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ÚVOD

Spole nost  v dnešní  dob   zažívá  nep eberné  množství  zm n  a  zvrat .

Díky hospodá skému rozvoji a s ním spojeným technickým pokrokem mají lidé

na celém sv  k sob  neustále blíže. Lidé mají ím dál tím více možností

cestovat a poznávat tak  nejen  nové  lidi  a  státy,  ve  kterých  žijí,  ale  také

jejich  historii,  jazyk  a  kulturu. V dnešní dob  existuje na sv  necelých šest

tisíc etnických skupin a také p ibližn  stejný po et jazyk . Po ty zástupc

jednotlivých etnik se velmi r zní. M že se jednat o stovky milión  obyvatel

nebo také jen o pár tisíc jedinc . S množstvím etnických skupin  a  rozdílností

jazyk   je  logicky  spojena  individualita  jednotlivých  kultur.  A práv   z tohoto

vodu  sehrává  multikulturní  výchova  v prost edí  zna né  kulturní variability

nezastupitelnou roli. Jestliže  v sou asné  dob   hovo íme  o  globalizaci,  která

s sebou    p ináší  v tší propojenost na poli politických, ekonomických a

sociokulturních událostí, nem žeme zapomínat  ani  na  globální  problémy  s

tím  spojené,  jež  se  dotýkají  celé  populace lidstva.  Nemusíme  myslím  ani

dlouze  p emýšlet  a  dojdeme  velmi  jednoduše k záv ru,  že  jedním  z t chto

problém   se  stává  migrace  obyvatel  z r zných  ástí sv ta.

Migrace p edstavuje pohyb obyvatelstva, který je spojen se zm nou trvalého

bydlišt   a  p edstavuje  také  zna né  ekonomické,  kulturní  a  popula ní

sledky. Migrace se nejvýrazn ji dotýká stát  z rozvinutých ástí sv ta, svoji

zkušenost však postupn  zažívají další a další státy. Migra ní vlnu nelze dost

dob e zastavit, a  se nám to líbí nebo ne a stále více stát  se stává domovem

pro stále zvyšující se po et p ist hovalc .

Naše  republika  ve  své  historii  prod lala  v tomto  sm ru  celkem  zajímavý

vývoj.  Po  skon ení  první  sv tové  války,  zánikem  rakousko-uherské

monarchie, vznikla  nová  eskoslovenská  republika.  Vznik  nové  republiky

byl  doprovázen myšlenkou  národního  státu,  ve  kterém  však  byly  siln
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zastoupeny    národnostní menšiny, p evážn  N mc , Polák  a Ma ar , které

se projevovaly navenek vysokým stupn m  národního  v domí.  Dále  se  zde

vyskytovaly  menší  populace  Ukrajinc , Rusín   a  také  Rom .  Podmínky

pro  život  národnostních  menšin  žijících  na  území eskoslovenska

upravovala již tehdejší ústava z roku 1920. Národnostním menšinám se  v

tehdejším  eskoslovensku  dostávalo  všech  základních  ob anských  práv

jako nap íklad i práva jazykového.

Tehdejší eskoslovenskou republiku p i jejím vzniku bychom mohli nazvat

jako národnostn  pestrou nebo lépe multikulturní. Ke zm  však došlo po

skon ení druhé sv tové války, kdy struktura populace obnovené republiky

doznala výrazných zm n. Zejména se výrazn  zm nil pom r n meckého a

eského etnika. P evážná ást populace  n mecké  menšiny  byla  z území

eskoslovenska  vysídlena.  Nová  Ústava eskoslovenské republiky z 9.

kv tna 1948 se otázkou národnostních menšin v bec nezabývala.  Na  p elomu

ty icátých  a  padesátých  let  tehdejší  komunistický  režim povolil pouze t i

národnostn  menšinové organizace, a to pro ma arskou, polskou a

ukrajinskou  národnostní  menšinu.  Teprve  v roce  1968  byla  v ústavním

zákon   o postavení  národností  v eskoslovenské  socialistické  republice

(zákon  .  144/1968 Sb.)  uvedena  také  n mecká  národnost.  Jiné

národností  menšiny,  než  tyto  ty i uvedené, nebyly pro tehdejší vládní

politiku p ípustné.

K razantním zm nám v postavení národnostních menšin došlo po roce 1989   a

následn   v roce  1991,  kdy  byla  p ijata  Listina  základních  práv  a  svobod

(zákon  . 23/1991   Sb.),   která   se   stala   sou ástí   ústavního   po ádku

eské   a   Slovenské Federativní  Republiky  a  dále  pak  v roce  1993,  kdy

vznikla  samostatná  eská republika.  Postupná  demokratizace  eské

republiky  a  následný  politicko-historický vývoj  spojený  s rozr stající  se

integrací  naší  zem   do  mezinárodních  vztah   je logickou  p inou

zvyšující  se  migrace,  která  zasáhla  i  naši  republiku.  eská republika už

dávno nepat í jen k zemím tranzitním, ale postupem asu se stala zemí cílovou.
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Již  od  devadesátých  let  tvo í  nejpo etn jší  skupinu  cizinc   v eské

republice ti, kte í p icházejí za ú elem zam stnání. V poslední dob , ovlivn né

také nap . vstupem eské republiky do Evropské unie (1. kv ten 2004) nebo

naposledy do Schengenského prostoru (21. prosinec 2007), se d vody cest i

pobyt  cizinc  na území naší republiky dále rozši ují.

eská  republika  se  stále  více  otevírá  okolnímu  sv tu  a  je  tedy  nanejvýš

patrné, že se ob ané naší zem  budou stále více a ast ji ve svém život

setkávat s p íslušníky jiných stát  s odlišnou národností, jazykem a kulturou.

