eurydice (EACEA, 2017).
Podle Kymlicky není cílem multikulturní výchovy (Citizenship education):“jen se naučit
základní fakta o institucích a procedurách politického života, je to také o tom osvojit si
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dispozice, přednosti a loajality, které jsou bezprostředně spjaty s praktikováním
demokratického občanství“ (Kymlicka, 1995)
Jak je patrno z této krátké úvodní kapitoly, názvosloví pro tento předmět je rozličné. Pro
zjednodušení budu vždy používat pojmu multikulturní výchovy tak, jak ji definoval Průcha
(PRŮCHA, 2006).

11

1.3. Historie multikulturní výchovy v České a Irské republice
Historie multikulturní výchovy v České republice
Tato kapitola se zabývá historií multikulturní výchovy v České republice. Díky tomu, že
jsme až do roku 1989 byly v přísném sevření socialistického státu, nedá se o multikulturní
výchově vůbec mluvit. Před tímto datem se všechno vzdělávání tvrdě podřizovalo
socialistickému režimu, který neumožňoval školám žádnou flexibilitu ve vzdělávacím
plánu, která by se odlišovala od toho schváleného. Byl jeden vydavatel knih, který
procházel státem nařízenou cenzurou. Stát určoval veškerý obsah učebnic (Ulč, 1978) a byl
jediným povoleným zřizovatelem škol (Kozakiewicz, 1992), mimoto měl také kontrolu nad
vším učitelským sborem (Ulč, 1978). Všechno, co bylo ve škole řečeno, muselo být
zaneseno ve státních dokumentech a tato skutečnost byla také přísně kontrolována Českou
školní inspekcí. To, zda se zájemce o studium na pedagogické fakultě dostal či nedostal ke
studiu, záleželo na jeho kádrovém posudku. Cílem výchovy v době komunistického
Československa bylo jediné – vychovat občana socialistické společnosti, který se
ztotožňuje (i ve svém soukromém životě) s hodnotami egalitářské a beztřídní společnosti.
Takto vypadala výchova až do roku 1989, kdy se díky politickým změnám začala měnit i
podoba školství a jeho kurikula. Vznikaly nové učebnice, učitelé byli podporováni vnést do
výuky vlastní iniciativu, mimoto vznikaly jiné typy škol s různým zaměřením a vzdělávací
strategií. Jinými slovy, tuto změnu můžeme popsat jako změnu vzdělávacích systémů od
toho shora dolů (Fullan, 1996) - tedy posun od systému, kdy vláda určuje směr a cíle
výuky k tomu zdola nahoru – kdy se škola, odborníci a učitelé podílejí na tom, čemu se
studenti na školách mají učit a jak.
O multikulturní výchově se u nás začalo hovořit až ve 20. století, kdy se začal používat
pojem multikulturalismus. Šlo o jednu z důležitých politických teorií euroamerického světa
po druhé světové válce. I tento pojem má mnoho rovin, na které se krátce zaměříme.
Multikulturalismus je stav společnosti, ve které vedle sebe žijí různé sociokulturní skupiny,
které mají rozličné systémy hodnot, tradic, postojů a institucí. Tento pojem však za sebou
neskrývá toleranci a respekt, hovoříme zde jen o soužití. Dále si můžeme
multikulturalismus vysvětlit jako proces, kdy se vzájemně ovlivňují kulturní systémy a
vytvářejí se systémy nové. Neméně důležitý je i multikulturalismus jako vědecká teorie,
která zkoumá a porovnává náhledy na život, komunikaci a jednání. V neposlední řadě

12

můžeme multikulturalismus pojmout jako politickou vizi či společenský cíl, která si klade
za cíl vytvoření společnosti, kde jsou lidé, pocházející z různého prostředí, schopni
koexistovat v toleranci, respektu a jsou schopni spolupráce. Zároveň je v takové
společnosti zaručeno spravedlivé rozdělení společenských zdrojů mezi všemi. Rovněž
můžeme multikulturalismus chápat jako soubor edukativních postupů a strategií, které
zaručují vzájemnou toleranci a respekt (Hirt, 2007).
Protože obrat politického systému s sebou přinesl mnoho změn, trvalo mnoho let, než
vstoupil v platnost nový školský zákon, který dal vzniknout novým vzdělávacím
dokumentům. Tento zákon (č. 561/2004) byl navrhnut vládou, ale samotná tvorba byla
svěřena Výzkumnému Ústavu Pedagogickému v Praze, který se zaměřil na vzdělávací
kurikulum pro gymnázia, základní a mateřské školy, zatímco kurikulum pro střední školy a
odborné učiliště bylo svěřeno Národnímu ústavu odborného vzdělávání. Tento zákon je
považován za velký posun v českém vzdělávacím systému a byl prvním krůčkem
v procesu změn v českém vzdělávacím systému (Hirt, 2007)

Historie Multikulturní výchovy v Irské republice
V této kapitole se zaměříme na historii Irské republiky z pohledu multikulturního
vzdělávání. Jak se dočteme v práci Ramiho a Lalora (Rami, 2006), jež si dali za cíl popsat
vývoj multikulturní výchovy v Irské republice, po dlouhých letech britské koloniální
nadvlády čelila Irská republika problému, kdo a jakým způsobem má vlastnit a spravovat
vzdělávání. Hlavním cílem, na který se chtěli zaměřit, bylo znovunastolení irské kultury do
škol, disciplína, jež byla po dlouhé roky zanedbávána. Bylo rozhodnuto, že: „škola se má
stát hlavním činitelem nastolení ideologie kulturního nacionalismu, tedy znovuvzkříšení
irského jazyka a národní kultury…“ (Coolahan, 1981).Věřilo se, že je teď více než kdy
jindy zapotřebí věnovat se irskému jazyku, který byl bohužel zanedbáván během
devatenáctého století a tato chyba byla shazována na irské školství té doby. Na rozdíl od
ideologie devatenáctého století, kdy byly hlavním cílem školy „následovat politické a
socializační cíle, které vytvářejí politickou věrnost a kulturní asimilaci“ (Coolahan, 1981),
nyní je nutné zaměřit se na „znovunastolení Galské civilizace a představení nového
náhledu na identitu a občanství“. V tu stejnou dobu se ale irské školství potýkalo
s problémem, kdo má vlastnit a spravovat školství. Po dlouhá léta byla katolická církev
hlavou všeho vzdělávání v Irské republice a viděla ji jako součást své náboženské mise.
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Katolická církev nashromáždila velké množství fyzických i intelektuálních zdrojů a vláda
se zdráhala odebrat ji toto privilegium z několika důvodů. Zaprvé, katolická církev si
užívala obrovské podpory velké spousty lidí. Byla důležitou hybnou silou v životě lidí a
měla ohromný vliv. Katolická církev viděla kontrolu nad školstvím jako své právo
(Coolahan, 1981). Nikdo nechtěl tuto sílu vyzývat, zvláště v době občanské války, církev
tedy zůstala po dlouhá léta hlavou školství a vyvinula se v jakýsi „symbiotický vztah
(oběma stranám prospěšný) mezi církví a státem“ (Drudy, 1993)
Díky tomuto byla irská identita do určité míry definována svým jazykem, uměním a
sportovními tradicemi vně vzdělávacího systému kontrolovaného církví. Takto to zůstalo
až do poloviny šedesátých let. Poté nastala další důležitá fáze v irské historii. V této době
se probírala otázka irské identity a co to znamená být Ir. Ne náhodou se tato otázka
probírala roce 1966, při padesátém výročí Velikonočního povstání v roce 1916 (pokus
irských katolických militantů vzepřít se proti britské nadvládě) což je událost, na kterou se
nahlíží jako na první milník na cestě k samostatnosti. Země také procházela ekonomickými
a sociálními změnami, kdy Taoiseach

(předseda vlády v Irské republice)

té doby, Sean Lemass,

vyslovil naději, že „stoupající příliv zvedne všechny lodě“. Změny v technologiích a vyšší
procento navštěvujících cizinců do země znovu vzkřísily zájem o národní kulturu a
přinesly debatu o ní znovu na světlo.
Bylo to během této doby, kdy se na škole objevil předmět zvaný „Občanská výchova“
(Civics), které už v sobě nesla elementy občanské výchovy a výchovy k identitě
(Citizenship and Identity Education) jak ji známe dnes. Byl to předmět, který se zaměřoval
na to „učit mladé občany právo a jak jej respektovat, jak dodržovat zákony, pořádek a
disciplínu, učit respektu k osobnímu a občanskému vlastnictví a být připraven chránit svou
zemi, kdyby tato potřeba nastala“ (Rami, 2006).Vývoj tohoto předmětu ale nebyl
jednoduchý, setkal se také se spoustou problémů. Jedním z nich byla ambivalence toho, co
má předmět obsahovat a jakým tématům se věnovat, což vedlo často k běžné praxi, a to že
se občanská výchova (Civic Education) a náboženská výchova (Religious Education)
vyučovala dohromady, stejným učitelem. V průběhu následujících let se předmět občanská
výchova začal vyučovat méně, hlavními důvody byl nedostatek zdrojů, ale také absence
hodnotícího elementu, která potlačovala v žácích soutěživost a chuť se zapojit. Po krátkém
období politických debat byl v roce 1993 představen pilotní projekt, který se jmenoval
„Občanská, sociální a politická výchova“ (Civic Social Political Education - CSPE). Tento
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předmět byl v roce 1997 představen jako povinný v průběhu sekundárního vzdělávání.
Jeho hlavní náplní bylo: “udělat ze studentů aktivní a uvědomělé členy v občanské
společnosti, dát jim znalosti a zkušenosti, které v žácích toto vyvolají.“ (NCCA,
education.ie, 2005)
Obsahy školského kurikula stále prochází změnami, obzvlášť v současné době, kvůli
zvýšenému počtu imigrací a změnám, o kterých jsme se již dříve zmínili. Je jen logické, že
jedním z předmětů, které jsou zasaženy změnami nejvíce, je právě multikulturní výchova.
Podle Hollanda a McKenny (Holland, 2005) :“ve společnosti, která prochází rapidními
změnami jako teď zažíváme v Irsku, společnost, ve které zažíváme střet kultur, potkává se
staré a nové, národní a mezinárodní, tradičním a moderním, naše vnímání identity se může
zdát ohroženo“.
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1.4. Síť Eurydice
Tato kapitola se zaměřuje na vznik a historii sítě Eurydice, která je důležitým činitelem pro
tvorbu multikulturních školních plánů v zemích Evropské Unie.

1.4.1. Vznik a historie sítě Eurydice
Dalším důležitým počinem Evropské unie je síť Eurydice. Síť Eurydice byla ustanovena
v roce 1980 Evropskou komisí a má sídlo v Bruselu. Jejími členy je 38 států (28 členských
zemí EU, EU, Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá Jugoslávská republika Makedonie,
Černá Hora, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Turecko) a sestává ze
42 oddělení, rozmístěných po těchto státech. Česká republika se připojila v roce 1997 a od
roku 2011 je České národní oddělení součástí Domu zahraniční spolupráce Evropské Unie.
Síť Eurydice vznikla z toho důvodu, aby informovala členské státy o nejnovějších
informacích z oblasti vzdělávání a aby si tyto státy podle těchto informací mohly utvořit
vlastní vzdělávací programy. Její hlavní činností je udělat evropskou spolupráci jednodušší
a efektivnější. Slouží hlavně lidem, kteří se podílí na vzdělávacím procesu, ať už na úrovni
evropské, národní, regionální či místní. Kromě těchto ale může sloužit například
výzkumným pracovníkům ve vzdělávání, nebo studentům a lidem, kteří se pohybují
v evropském prostoru a komunikují s evropskými subjekty. Činnost sítě Eurydice
koordinuje Evropské oddělení, národní oddělení v každém státě pak hlavně shromažďují
údaje a starají se o to, aby se výsledky jejich práce dostaly do cílových států. Od roku 2007
byla síť Eurydice zařazena pod Program celoživotního učení a od roku 2014 spadá pod
program ERASMUS + (RVP, 2019).
Hlavní činností sítě Eurydice je vydávání studií, které reagují na aktuální problémy
objevující se ve vzdělávání. Témata, kterým se věnuje, se dělí podle stupně vzdělání, podle
oboru vzdělávání, nebo například reflektuje na zavedené změny a zda přinesly kýžené
zlepšení v dané oblasti či nikoliv, zkoumá filozofické otázky výchovy (např. Jak nahlížet
na učitelskou profesi v Evropě), zaobírá se otázkou, jak zajistit kvalitu ve vzdělávání, nebo
jak efektivně modernizovat výuku. Množství témat a vycházejících studií je nepřeberné
množství.
Dále publikuje různé srovnávací materiály, které popisují například vzdělávací systémy
v jednotlivých zemích, informuje o délce povinné školní docházky v ostatních zemích, jak
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je organizována výuka na určitém stupni školní docházky, popisuje množství vyučovacích
hodin, dokumentuje výši poplatků za studium, výši platů učitelských pracovníků a také
rozpočty na vzdělávaní.
V neposlední řadě zde nalezneme popisy vzdělávacích systémů v jednotlivých členských
zemích sítě Eurydice, které jsou vždy dostupné v mateřském jazyce dané země a
v angličtině.

1.4.2. Multikulturní výchova podle principů sítě Eurydice
Jedním z dokumentů, který se vztahuje k pojetí multikulturní výchovy ve státech Evropské
Unie a sdružených zemí Eurydice, je dokument Občanská výchova v Evropě (EACEA,
2017)(Citizenship Education in Europe), který stanovuje jasné cíle, kterých má
multikulturní výchova ve školských zařízeních docílit. Dále popisuje problémy, se kterými
se můžeme setkat v průběhu vzdělávacího procesu, seznamuje se způsoby, jakými se
vyučuje multikulturní výchově po členských státech EU a ostatních zemích zapojených do
sítě Eurydice. Dříve zmíněné cíle jsou čtyři hlavní body, kterých se má student naučit
během výuky, a to: spolupracovat efektivně a konstruktivně s ostatními žáky, naučit se
umění myslet kriticky, chovat se zodpovědně a společensky a praktikovat demokratické
chování. Tento dokument tedy jasně předpovídá, že je důležité nejen předání faktických
relevantních informací, ale také nabití praktických zkušeností skrze aktivity ve škole a
okolní komunitu, která má za úkol žáky připravit na pozdější roli občana společnosti.
Uvědomují si přitom, že hlavní roli v tomto procesu hrají učitelé, vymezuje tedy zároveň i
ideální obrázek toho, jak by měla učitelská příprava vypadat, aby mohlo být tohoto u dětí
docíleno.
Tento dokument (EACEA, 2017) velmi podrobně popisuje různé způsoby, kterými je
multikulturní výchova na školách po světě vyučována. V následující kapitole se podíváme
na tyto různé způsoby, abychom viděli rozmanitost, se kterou se dá k multikulturní
výchově přistupovat.
Způsoby, jimiž se vyučuje multikulturní výchova na školách se dělí na čtyři základní typy,
a to:
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Skrze celé kurikulum – znamená to, že všechen obsah multikulturní výchovy a její cíle
jsou vyučovány mimo hlavní předměty a je na všech učitelích, aby toto studentům
předávali
Dále může být integrováno do jiných předmětů, které jsou svou náplní podobné, převážně
humanitní či sociální obory. Tyto však nutně nemusí obsahovat přesně ty cíle a obsah,
kterých chce docílit multikulturní výchova.
Jako samostatný předmět – obsahu a cílů předmětu je docíleno skrze samostatný učební
předmět, který se zabývá přímo multikulturní výchova.
Velmi často se také stává, že se všechny tři strategie mísí najednou.
Přístup, který se objevuje nejčastěji, je integrování multikulturní výchovy do jiných
předmětů, mnohem méně často se vyskytuje multikulturní výchova jako samostatný
předmět.
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1.5. Pojetí Multikulturní výchovy v dalších zemích Evropské Unie a
sítě Eurydice
V této kapitole si krátce ukážeme několik příkladů, jak může multikulturní výchova
v různých zemích vypadat.
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, nejčastější variantou ze všech dříve zmíněných
je kombinace integrování předmětů a tzv. hraničního přístupu, kterého se drží 23 ze 42
vzdělávacích systému, které byly v této studii zahrnuty (EACEA, 2017).
První způsobem, kterým se dá multikulturní výchova vyučovat, je skrze kurikulum, jako
tzv. hraniční disciplína. Například v Belgii jsou veškeří učitelé všech předmětů kolektivně
odpovědní za implementaci cílů multikulturní výchovy do své výuky. Těmito cíli jsou
například: převzetí zodpovědnosti, projevování respektu, přemýšlení kriticky apod., ale i
ty, které přímo odpovídají předmětu multikulturní výchovy, jako je: praktikování
demokracie a respektování odlišností. V Maďarsku prochází celou dobou studia program
zvaný Vzdělávání pro aktivní občany a demokracii (Education for Active Citizens and
Democracy), který je klíčovým cílem skrze všechny učební předměty. Speciálním
případem je Řecko, kde jsou dvě až tři vyučovací hodiny týdně věnovány
interdisciplinárním projektům, které se týkají multikulturní výchovy, mezi něž patří
například Podílení se na školních a mimoškolních aktivitách, genderová rovnoprávnost,
Interkulturní komunikace a interakce a environmentální témata.
Druhým způsobem vyučování multikulturní výchovy jsou předměty smíšené nebo
samostatné. Multikulturní výchova je ve větší míře vyučována skrze jiné předměty, které
mají podobnou náplň (většinou humanitní obory), než jako samostatný předmět.
Nejčastější způsob, jak se na školách multikulturní výchova vyučuje, je kombinace těchto
dvou, tedy vyučování samostatného předmětu multikulturní výchovy a zároveň zahrnutí
cílů multikulturní výchovy do dalších předmětů.
Povinná doba, kterou musí žáci výukou multikulturní výchovy strávit, se také liší stát od
státu. Nejdelší doba, kterou musí žáci povinně strávit výukou multikulturní výchovy je ve
Francii, kde výuka trvá dvanáct let školní docházky. V Portugalsku je to devět let,
v Polsku, Slovensku a Finsku šest, v Estonsku a Velké Británii pět, čtyři roky v Řecku,
Španělsku a Rumunsku a tři roky v Lucembursku a Norsku. V zemích jako je Kypr,
Nizozemsko, Slovensko a Chorvatsko je tento předmět povinný pouze po dobu dvou let a
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v Bulharsku a Turecku dokonce jen jeden. Například v Litvě mají školy volnost, jak zařadit
povinné dvě hodiny týdně do vyučování – může to být během dvou let jednu hodinu týdně
a nebo jeden rok s dvěma hodinami týdně (EACEA, 2017).
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1.6.1. Školní dokumenty k Multikulturní výchově v České republice
V následující kapitole se zaměřím na popis vzdělávacích programů, které určují rámec
vzdělávání pro školství v České republice.

1.6.1.1. Národní vzdělávací program
V následující kapitole se zaměřím na historii vzniku a obsah Národního vzdělávacího
programu. Nejprve popíšu Národní vzdělávací program (MŠMT, msmt.cz, 2019) jako
celek a pak se zaměřím pouze na ty části, které se týkají multikulturní výchovy.
Národní program vzdělávání České republiky obsahuje hlavní cíle vzdělávací politiky.
NVP byl sestaven a zveřejněn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1999.
Takzvaná „Bílá kniha“ vznikla za účelem vytyčení hlavních cílů a politiky vzdělávacích
zařízení a také jako spolehlivý program na kontrolování jejich dodržování v průběhu let.
Česká bílá kniha je pojata jako „systémový projekt, formulující myšlenková východiska,
obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.“.
Národní program rozvoje vzdělávání se dělí na čtyři hlavní části. V první části se vymezují
východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací soustavy. Tato kapitola obsahuje témata
jako: obecné cíle vzdělávání a výchovy, proměny společnosti a principy vzdělávací
soustavy v nových podmínkách i podkapitola evropské a mezinárodní spolupráce ve
vzdělávání. Druhá část dokumentu se vztahuje k předškolnímu, základnímu a
středoškolskému vzdělávání, kde se vymezují společné otázky, stejné pro všechny tyto
stupně, ale také pro každý stupeň zvlášť a rozebírají se specifické problémy, na které
můžeme ve vzdělávacím procesu narazit na jednotlivých stupních nebo i mimo školu. Třetí
část se zabývá terciárním vzděláváním, rozebírá společné otázky, baví se o cílech a
struktuře terciárního vzdělávání, ale také probírá nové formy studia a v druhé části kapitoly
se opět zaměřujeme na specifika vysokých škol a vyšších odborných škol. Čtvrtá část Bílé
knihy se zaobírá vzděláváním dospělých, prochází klíčovými problémy a jejich řešeními a
v druhé části probírá specifika vzdělávání dospělých jedinců. V poslední části pak
nalezneme hlavní strategické linie vzdělávací politiky v České republice, jak realizovat
celoživotní učení pro všechny nebo jak monitorovat a hodnotit kvalitu a efektivitu
vzdělávání.
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V Bílé knize najdeme požadavky k multikultuře, i když velmi obecně. Tvůrci tohoto
dokumentu si uvědomují obrovskou sílu vzdělávací soustavy a možnost používat ji jako
způsob předání hodnot a práv multikulturalismu mladé generaci, jako je například: rovnost
přístupu ke vzdělávání, snaha o vyrovnání nerovností způsobené rozličnými důvody
(zdravotní, etnické, sociální rozdíly) a podpora demokratického a tolerantního postoje ke
všem. Tohoto má být docíleno hlavně skrze:“…poskytování věcných informací o všech
menšinách, zejména romské, židovské a německé, jejich osudech a kultuře…“.
Další zmínku o multikultuře najdeme v kapitole Mezinárodní spolupráce. Dozvíme se zde,
že jedním ze způsobů, jak v České republice podpořit multikulturní postoje dětí, mládeže a
dospělých, je následovat společné vize mezinárodních organizací, jako je zejména
Evropská Unie, OSN a UNESCO. Tyto vize jsou sjednocená, demokratická a sociálně
spravedlivá politika, kterou jsme se svým připojením do Evropské Unie zavázali
respektovat.
Následující kapitola, ve které nalezneme multikulturní zájmy, je ta věnovaná přípravě
učitelů. Ve vzdělávacím procesu je učitel sám velmi důležitým činitelem, je tedy nutno,
aby se řádně vzdělával a zdokonaloval se. V dokumentu se popisují nové překážky, které
musí být ve výchově překonány, jako je diferenciace výuky, integrace dětí se speciálními
potřebami, ale také nutnost uvedení multikulturní výchovy jako:“ výchovy k toleranci proti
rasismu, včetně problematiky holokaustu.“.
Další zmínku o multikultuře najdeme v kapitole Přizpůsobování vzdělávacích a studijních
programů potřebám života ve společnosti znalostí. Zde je popsaná nutnost zakotvit do
kurikula zejména ideje sjednocující se Evropy, jako je:“ výchova k demokratickému
občanství, environmentální výchova, mediální výchova, evropská dimenze a multikulturní
výchova, profesní orientace, ekonomika a podnikatelství.“.
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1.6.1.2. Rámcový vzdělávací program
V této kapitole je věnována pozornost Rámcovému vzdělávacímu programu. Opět nejdříve
popíši samotný plán a druhá část bude zkoumat zmínky o multikulturní výchově.
Národní vzdělávací program je dále rozebrán v Rámcově vzdělávacím programu. Jsou
v něm uvedeny závazné požadavky na vzdělávání pro jednotlivé stupně a obory vzdělání,
které se musí dodržovat při zpracovávání Školských vzdělávacích programů. Rámcově
vzdělávací programy jsou vydávány a schvalovány Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy. Nachází se zde určitá flexibilita, která nebyla v dřívějším socialistickém
vzdělávacím režimu možná. Rámcový vzdělávací program vychází pro každý obor a
stupeň vzdělání zvlášť. Dělí se následovně: Rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání včetně přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým
mentálním postižením, Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola
speciální, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Rámcový vzdělávací program pro
gymnázia se sportovní přípravou, Rámcový vzdělávací program pro odborné vzdělávání
(MŠMT, msmt.cz, 2002).
V každém Rámcovém vzdělávacím programu nalezneme stejné části, a to zaprvé:
vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání na daném ústavu, kde se
popisují kurikulární dokumenty, principy Rámcového vzdělávacího program pro daný typ
vzdělávání a tendence ve vzdělávání, kterých chce daná úroveň vzdělání dosáhnout.
V druhé části nalezneme charakteristiku daného oboru vzdělávání, jako je: povinnost
školní docházky, organizace vzdělávání v daném ústavu, tedy jaké dokumenty jsou pro
daný typ studia stěžejní, ale také jak je studium organizováno (denní, večerní, dálkové
atd.), jak se hodnotí výsledky vzdělávání a jaké požadavky jsou potřeba splnit k získání
dokladu o dosaženém stupni vzdělání, v případě některých stupní také podmínky k přijetí
ke vzdělávání. Ve třetí části Rámcového vzdělávacího programu se řeší pojetí a cíle
daného typu vzdělávání. Tato kapitola se zaobírá tím, co má být studentům předáno v době
studia a jak toho dosáhnout. Ve druhé části kapitoly se popisuje žádoucí stav, ke kterému
by se měl žák postupně přibližovat, ovšem vždy s ohledem na jeho individualitu. Ve čtvrté
části Rámcového vzdělávacího programu se setkáme s klíčovými kompetencemi, kterých
musí student nabýt v průběhu vzdělávacího procesu. V páté části se rozebírají jednotlivé
vzdělávací oblasti, které se na daném stupni školní výchovy probírají, tedy předměty a
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jejich sylaby. V šesté části nalezneme průřezová témata, tedy témata, která jsou
v současnosti vnímána jako aktuální a vyučují se skrze všechny předměty ve vzdělávacím
procesu. Nemusí být vyučovány jen prostřednictvím kurikula, ale také předáváním
schopností důležitých pro růst jedince a jeho sociálních schopností mimo určité předměty.
V sedmé

části

Rámcového

vzdělávacího

programu

se

setkáme

s poznámkami

k Rámcovému vzdělávacímu plánu a jeho vzdělávacím oblastem. V poslední části
nalezneme kapitolu, která se zaobírá zvláštnostmi, které se vyskytují na školách, jako je
například vzdělávání žáků se speciálními potřebami, vzdělání mimořádně nadaných žáků,
dále kapitola s názvem materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro
uskutečňování Rámcového vzdělávacího programu na daném stupni. V závěru se setkáme
se zásadami pro zpracování Školního vzdělávacího programu k danému stupni vzdělávání
a se slovníčkem použitých výrazů (MŠMT, nuv.cz, 2015).
Multikulturní

výchovu

nalezneme

v Rámcových

vzdělávacích

programech

pod

podkapitolami Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní
výchova.
Co se týče vymezení multikulturní výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu,
v předškolní výchově přijdeme zkrátka. První zmínku o multikulturní výchově najdeme až
v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy. Zde se popisuje předmět Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech jako průřezové téma, které prochází
celým základním vzděláváním. Dává si za úkol výchovu budoucích občanů jako
evropských, zodpovědných a tvořivých osobností, kteří jsou v pozdějším životě připraveni
na flexibilitu a mobilitu v novém evropském světě. Dává důraz na rozvíjení osobní, ale i
národní a evropské identity. Pomáhá žákům osvojit si tradiční evropské hodnoty, jako je
humanismus, morálka, kritické myšlení a svobodná lidská vůle. Toto učení má být nejen
předání faktických informací, ale také předávání postojů a hodnot evropské demokratické
společnosti (NUV, 2017).
Následující kapitola, jejíž název je Multikulturní výchova, popisuje další průřezové téma
v základním vzdělávání. Zde se klade důraz na seznamování žáků s jinými kulturami,
jejich tradicemi a hodnotami. Předpokládá se, že toto žákům pomůže nejen k porozumění
odlišným kulturám, ale i k lepšímu uvědomění si své vlastní kultury a hodnot.
Multikulturní výchova: “Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k
chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového
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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.“ (NUV, 2017).
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1.6.1.3. Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program vychází ze všech dříve zmíněných dokumentů o vzdělávání a je
vytvářen každou školou v České republice. Je to kurikulární text, podle kterého se
uskutečňuje výuka na daném ústavu. ŠVP se musí řídit RVP pro svůj obor, jinak je ale jeho
obsah ponechán učitelům školy, schvaluje jej následně ředitel školy. V tomto dokumentu
má pedagogický sbor největší volnost a může si určit, jak profilovat svou školu a tím ji
odlišit od jiných nabízených škol, může si vytyčit vlastní představy o tom, jak bude
vzdělávání na škole vypadat, nebo například vytyčit cíle pro posílení pedagogického
kolektivního ducha. Slouží tedy zaměstnancům školy, je ale i užitečná pro žáky nebo jejich
rodiče, kteří zvažují nástup do tohoto ústavu. Žák si může nejlépe vybrat, zda se jeho
požadavky ztotožňují se školní mentalitou a tím zefektivnit své vzdělávání v daném
ústavu. Forma Školního vzdělávacího programu je do velké míry volná, musí však
obsahovat tyto závazné části, určené Rámcovým vzdělávacím programem, a to:
identifikační údaje a charakteristiku školy, charakteristiku Školního vzdělávacího
programu, učební plán a učební osnovy a v neposlední řadě jakým způsobem jsou žáci
hodnoceni a to, jak škola sama posuzuje to, do jaké míry dosáhla svých vytyčených cílů
(MŠMT, msmt.cz, 2002).
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1.6.2. Školní dokumenty k Multikulturní výchově v Irské republice
Tato kapitola obsahuje informace o školních plánech v Irské republice. Zaměřím se na
jednotlivé školní stupně a dokumenty, které určují obsah jejich výuky. U každé jednotlivé
části pak zvýrazním ty, které se týkají multikulturní výchovy.
Nejprve představím Obsahy vzdělávání v Irské republice, které jsou konstruovány Národní
radou pro kurikulum a hodnocení (National Council for Curriculum and Assesment NCCA) a kontrolovány Ministerstvem vzdělávání v čele s ministrem. NCCA tvoří
kurikulum podle stupňů vzdělávání a jejich vykonávání nechávají na katolické církvi, která
vlastní většinu škol v Irské republice. NCCA také vydává každých pět let strategický plán,
který určuje vizi a popisuje cíle, které by výchova měla v tomto určeném čase dosáhnout.
Vzdělávání v Irské republice je rozděleno do těchto bloků: předškolní výchova, primární
vzdělávání, sekundární vzdělávání, které je dále rozděleno na juniorský a seniorský cyklus.
Každý z těchto stupňů vzdělávání odpovídá dokumentu vydaným NCCA, který stanovuje
cíle, hodnoty, sylaby a výsledky daného stupně vzdělávání.

Předškolní vzdělávání
Nejprve se zaměříme na předškolní výchovu. V Irské republice ji dává rámec systém zvaný
Aistear (Curriculum, 2009), který je určen pro všechny žáky v Irsku do šestého roku
života. Může být použit ve vzdělávacích zařízeních, nebo například v zařízeních jako jsou
družiny. Předškolní výchova, určena tímto programem, má čtyři hlavní okruhy, a to:
zdraví, identitu a sounáležitost, komunikace a objevování a myšlení. Již v předškolní
výchově najdeme prvky multikulturní výchovy, a to pod kapitolou „identita a
sounáležitost“. Jak je popsáno ve vzdělávacím plánu Aistear, již zde se děti dozvídají o
jiných kulturách, učí se je poznávat a respektovat a také pomáhá předat dětem ideje
multikulturalismu.

Primární cyklus
Rámcový vzdělávací plán pro primární cyklus (Ireland, 1999) se vztahuje na děti od šesti
do dvanácti let. V kurikulu pro tento stupeň nalezneme jednotlivé okruhy vzdělávání a
předměty, které pod ně spadají, jaká je: probíraná látka, jak se hodnotí výsledky, ale také
jaké jsou cíle výchovy, tedy jakých schopností by měl žák nabýt během svého studia. Toto
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se týče nejen faktických znalostí, ale také schopností pro běžný život, které napomáhají
rozvoji osobnosti studenta.
Co se týče problematiky multikulturního vzdělávání, už od první třídy na základní škole
v Irsku se můžeme v okruhu předmětů nazvaných „společenská, osobní a zdravotní
výchova“ setkat s předchůdcem multikulturní výchovy, a to s kapitolou o identitě, která se
probírá nejprve z pohledu jednotlivce, dále pak kapitola o vztahu k ostatním, rodině, své
lokální komunitě. S každým rokem se tato znalost stupňuje a v pátém ročníku se již
setkáváme s multikulturní výchovou tak, jak ji známe, tedy identita v evropském a
světovém kontextu, uvědomování si jiných kultur a jejich respektování, nebo třeba
uvědomění si nerovnoměrného rozložení užitných zdrojů po světě a povědomí o globálních
problémech.

Juniorský cyklus
Dalším dokumentem, kterým se školy řídí při tvorbě kurikula, je Rámcový vzdělávací plán
pro juniorský cyklus (NCCA, www.education.ie, 2015). V něm je opět označeno
kurikulum a sylaby předmětů, které školy mají dodržovat, a také pravidla jejich hodnocení.
Dokument ale také mimo tento hlavní program stanovuje dvacet čtyři principů a osm
okruhů vzdělávání, které by školy měly dodržovat. Jedním ze zmíněných osmi principů je
„práce s ostatními“, kde se skrývá pravidlo „respektovat jinakost“. Dále se zde dočteme, že
látka zde probíraná bude: “poskytovat významnou a ceněnou vzdělávací možnost pro
studenty ze všech kulturních a společenských okruhů.“.

Seniorský cyklus
Takzvaný seniorský cyklus žák navštěvuje od patnácti do osmnácti let. Opět nalezneme
v dokumentu Rámcový vzdělávací plán pro seniorský cyklus (NCCA, ncca.ie, 2009)
kromě kurikula také hlavní principy a ideje, kterých by tento stupeň vzdělávání měl ideálně
dosáhnout. Podle rámcového dokumentu o seniorském cyklu vzdělávání je středem
pozornosti žák a dokument doufá, že takto vychová člověka, jež je sebevědomý, aktivně se
podílí na chodu společnosti a bude mít zájem se vzdělávat po celý svůj život. Znovu se zde
setkáváme s nemalým obsahem týkajícím se multikulturní výchovy, jako je idea respektu,
rovnosti a demokracie. Stanovuje pět schopností, které byly rozpoznány jako hlavní ve
vzdělávacím procesu, a těmi jsou: zpracování informací, být schopnou osobností, znalost
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komunikace, umění kritického a kreativního uvažování a práce s ostatními. Tyto
schopnosti považuje za dobrý nástroj, jak odemknout žákův plný potenciál nejen na
vzdělávací půdě, ale celkově, jako člověka. Jako jeden z cílů, který má být splněn skrze
tento program, je „respektování jiných názorů a jiných úhlů pohledu.“ (NCCA, ncca.ie,
2009).
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2. Výzkumná část
2.1. Základní komponenty výzkumu
2.1.1. Cíl výzkumu
Výzkumná část práce je zaměřena na porovnání zapojení multikulturních cílů do výuky na
dvou zkoumaných Univerzitách, Univerzitě Karlově a Dublin City University. Do této
problematiky bude nahlédnuto z různých úhlů pomocí studia těchto dokumentů:
strategický plán, studijní plán, jednotlivé předměty a neformální organizace. Pro potřeby
výzkumu jsou stanoveny čtyři výzkumné otázky a čtyři výzkumné předpoklady. Cílem
analýzy dokumentů je zodpovědět na tyto otázky a potvrdit či vyvrátit dané předpoklady.

2.1.2. Popis použité výzkumné metody
Pro účely mé bakalářské práce bude použita metoda analýzy vybraných dokumentů.
Tento typ výzkumu jsem zvolila, protože mi připadá jako nejvhodnější nástroj pro
poukázání na rozdíly na školách. Předem jsem si zvolila výzkumné otázky, na které budu
analýzou hledat odpovědi. K nim také patři předpoklady výzkumu, které se mi analýzou
dokumentů buď vyvrátí či potvrdí.

2.1.3. Konceptuální kontext
Pro potřeby mé bakalářské práce budu zpracovávat následující dokumenty: TALENT,
DISCOVERY AND TRANSFORMATION Strategic Plan 2017 –2022 (DCU, dcu.ie,
2017), Dlouhodobý záměr UK 2016-2020 (CUNI, cuni.cz, 2016), kurikulární plány obou
škol, tak jak se vyskytují na webových stránkách škol, dalším zdrojem budou mé osobní
výpisky a zážitky z absolvování

předmětů

Interkulturní

vzdělávání

a Access,

Disadvantage, Equality a posledním zdrojem jsou webové stránky obou univerzit, ze
kterých čerpám informace k poslední části bakalářské práce – neformální kurikulum škol.
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2.1.4. Vymezení fokusu
Výzkumná část mé bakalářské práce bude zpracovávána z pozice studenta, jenž je
studentem Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty, studijního oboru Anglický jazyk a
literatura, Pedagogika a zároveň navštívil zahraniční ústav Dublin City University, Fakulta
vzdělávání, obor Education and Training po dobu jednoho semestru v rámci
mezinárodního programu Erasmus.

2.1.5. Trvání pedagogického výzkumu
Ve své práci vycházím z osobních zkušeností nabytých studiem oboru Pedagogika na
Univerzitě Karlově a půlročního pobytu na Univerzitě v Dublinu.
V Dublin City University jsem strávila jeden semestr, tedy pět měsíců, počínaje 25. lednem
roku 2018 a konče 15. květnem. Forma studia byla prezenční a školní docházka pro mě
byla čtyři dny v týdnu. Ve škole jsem trávila hodně času také mimo vyučování, jako
například ve studovně, studentské knihovně, počítačových učebnách nebo ve studentských
odpočívárnách. Jednalo se tedy o skoro nepřetržitý kontakt se školou, vyučováním a
školským prostředím. To samé samozřejmě platí pro Univerzitu Karlovu, kde mimo
prezenční výuky trávím hodně času v prostorách školy, jako ve studovně, studentské
kavárně nebo čítárně.

2.1.6. Výzkumné otázky
Tyto výzkumné otázky jsem zvolila z toho důvodu, že se na nich nejlépe ukážou rozdíly na
dvou zkoumaných Univerzitách.
Přehled výzkumných otázek
Jak jsou cíle multikulturní výchovy zavedeny ve strategických plánech Univerzit
Jaká je nabídka multikulturních předmětů na Univerzitách
Jaké jsou hlavní cíle a myšlenky předmětů Interkulturní vzdělávání a Citizenship, Diversity
and Inclusion, jak se liší jejich pohled na cíle multikulturní výchovy
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Jaká je nabídka multikulturně zaměřených neformálních předmětů na Univerzitách

2.1.7. Předpoklady analýzy
Následující předpoklady byly vytvořeny na základě mých osobních zkušeností s oběma
Univerzitami. Po absolvování semestru na Dublin City University jsem si uvědomila
značné rozdíly mezi zkoumanými školami, zejména v pojetí multikultury. Cílem mého
výzkumu bude tyto předpoklady potvrdit či vyvrátit pomocí analýzy relevantních
dokumentů.

Přehled výzkumných předpokladů analýzy dokumentů
Předpoklad č.1. Multikulturní výchova je lépe podložena ve formálních dokumentech
Dublin City University
Předpoklad č.2. Multikulturní výchova je v Dublin City University brána spíše jako
prostředek formování osobnosti, než jako předání znalostí, jak je tomu na Univerzitě
Karlově
Předpoklad č.3. Dublin City University si více uvědomuje potřebu zařazení multikultury
do studijních plánů
Předpoklad č.4. Dublin City University má lepší podporu pro multikulturní problémy na
Univerzitě než Univerzita Karlova
Výzkumné předpoklady budou ověřovány analýzou dokumentů.

32

2.2. Výzkumné otázky a výzkum
2.2.1.

Jak

jsou

cíle

multikulturní

výchovy

zavedeny

ve

strategických plánech Univerzit
Pro zodpovězení výzkumné otázky číslo jedna využívám metody analýzy strategických
plánů Dublin City University a Univerzity Karlovy. Pro potřebu analýzy plánu na
Univerzitě Karlově využívám dokumentu Dlouhodobý záměr UK 2016-2020 (CUNI,
cuni.cz, 2016), který je k dispozici na webových stránkách Univerzity Karlovy. Pro
popsání plánů na Dublin City University používám dokument TALENT, DISCOVERY,
AND TRANSFORMATION Strategic Plan

2017 – 2022 (DCU, dcu.ie, 2016) , který je

k dispozici ke stažení na webových stránkách Dublin City University.
Strategické plány školy jsou dokumenty, které vytváří zaměstnanci školských zařízení a
stanovují v něm cíle, vize a hodnoty, kterých má škola docílit, které dodržuje, nebo které
má v plánu rozšířit, pozměnit či zavést. Vytyčí si zde cíle dalšího rozvoje univerzity,
reflektuje na staré zavedené změny a aktualizuje je.

Univerzita Karlova - Dlouhodobý záměr UK 2016-2020
Strategický plán Univerzity Karlovy se dělí na šest částí: Vzdělávací činnost, Doktorské
studium, Vědecká, výzkumná vývojová a další tvůrčí činnost, Třetí role, Společenství lidí a
Zabezpečení činností.
V úvodu Dlouhodobého strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2022 se dozvíme,
že hlavním cílem je, aby Karlova Univerzita byla „univerzitou třetího tisíciletí“, tedy
univerzitou, která si váží svých tradic, je svobodná, sebevědomá, ale zároveň postupuje
dopředu ve vývoji disciplín, které se na Univerzitě vyučují.“ Škola by měla být otevřena
světu a schopna vstřebávat podněty. Cílem je stát se školou prestižní nejen v Česku, ale i
v Evropě a ve světě. Pro potřeby mé bakalářské práce budu dále zmiňovat jen ty části
strategického plánu, které se týkají tématu Multikulturní výchovy, multikulturalismu nebo
interkulturalismu.
V kapitole o vzdělávací činnosti se dozvíme, že je pro úspěšný rozvoj školy považována
důležitá mezinárodní spolupráce. Ta je zde chápána jako vytváření předpokladů pro
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realizaci mezinárodních vědeckých a pedagogických aktivit a tím Univerzita přispívá a je
součástí mezinárodní akademické komunity. Tato zmínka je tedy spíše o mezinárodní
spolupráci a prohlubování znalostí na mezinárodní úrovni, než o samotných
multikulturních snahách na půdě školy.
Za další prioritu je považována internacionalizace vzdělávací činnosti. Zde se také
dozvíme, že podle statistik (CUNI, cuni.cz, 2017) je na škole k roku 2017 8 658
zahraničních studentů, což tvořilo 17,8% z celkového počtu studujících. Z nich je necelá
polovina ze Slovenska.
Další kapitola, ve které se zmiňuje multikultura, je cíl 3 ve Vzdělávací činnosti. Univerzita
Karlova chce být považována za kosmopolitní univerzitu, která je atraktivní pro zahraniční
učitele a studenty. Jako cíle jsou zde uvedeny: rozšíření nabídky studia zahraničním
studentům, podpora studijních programů jako je joint a double degree, podpora Erasmu a
dalších mobilních programů, s ním také spojené utváření strategických partnerství se
zahraničními univerzitami, propagace Univerzity Karlovy v zahraničí a také získání
zahraničních akademických pracovníků pro tento ústav. Škola také plánuje zapojení
Univerzity Karlovy do evropských i mimoevropských programů Horizon 2020, Norských
fondů, Fulbrightovy komise a dalších. Celkovým cílem, jak je uvedený v této kapitole, je
stát se kosmopolitnějším ústavem s větším počtem zahraničních studentů i učitelů a větší
propagace Univerzity Karlovy i mezinárodně.
V kapitole s názvem Třetí role se nachází výrok, že škola by se měla podílet na řešení
problémů současného světa. Měla by ctít a podporovat hodnoty, jako například kritické
myšlení, spolupráce či sounáležitost a posilování dialogu se společností. Není zde však ani
zmínka o přesných směrech či strategiích o multikulturním snažení, ani jak je na školu
zavést.
V kapitole Zabezpečení činností se znovu zmiňují mezinárodní programy Erasmus a Fond
mobility, které napomáhají vědecké činnosti a badatelskému výzkumu. Také se zmiňuje
zájem o prohloubení strategických spoluprací se zahraničními univerzitami. Plán vyslovuje
přání orientovat se na další regiony ve světě, které slouží k rozvíjení studentských a
akademických aktivit. Dalším důležitým bodem je zde aktivní spolupráce v mezinárodních
sítích, jako je například Coimbra group, EUA, IAU, Europaeum a další. Tímto plán
vyslovuje přání více se zapojit do evropské vzdělávací a výzkumné politiky a společné
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hledání postupů. Také se zde zmiňuje záměr zvýšit potenciál Evropského centra Univerzity
Karlovy.

Dublin City University - TALENT, DISCOVERY, AND TRANSFORMATION Strategic
Plan

2017 – 2022

Strategický plán Dublin City University je rozdělen do šesti částí, které představují klíčové
hodnoty, ve kterých se škola chce vyvíjet. Tyto části jsou Talent, Objevování, Kreativita,
Společnost, Technologie a Udržitelnost. Škola tímto vyjadřuje svůj cíl, jímž je vychování
takových jedinců, které dnešní společnost potřebuje. Pro potřeby mé bakalářské práce budu
dále zmiňovat jen ty části strategického plánu, které se týkají tématu multikulturní
výchovy, multikulturalismu nebo interkulturalismu.
Jak se dozvíme v úvodu strategického plánu, DCU považuje za důležité hledání odpovědí
na otázky sužující dnešní svět a pomáhá měnit irskou společnost tak, aby se stala tou
nejlepší na světě. Jejich cílem je předat studentům hodnoty, které z nich dělají lepší
jednotlivce a tudíž utváří lepší společnost. Každý student je vychováván tak, aby dokázal
samostatně řešit problémy, na které je připravován znalostmi získanými ze školní
docházky a toto je ještě podpořeno kvalitními sociálními hodnotami, které DCU dodržuje.
Jejich cílem je zaručit každému jakkoliv hendikepovanému člověku šanci zazářit, plán se
také zaměřuje na boj s šikanou, řešení konfliktů a další problémy, které vyžadují
pozornost. DCU na sebe bere zodpovědnost inovátora a plán bere jako slib svým
studentům a zaměstnancům. Cílem školy je vypořádat se s problémy, kterým lidstvo čelí a
vyvinout talent a znalosti, které společnost potřebuje. Strategický plán DCU si uvědomuje
sílu globalizace a nutnost být na ni připraveni.
DCU měla v roce 2017 přes tři tisíce ne-Irských studentů ze 110 různých zemí. Jak plán
zmiňuje, tato skutečnost významně pomáhá „multikulturnímu zážitku pro všechny
studenty“. Škola má také partnerství s PNU (Princess Nourah Bint Abdul Rahman
University) v Riyadhu, Saudské Arábii, což znamená že studenti si mohou splnit svůj
studijní program na této zahraniční univerzitě a naopak. Do budoucna se plánuje přidat
další místa na Středním východě. V prosinci roku 2017 se DCU stala první Irskou
univerzitou, která se zavázala pomáhat uprchlíkům a imigrantské komunitě v Irsku a nabízí
studium, jak prezenční, tak online formou.
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V kapitole o globálním kontextu strategického plánu najdeme další zmínku o globalizaci,
která říká, že škola musí čelit problémům dnešní společnosti, jako je například změna
geopolitické situace a masová migrace. Škola si uvědomuje, že musí zavést změny do
kurikula, aby učivo zůstalo relevantní.
V kapitole nazvané Mise, vize, kultura a hodnoty (Mission, Vision, Culture and Values) se
dozvíme, že mezi hlavní hodnoty, které se škola snaží studentům předat, je rovnost,
sociální spravedlnost, etické chování a přístup ke vzdělání. Tvrdí také, že svým chováním
změní nejen své žáky, ale můžeme očekávat i změny na globální úrovni.
V samotné kapitole Strategické cíle (Strategic Goals), kde je rozepsáno devět hlavních cílů
Univerzity, najdeme body s následujícími názvy: Utvoření globální univerzity (Develop a
Global University), Péče o kreativitu a kulturu (Nurture Creativity and Culture Across the
University) a také Práce na aktivní spolupráci s místními komunitami (Pursue Active
Engagement with our Communities).
Hlavním bodem kapitoly Utvoření globální univerzity je představení nové myšlenky, a to
Globální vesničky (Global Village). Jedná se o klub pod záštitou Studentského centra,
jehož hlavním cílem je oslavovat multi-kulturní a multi-etnickou diverzitu.
V kapitole nazvané Péče o kreativitu a kulturu se jedná hlavně o vytvoření nového
programu „Umění a kultura“. Tento program poskytuje studentům možnost poznávat
kulturu skrze celosvětové umění a součástí plánu je také větší spolupráce s komunitami
v sousedství kampusu školy.
V kapitole Práce na aktivní spolupráci s místními komunitami DCU popisuje, jak plánuje
rozšířit své fungování ve čtyřech rovinách, a to lokální, regionální, státní a globální.
Popisuje zde postup, jak se bude více věnovat všem těmto zmíněným komunitám. Na
globální úrovni je to například možnost pro studenty získat větší povědomí o
celosvětových problémech skrze program ASU (Transatlantická spolupráce mezi DCU a
Arizona State University).
Toto všechno přispívá k tomu, že: „ DCU je flexibilní a rychle odpovídá na změny
v dynamice státního, ale i globálního prostředí“.
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2.2.2. Jaká je nabídka multikulturních předmětů na Univerzitách
V následující kapitole budu porovnávat studijní plány Univerzity Karlovy, konkrétně na
Fakultě pedagogické, obor Pedagogika a Dublin City University, konkrétně na Faculty of
Education, obor Education and Training. Nejprve popíšu, jaký je popis studijního oboru a
poté se detailně zaměřím na nabízené předměty. Mým hlavním cílem je zaměření se na
nabízené předměty týkající se multikultury, jaký je jejich studijní obsah a jak se liší jejich
nabídka.
Další část této kapitoly se bude věnovat analýze konkrétních studijních plánů obou škol,
konkrétně obsah týkající se Multikulturní výchovy. Pro potřeby analýzy budu čerpat ze
studijních plánů, jak jsou dostupné na webových stránkách obou univerzit (Dublin City
University (DCU, dcu.ie, 2018), Univerzita Karlova (CUNI, studium.pedf.cuni.cz, 2018).

Univerzita Karlova
V této kapitole se zaměřím na to, jak je obor Pedagogika profilován pro uchazeče ke studiu
na webových stránkách Fakulty (CUNI, is.cuni.cz, 2018). Univerzita klade důraz na
rozvíjení dovedností týmové práce a rozvíjení samotné osobnosti studenta potřebných
k profesi pedagoga. Tohoto má být docíleno prostřednictvím studijního obsahu, ale také
metod práce. Naučí se tedy zejména schopnosti seberegulace, sebepoznání, zdravého
sebevědomí, empatie a taktu. Kromě zaměření se na osobnostní složky pedagoga se také
klade důraz na prohloubení dovedností a vědomostí, které má být docíleno hlavně skrze
samostatnou činnost studujících. Důležitým bodem studijního plánu je osvojení si principů
zdravého životního stylu a zlepšení vztahu ke zdraví. Absolvent tohoto oboru je schopen
využít své odbornosti k práci na pozici asistenta pedagoga ve školách a školských
zařízeních, jako vychovatel ve školní družině a školních klubech, může se stát odborným
referentem ve školní správě, vést mimoškolní či rekvalifikační vzdělávání jako lektor, nebo
nastoupit profesi pedagoga volného času v centrech volného času.
V rámci třech let bakalářského studia se nabízí jeden předmět, který pokrývá studijní látku
multikulturní výchovy, a to Interkulturní výchova (CUNI, is.cuni.cz, 2012). Je vyučován
jeden semestr a je ukončen písemným testem. Předmět má za cíl rozvoj vzdělávání v české
multikulturní společnosti a hodnocení rozličného prostředí jako přínosného. Kurz má
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napomoci k vytvoření respektu mezi kulturami a přizpůsobení vzdělávání podmínkám
potřeb regionu a místní komunity.

Dublin City University
Následující kapitola se bude zabývat popisem oboru Education and Training na Faculty of
Education na Dublin City University, tak jak je popsán na webových stránkách Univerzity.
V úplném úvodu oboru (DCU, dcu.ie, 2019) najdeme krátký odstavec o cílech daného
oboru. Tento obor se prezentuje jako způsob, jak získat cenné znalosti a uplatnit se při stále
rostoucí poptávce po pedagogických pracovnících v Irsku. Jejich postup je zaměřený na
praxi a obsahuje psychologické základy a velkou škálu metodik učení. Student studiem
získá cenné poznatky ze školního managementu a didaktiky, ale také rozvine své
komunikační znalosti pro multikulturní a různorodou společnost. V samotném popisu
kurzu pak najdeme konkrétní znalosti. Vzdělávání rozděluje na dvě hlavní skupiny
znalostí, z nichž jedna rozšiřuje odborné znalosti a dovednosti a druhá se zaměřuje
konkrétně na dovednosti učení a vedení skupiny. V první části je to společenský a osobní
vývoj, praxe vyučování, znalost tvorby kurikula a hodnocení studentů, znalost učebních
stylů, práce se skupinou a umění vyrovnat se se speciálními vzdělávacími potřebami a také
interpersonální komunikace a vzdělávání pro multikulturní a různorodou společnost.
V druhé části je to pak rozšiřování porozumění všech aspektů vzdělávání, v obou
formálních i neformálních sektorech (vzdělávání dospělých, vedení skupiny atd.), znalost
základních klíčových teorií týkajících se pedagogické teorie, poskytuje praktické a
teoretické dovednosti potřebné ke kvalitnímu vyučování a umění efektivní komunikace ve
vzdělávacím procesu. Již v popisu daného oboru se tedy vyskytuje zmínka o nutnosti
multikulturního rámce obsaženého ve vzdělávání budoucích učitelů a je i dále rozvíjena
jako důležitá dovednost pro umění být pedagogem.
Studium je tříleté a nemá žádné povinné moduly. Studentovi je nabídnuta škála předmětů
pro každý semestr, ze které sám vybírá a tím se profiluje ve svém vzdělávání. V tříletém
studiu jsou nabízeny celkem čtyři předměty, které se týkají multikulturní výchovy. Jsou to
následující: Hodnoty, identita a interkulturní vzdělávání (Values, Identity and Intercultural
learning), Rovnost, přístup a inkluze (Equality, Access and Inclusion), Lidské zdroje a
učení v globalizovaném světě (HR and Training in a Globalised World) a Občanství,
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diverzita, inkluze (Citizenship, Diversity, Inclusion). Tyto předměty jsou ukončeny
průběžnou prací v hodině, aktivními diskuzemi v hodině a v některých případech
závěrečnou odbornou esejí na téma.
Předmět Hodnoty, identita a interkulturní vzdělávání (DCU, www101.dcu.ie, 2018) se
zaměřuje na hodnoty a jak jsou důležité v učebním procesu. Rozebírá otázku hodnot
z perspektivy individuální identity a interkulturalismu. Po úspěšném složení tohoto
předmětu je student schopen: rozpoznat důležitost hodnot ve vzdělávání, popsat vliv
hodnot na roli pedagogů, popsat vztah mezi individuální identitou a aktivním občanstvím,
porozumět interkulturnímu rámci ve vzdělávání, vytvořit takové kurikulum, které bere
ohled na rozličnost hodnot, identit a kultur a vytvářet efektivní vyučovací metody pro
různorodé vzdělávací prostředí.
Předmět Rovnost, přístup a inkluze (DCU, www101.dcu.ie, 2018) se zaměřuje na
identifikaci a analýzu klíčových otázek rovnosti, diverzity a inkluze menšin a etnických
skupin ve společnosti. Náplní předmětu je hlavně znalost legislativy Rovnosti (Equality
legislation), znalost legislativy Evropské Unie a Irské republiky týkající se rovnosti,
diverzity a inkluze a také nabydou znalosti dopadů vzdělávací nerovnosti pro jednotlivce,
společnost a pracovní prostředí a v ostatních vzdělávacích kontextech.
Předmět Lidské zdroje a učení v globalizovaném světě (DCU, www101.dcu.ie, 2018) se
zaměřuje hlavně na objevování zákonitostí a okolností v učení komunit v globalizovaném
kontextu. Zkoumá současné a možné budoucí náležitosti učení v komunitách, popisuje
strategický kontext práce v komunitních vzdělávacích prostředích a vyvíjí strategický plán
pro zlepšování vlastních integrujících metod pro učení pomocí analýzy a syntézy ve svém
samostatném dalším vzdělávání.
Předmět Občanství, diverzita, inkluze (DCU, www101.dcu.ie, 2018) se zaměřuje hlavně na
představení sociologických teorií. V tomto modulu se studenti naučí konceptu sociálního a
politického vzdělávání v současném školním prostředí. Modul obsahuje plán, jímž si žáci
osvojí informace o klíčových otázkách tohoto předmětu a uvědomí si, jak správně zařadit
cíle tohoto předmětu do kurikula. Hlavním cílem pro studenty je uvědomit si sociální
kontext ve kterém žijí a jaký vliv má společnost na utváření tohoto kontextu. Hlavními
body je občanská výchova v irském kontextu, diskuze o klíčových konceptech předmětů
(práva, povinnosti, demokracie), pochopení, jak řešení těchto problémů napomáhá určitým
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skupinám čelit pocitům nepatřičnosti ve společnosti a v neposlední řadě vyvíjí metodologie
pro učení občanské výchovy a poznání problematiky s tím spojené.

40

2.2.3. Jaké jsou hlavní cíle a myšlenky předmětů Interkulturní
vzdělávání a Citizenship, Diversity and Inclusion, jak se liší jejich
pohled na cíle multikulturní výchovy
V následující kapitole analyzuji multikulturní předměty, které jsem absolvovala. V každém
budu vycházet z mých osobních zápisků a zkušeností z absolvovaného předmětu.
Předmětem této kapitoly je představení témat, které byly klíčové pro dané předměty a na
nich ukázáno, jak se liší pojetí multikulturní výchovy na těchto dvou univerzitách.
Interkulturní vzdělávání – Univerzita Karlova
Předmět interkulturní vzdělávání měl podobu přednášky, ale žáci byli vybízeni k debatě.
Probíhala jednou týdně ve 90minutových přednáškách po dobu jednoho semestru.
Nejprve se představily klíčové pojmy: multikulturalismus, interkulturalismus, kultura, atd.
Následovala kapitola o cílech předmětu jako takového: seznámení s hlavními tématy
předmětu a hlavně snahou chápat kulturní rozmanitost jako pozitivní věc pro společnost.
Další hodina byla věnována problematice skupin, identitě a minoritám. Zvýšená pozornost
padla na problematiku příslušnosti do různých skupin a jaké může mít negativní následky.
Cílem této kapitoly by mělo být vědomí, že příslušnost ke skupině i identita je proměnlivá
a mělo by se na ni vždy nazírat z různých úhlů pohledu. Následující kapitola se věnovala
cizincům v českých školách. Byla představena demografie cizinců v české třídě, jejich
specifika a jak se s takovým žákem ve školství zachází (co stát musí poskytnout). Návazná
kapitola se věnovala migraci, její současný stav v České republice, v EU, definice k ní
patřící a její ekonomické dopady na přijíždějící zemi a na zemi původu. Další kapitola se
zabývala problematikou azylu a popisovala průběh azylového řízení v České republice,
definice týkající se problematiky a náležitostí tohoto právního úkonu. Dalším probíraným
tématem byla specifika romského žáka v České republice. Následovala stručná historie
romského národa a nahlédnutí do romské kultury. Nejdůležitější součástí této kapitoly byl
popis problémů, kterým romské děti čelí a jak s nimi pracovat. Předmět se uzavřel
tématikou dítě uprchlíka. Popisují se zde důvody, proč jsou některé děti na útěku, jak se
s nimi pracuje, když se dostanou do České republiky a jak je nejlépe postupovat, aby byly
zájmy a práva dítěte na prvním místě.
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Citizenship, Diversity and Inclusion – Dublin City University
Předmět Citizenship, Diversity and Inclusion byl vyučován každý týden, po
90timinutových úsecích po dobu jednoho semestru. Prvních 45 minut bylo věnováno
přednášce a druhá část hodiny byla věnována diskuzi s učitelem a s ostatními studenty.
Při úvodní hodině nám byly vysvětleny základní pojmy multikulturní problematiky.
Zároveň nám bylo řečeno, že není jeden správný pohled na věc, existuje spoustu definic a
cest, jak se na problematiku dívat a i naše porozumění látce se bude časem měnit. Nejprve
se probíralo téma identity a jak se utváří. Zdůraznila se zde důležitost historického a
kulturního pozadí, stejně jako masová média a školní prostředí. Následovalo zamyšlení nad
britskou a irskou identitou, katolickou versus protestantskou identitou a také rozdíly
v myšlení od starší generace. Další hodina se zabývala tématem Občanské výchovy
(Citizenship Education). Zde se zdůraznil rozdíl mezi tolerancí a respektem, což se pak
rozebíralo v debatní části hodiny. Student si uvědomuje, že přítomnost tolerance není to, co
by mělo být cílem výchovy. Dále se předmět zaměřoval na rozdíl mezi aktivním a
pasivním občanstvím a skutečností, že Občanská výchova by měla klást velký důraz na to,
jak u studentů pěstovat náklonnost k zapojení se do společenského politického života.
Dalším důležitým bodem Občanské výchovy by mělo být nabytí takových zkušeností a
znalostí, aby člověk dělal rozhodnutí na základě vlastního informovaného názoru a
uvědomoval si sílu a krásu demokracie zapojení do ní. Následující část se zaobírala
tématem samotného učitele multikultury. Je zde kladen důraz na harmonii – věřit tomu, co
učím. Nejsou to jen samotné znalosti, které učitel studentovi předává, zároveň s nimi
působí na žáka i učitelovy ideály a osobnost, které by měly odpovídat těm dobrým
vlastnostem, které učí. Probírá se téma holistického učení, tedy jak na sebe navazuje
vědění, porozumění, hodnoty a činění. Předmět si uvědomuje, že toto je celoživotní proces,
který se mění po celý život. Další důležitá kapitola se věnovala Irské historii a její vliv na
to, jak je multikultura v Irské republice vnímána. S tím souvisela také kapitola o církvi a
její roli ve vzdělávání. Posledním tématem byla důležitost multikulturní výchovy v dnešní
době, kde se opět zdůraznily problémy spojené s globalizací a škodlivost předsudků a
vynášení nepoučených soudů.
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2.2.4. Jaká je nabídka multikulturně zaměřených neformálních
předmětů na Univerzitách
V následující kapitole se zaměřím na neformální kurikulum poskytované oběma
zkoumanými univerzitami. Pro potřeby zpracování této kapitoly jsem čerpala z webových
stránek obou univerzit (DCU, dcu.ie, 2019), (CUNI, cuni.cz, 2019). Zároveň zahrnu své
osobní zkušenosti tak, jak jsem je nabyla během studia. Mým hlavním fokusem bude
popsání organizací, které působí na obou fakultách, které se starají o zastoupení
multikultury, dále sociální kluby, které na školách působí a také na multikulturní akce,
které byly v době posledního roku organizovány.

Univerzita Karlova
Prvním krokem mé analýzy bylo zkoumání webových stránek fakulty. Hlavním činitelem
v oblasti multikultury je oddělení pro zahraniční vztahy, jejichž hlavním cílem je:
organizace, podpora a rozšiřování meziuniverzitní spolupráce, podpora studentů na
zahraničních akcích a koordinace programu Erasmus (CUNI P. , 2019).
Dalším bodem mého zkoumání jsou sociální kluby a kroužky, které škola nabízí. Opět
jsem se zaměřila na ty, které napomáhají cílům multikultury.
Na Univerzitě Karlově působí několik sociálních klubů (CUNI, cuni.cz, 2019). Nachází se
zde LGBT+ klub se jménem Charlie, jehož hlavním projektem je předání pocitu
sounáležitosti, bezpečnosti a sebevědomí. Dalším klubem je International Club CUNI, což
je studentský klub, který pořádá společenské, kulturní a sportovní akce pro české i
mezinárodní studenty a působí jako pomoc mezinárodním studentům v Praze.
Na Univerzitě také působí Univerzitní skupina Amnesty International, která sdružuje
studenty, které zajímá téma lidských práv. Náplní aktivit tohoto klubu jsou například
diskuse, promítání filmů a organizace petic a happeningů.
Univerzita také pořádá mnoho akcí, které mají multikulturní zaměření. Mezi takové
v posledním roce patřily například Festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět (jedensvet.cz, 2019), který si dává za cíl obeznámení nebo hlubší prohloubení
znalostí člověka o světě 21. století z různých úhlů pohledu. Upozorňuje na nespravedlnosti,
oslavuje lidskou rozmanitost a seznamuje s prací humanitních společností, jako je
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například Člověk v tísni. Dále jsou to kulturní akce, které pořádají jednotlivé katedry, jako
například Promítání filmů blízkého východu (CUNI, cuni.cz, 2018) organizované katedrou
blízkého východu, Mezinárodní sympozium o češtině jako o cizím jazyku (CUNI F. , 2018)
organizované filozofickou fakultou nebo letní seminář pro studenty Právnické fakulty o
Poměřování základních práv (CUNI, cuni.cz, 2018). Mezi akce s evropskou tématikou
patří například Pragmatické fórum střední Evropy: Konverzace skrze hranice (Central
European Pragmatist Forum: Conversations Across Borders) (CUNI, cuni.cz, 2018), která
zkoumá problematiku diskuze, nerovnosti, identity a porozumění. Další takovou akcí byla
Co teď, s kým a kam – budoucnost Evropské unie (CUNI, cuni.cz, 2018), která se mimo
jiné zaměřovala na migrační krizi, ekonomické problémy EU a Brexit. Některé akce
pořádané Univerzitou mají také sociální tématiku. Jedním takovým je například Festival
humanity a solidarity (CUNI, cuni.cz, 2018)s tématem žití bez domova. Festival nabízí
diskuze s lidmi, kteří pomáhají lidem bez domova a odborníky, kteří se tématem zabývají
na akademické úrovni a diskuze o další problematice týkající se problému bezdomovectví.
Další akcí s multikulturním a sociálním tématem byl Seminář a veřejná diskuze Nucená
sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a
současnost (romanhistories, 2018), kde se diskutuje nad nastíněnou tématikou.

Dublin City University
Nejdůležitější složkou podpory multikultury je v Dublin City University Zahraniční
oddělení. Na webových stránkách školy (DCU, dcu.ie, 2019)nalezneme hlavní cíle této
kanceláře, a to: získávání, pomoc a podpora mezinárodních studentů, organizace účasti
na mezinárodních akcích, reprezentace školy na mezinárodních fórech atd. Je tu také ale
uveden bod: propagace interkulturního prostředí na Univerzitě.
Dalšími subjekty, které přispívají multikulturnímu klimatu školy je například Náboženské
centrum (Inter Faith Centre) (DCU, dcu.ie, 2019) což je budova na hlavním kampusu
školy. Jeho hlavním cílem je být místem, které vítá a podporuje všechny členy univerzitní
komunity. Do náplně práce Náboženského centra patří spirituální pomoc, pomoc v těžkých
životních situacích, organizace každodenních náboženských rituálů a organizace
náboženských akcí na škole. Centrum však neslouží jen věřícím lidem. Chce sloužit jako
místo k setkávání a podpoře, ať už jste jakékoliv víry či ateisté. Velkou část návštěvníků
tvoří mezinárodní studenti, kteří zde nacházejí svou komunitu mimo domov. Celková vize
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tohoto centra je: “utvoření komunity/rodiny na DCU, která pomáhá oboustrannému
respektu a harmonii všech, co do centra vstoupí.“ (DCU, dcu.ie, 2019) V Náboženském
centru působí komunita budhismu, křesťanství, hinduismu, islámu a judaismu. Mezi akce,
které Náboženské centrum pořádá, patří například vaření a rozdávání jídla lidem bez
domova nebo trávení času s dětmi z domovů mládeže.
Na Univerzitě také působí oddělení s názvem Občanské zapojení: DCU v komunitě (DCU,
dcu.ie, 2019) (Civic Engagement: DCU in the Community). Hlavním cílem tohoto projektu
je zapojení studentů do místních, regionálních i globálních komunit. Centrum vytváří
dobrovolníky, kteří se angažují v komunitách. Univerzita si uvědomuje, že: “zapojení se do
místních komunit by se mělo neprodleně objevit v cílech univerzit vyššího vzdělávání
(DCU, dcu.ie, 2019).“Náplní centra je práce, která pomáhá zlepšovat společnost. Mezi
jejich programy patří například obnovení vztahů mezi severem a jihem Irské republiky,
setkávání se s místními komunitami a pomoc starší generaci.

Dublin City University má širokou nabídku sociálních klubů (DCU, dcu.ie, 2019). Jako
první kategorii bych oddělila etnické kluby. Na Univerzitě se nachází klub Indický,
Korejský, Japonský, Saudi, Sinn Fein (irský), Španělský, Africký, Čínský, Francouzský a
Islámský. Všechny tyto kluby slouží jako komunita pro studenty, ale také jako nástroj
rozšiřování a porozumění kultury. Tyto kluby pořádají různé akce, jako například učení
jazyků, oslavy kulturních svátků atp. Další skupinou kroužků, týkajících se multikultury
jsou kroužky s mezinárodní tématikou. Mezi tyto patří společnost AIESEC (International
Association of Students in Economic and Commercial Sciences), což je klub pro
následující generaci vůdců a přinašečů změn ve společnosti. Spojují dobrovolníky z celého
světa a pomáhají jim získat stáže a dobrovolnické příležitosti po celém světě. Dalším
klubem je DCU boří hranice (DCU Breaking Borders Society), který spolupracuje
s ostatními multikulturními a etnickými kluby na Univerzitě a pořádají akce, které spojují
studenty všech těchto klubů. Mezi jimi pořádané akce patří například seznamovací akce,
ochutnávky světových jídel, společné hraní her apod. Další klub, Mezinárodní klub pro
Erasmus studenty (International Erasmus Student Network DCU) je hlavním
organizátorem akcí pro přijíždějící Erasmus studenty. Pořádá akce, kde se setkávají
Erasmus studenti se studenty Dublin City University a mají naplánovanou společnou
aktivitu, jako například výlet po okolí, bowling, nebo kulturní akce jako seminář Irských
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tanců nebo oslava Sv. Patrika. I Dublin City University má, stejně jako Univerzita Karlova,
Amnesty International klub a LGBT+ klub.
Další část mé analýzy jsou multikulturní akce pořádané školou. Čerpala jsem z webových
stránek Univerzity (DCU, dcu.ie, 2019). Předmětem zkoumání jsou akce pořádané za
poslední rok. Každý rok se zde pořádá akce Noc kultury (Culture Night) (DCU, dcu.ie,
2018), kde se tančí, hraje, poslouchá hudba, předčítá literatura a sleduje umění různých
kultur. Univerzita nabízí i náhled do společenských problémů, na které se zaměřil
například Týden uprchlíků (Refugee Week) (DCU, dcu.ie, 2019) který si dává za cíl zvýšit
sociální inkluzi na Univerzitě a poukázat na problémy uprchlického života. Další akcí
s podobnou tématikou je například přednáška Vyprávění Azylantů (Asylum Narratives)
(DCU, dcu.ie, 2018), které probírá tématiku hledání azylu v Irské republice ze všech
různých úhlů pohledu nebo seminář Krize v Turecku a Blízkém východě: Jaká je cena za
stabilitu? (Turkey and The Middle East Crisis: What´s the Price of Stability?) (DCU,
dcu.ie, 2018) který se zaměřuje na situaci v Sýrii a Iráku a jak ji řešit v Evropě. Dalšími
evropskými a světovými tématy se zabývaly přednášky Zákon a politika Brexitu:
Mezinárodní konference (The Law and Politics of Brexit: International Conference) (DCU,
dcu.ie, 2018) nebo Indie a Evropa: Debata o klimatických změnách (India and Europe:
Debating the challenge of climate change) (DCU, dcu.ie, 2018).
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3. Závěr výzkumu
3.1. Vyhodnocení odpovědí na výzkumné otázky
3.1.1.

Jak

jsou

cíle

multikulturní

výchovy

zavedeny

ve

strategických plánech Univerzit
Předně, analýza strategických plánů Univerzit prokázala můj předpoklad, tedy že Dublin
City University má mnohem rozpracovanější plán týkající se multikulturní problematiky.
Multikulturní vizi má uvedenou jako tři z devíti celkových bodů. Samotné body realizace,
které si Univerzita rozepsala jako cíle, jsou přesně formulovány a strategie, jak jich docílit,
jasně rozepsány. Univerzita si také uvědomuje svou odpovědnost ve společnosti, tedy že
jsou důležitou složkou formování osobnosti žáka (potažmo společnosti) a proto se snaží
svými přesně vymezenými strategiemi předat žákům ty hodnoty, které jsou považovány za
důležité pro budoucí generace a společnost. Toto jsou hodnoty respektu, uvědomělých
rozhodnutí a praktikování demokracie. Škola si také uvědomuje problémy spojené
s nastávající globalizací a nutnost se s nimi vypořádat. Ze strategického plánu vyplývá, že
má mnohem větší snahu působit jako vychovatel společnosti než Univerzita Karlova.
Strategický plán Dublin City University má za cíl více chápající multikulturní společnost a
přetvoření společnosti globálním směrem.
Strategický plán Univerzity Karlovy oproti tomu má multikulturní rámec obsažený méně.
Chybí přesné strategie, jak docílit více multikulturního porozumění, není zde zdůrazněna
potřeba vyrovnávat se se vzrůstající globalizací. Můžeme zde také vidět velmi odlišný
způsob vztahu ke studentům, a to ten, že oproti Dublin City University, Univerzita Karlova
nutně nepůsobí jako vychovatel nebo tvůrce hodnot svých studentů, nebo alespoň ne skrze
strategický plán. Univerzita si podle strategického plánu uvědomuje svojí roli jako
vychovatele, chybí však plán, jak tohoto docílit. Obě Univerzity se ale soustředí na
mezinárodní spolupráci a jsou součástí akademické mezinárodní obce.
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3.1.2. Jaká je nabídka multikulturních předmětů na Univerzitách
Z provedeného výzkumu bylo zjištěno, že Dublin City University má větší nabídku
předmětů, které mají multikulturní náplň (4/1). Žákům je umožněno vybírat z mnoha
předmětu s různou tématikou, která napomáhá profilování budoucích učitelů. Předměty na
Dublin City University mají spíše praktické zaměření, šité na míru požadavkům na
budoucí edukátory, zatímco Univerzita Karlova je zaměřena spíše na teoretické znalosti a
fakta.

3.1.3. Jak se liší jejich pohled předmětů Interkulturní vzdělávání a
Citizenship, Diversity and Inclusion na cíle multikulturní výchovy
Analýzou dokumentů ze samostatných předmětů se výše zmíněné tendence dokazují. Opět
se u předmětu Access, Citizenship and Equality ukazuje více důraz na praxi a osvojení si
hodnot, které předmět nabízí. Cílem předmětu je změna náhledu na celou problematiku a
uvědomění si, že multikulturní vzdělání trvá po celý život a neustále se mění. Interkulturní
vzdělávání je zaměřeno více na teoretické znalosti a fakta z dnešní společnosti České
republiky, i když také nastiňuje problém identity a nahlížení na ni. Česká obdoba tohoto
předmětu zase naopak nastiňuje jednotlivé skupiny cizinců v českých školách, které irské
vzdělání neřeší. Oproti irské obdobě také Interkulturní vzdělávání podchycuje více legální
rámec cizinců v ČR, zatímco Citizenship, Diversity and Inclusion má navíc náboženský
rozměr. Celkově se dá říci, že irský předmět dává přednost utváření osobnosti jedince
s multikulturním náhledem, zatímco český ekvivalent se spíše věnuje znalostem o
problematice.
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3.1.4. Jaká je nabídka multikulturně zaměřených neformálních
předmětů na Univerzitách
Při odpovědi na tuto výzkumnou otázku jsem zkoumala organizace, které mají
multikulturní náplň, sociální kluby, které na školách fungují a akce pořádané školou, které
se týkají multikultury. Obě školy mají jako hlavního představitele Oddělení pro zahraniční
vztahy a Zahraniční oddělení (International Office). I když obě sdílí základní náplň, jako je
péče o studenty Erasmu a organizace mezinárodních akcí, Zahraniční oddělení na Dublin
City University má přímo ve svém popisu uvedeno, že se stará o interkulturní klima na
škole. Oproti Univerzitě Karlově má také další dvě organizace, jejichž cílem je sdružování
pomocí víry (Náboženské centrum) a také pomoc místním, regionálním a globálním
komunitám přes projekt DCU v komunitě. Na Dublin City University se také vyskytuje
více sociálních klubů, které napomáhají multikulturnímu klimatu školy. Obě školy ale mají
uspokojující počet akcí s multikulturní tématikou.
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3.2. Vyhodnocení výsledků výzkumných předpokladů
3.2.1. Předpoklad č.1. Multikulturní výchova je lépe podložena ve
formálních dokumentech Dublin City University
Ano, tento předpoklad se potvrdil. Dublin City University je více připravena na
problematiku spojenou s globalizací, protože se v jejich plánech nachází vytyčené cíle,
které multikultuře na školách napomáhají. Škola si uvědomuje důležitost multikultury
v dnešní společnosti a má za cíl se v ní dále vzdělávat a zlepšovat.

3.2.2. Předpoklad č.2. Multikulturní výchova je v Dublin City
University brána spíše jako prostředek formování osobnosti, než
jako předání znalostí, jak je tomu na Univerzitě Karlově
Ano, tento předpoklad se potvrdil. Hlavním důkazem pro tuto skutečnost je náplň
porovnávaných předmětů (Interkulturní vzdělávání a Citizenship, Diversity and Inclusion).
Zatímco Interkulturní vzdělávání klade důraz na faktické znalosti, Citizenship, Diversity
and Inclusion pracuje s předmětem spíše jako s návodem na formování názorů a osobnosti
člověka. Předvedením sociologických metod nutí člověka k zamyšlení a vede k většímu
rozhledu v problematice.

3.2.3. Předpoklad č.3. Dublin City University si více uvědomuje
potřebu zařazení multikultury do studijních plánů
Ano, tento předpoklad se potvrdil. Nejvýmluvnějším důkazem je počet nabízených
předmětů na obou univerzitách (4/1).

3.2.4. Předpoklad č.4. Dublin City University má lepší podporu pro
multikulturní problémy na Univerzitě než Univerzita Karlova
Ano, tento předpoklad se potvrdil. I když mají obě Univerzity zahraniční oddělení, které
se stará o studenty, Dublin City University má navíc přímo v popisu své činnosti péči o
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multikulturní klima na škole. Dalším důkazem je počet center, které se na Univerzitě
zabývají multikulturními problémy (Náboženské centrum, Občanské zapojení DCU).
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3.3. Závěr výzkumné části
Výzkumná část práce byla zaměřena na porovnání zapojení multikulturních cílů do výuky
na dvou zkoumaných Univerzitách, Univerzitě Karlově a Dublin City University. Tato
problematika byla zkoumána z různých úhlů: zkoumány byly strategické plány, studijní
plány, jednotlivé předměty a neformální organizace. Pro potřeby výzkumu byly stanoveny
čtyři výzkumné otázky a čtyři výzkumné předpoklady. Cílem analýzy dokumentů bylo
odpovědět na tyto otázky a potvrzení či vyvrácení předpokladů. Výsledky výzkumného
šetření ukázaly, že: multikulturní cíle jsou lépe podloženy ve strategických plánech Dublin
City University, že Univerzita Karlova a Dublin City University mají na předmět jiný
pohled, dále že Dublin City University má větší nabídku předmětů týkajících se
multikultury a v neposlední řadě že Dublin City University je lépe vybavena na problémy
týkající se multikultury.
Zjištěných závěrů může být využito při tvorbě strategického plánu Univerzity Karlovy,
stejně tak se škola může inspirovat a rozšířit své portfolio nabízených předmětů. Dalšími
kroky by pak mohlo být vytvoření oddělení, které se této problematice na škole věnuje.

4. Závěr bakalářské práce
Tato bakalářská práce si dala za úkol podrobný náhled do problematiky multikulturní
výchovy v České a Irské republice. Teoretická část se zaměřila na význam multikulturní
výchovy, její terminologii, historii v Českém a Irském kontextu, dále na Síť Eurydice a na
její vznik, historii a principy. Krátce se zmínila multikulturní výchova v ostatních zemích
EU. V další části se pak probíraly školní dokumenty v České a Irské republice. Cílem této
části práce bylo nabytí informací o kontextu problematiky v obou zemích. Výzkumná část
práce si dala za cíl podrobněji se zaměřit na jednotlivé zkoumané země a konkrétní
Univerzity, které sloužily jako subjekty porovnání. Centrem zkoumání byly strategické
plány, studijní plány, samotné předměty obou Univerzit a neformální programy. Byla
zvolena metoda analýzy dokumentů. Byly připraveny výzkumné otázky a výzkumné
předpoklady, které byly úspěšně zodpovězeny a předpoklady potvrzeny. Domnívám se, že
tato práce může sloužit jako užitečný nástroj k porovnání multikulturní výchovy v cílových
zemích a jako poučení pro Českou republiku jak se zlepšit na poli multikulturní výchovy.
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