Se zvyšujícím se po tem cizinc , navšt vujících eskou republiku nebo zde

žijících, m že souviset i, poslední dobou zesilující, odmítavý postoj k t mto

cizinc m. Všeobecn  je p ijímán názor, že cizinci se u nás velkou m rou

podílejí na razantním nár stu kriminality a p ispívají tím k poklesu  bezpe nosti

zem  v o ích široké ve ejnosti. Domnívám se, že  odmítavý  postoj  k cizinc m,

stejn   tak  jako  k n kterým  etnickým  skupinám žijícím dlouhodob  na našem

území, pramení z neznalosti odlišných tradic a kultur a také   xenofobie,   která

vede   ke   vzniku   nejr zn jších   p edsudk    a   mezilidské nesnášenlivosti

i lidem z jiných zemí.

Do budoucna je tedy nezbytné, aby spole nost v eské republice problém m

migrace v novala ve zvýšené mí e  pozornost a nehledala ve vztahu k

íslušník m cizích  stát   nebo  jiných  etnik  a  ras  neopodstatn né

problémy.  Naopak  by  se  m la nau it  vnímat  p íslušníky  národnostních

menšin  jako  sou ást  vlastní  spole nosti  a snažit  se  ze  všech  sil  pomoci

k jejich  bezproblémové  integraci  do  v tšinové spole nosti.    I  toto  je  ve

své  podstat   otázkou  multikulturalismu  a  multikulturní výchovy jako takové.

Rozhodla jsem se  psát práci o multikulturní výchov , která doufám  p isp je

k tomu, aby se lidé z r zných až diametráln  odlišných kultur lépe  poznali a

cht li se navzájem pochopit.
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1   ESKÁ REPUBLIKA A MULTIKULTURNÍ  VÝCHOVA

Jak  už  bylo  zmín no  výše,  eská  republika  a  její  spole nost  prod lala

v posledních  letech  nep eberné  množství  zm n,  které  mimo  jiné  souvisejí

i  s nov  vzniklou  etnickou  situací  v zemi.  Spole nost  v eské  republice

nebyla  po  stránce etnického složení nikdy absolutn  stejnorodá, transformace

eské spole nosti po roce 1989 však m la za následek vznik nových etnických

a kulturních konflikt , stejn  tak jako  p íliv  cizinc   v novodobé  imigra ní  vln

výrazn   ovlivnil  d íve  pom rn  stejnorodou etnickou situaci a vyvolal zm ny v

postoji a nálad  obyvatel naší zem .

Multikulturní  výchova,  jako  nástroj  nezbytný  pro  zmírn ní  negativních

dopad ,  se zdá být pro eskou spole nost a p edevším pro mladou generaci

nezbytná. Podmínky pro realizaci multikulturní výchovy však nejsou nikterak

žové, nebo  chybí hlubší analýzy  vzniklých  jev   a  ani  teoretický  a

výzkumný  základ  pro  její  realizaci  není dostate  pevný.

Již ve 14. století se etnická situace v eských zemích zna  komplikovala a

inášela  tak  r zné  postoje  ve  spole nosti  ech   a  také  v populaci

dalších  etnik, která  v té dob     žila    na    eském    území    (N mci,    Židé,

Romové,…). Nejkomplikovan jší   etnické   složení   populace   bylo   po

vzniku   samostatného eskoslovenského  státu  v roce  1918.  Jeho  d sledky

stále  ješt   ovliv ují  dnešní etnické  klima  u  nás.  Skladbu  populace

tehdejšího  eskoslovenska  tvo ili  krom ech   a  Slovák   velmi  po etné

národnostní  skupiny.  Byli  to  p edevším  N mci  a  Ma i.  Menší  skupiny

pak  tvo ili  Ukrajinci,  Rusíni  a  Romové.  Komplikovaná národnostní  skladba

v období  let  1918  –  1938  se  stala  jednou  z p in  násilné okupace

eskoslovenské   republiky   N meckem.   Ke   zm    etnické   skladby

obyvatelstva  došlo  po  skon ení  druhé  sv tové  války,  kdy  bylo  z území

tehdejšího eskoslovenska odsunuto asi 2,6 milion  N mc . Tímto se etnické
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složení populace naší  zem   p iblížilo  stavu,  který  panuje  dnes.  V dnešní

dob   je  tato  situace  navíc ovlivn na spole ensko politickými zm nami,

kterými naše zem  prošla v uplynulých pár  letech.  Vstupem  eské  republiky

do  Evropské  unie  a  zrušením  faktických kontrol osob na státních hranicích

se naše zem  definitivn  otev ela okolnímu sv tu a cizinc , kte í se rozhodli

natrvalo usídlit v eské republice, bude do budoucna jist  p ibývat. Z pohledu

multikulturní výchovy je zde na míst  p ipomenout, že situace se pomalu

za íná zlepšovat a problematikou spole ného soužití lidí r zných etnik se i u

nás za ínají zabývat n které v decké instituce, univerzitní pracovišt  a také

mnohé odborné asopisy a literatura.
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2   MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

„Multikulturní  výchova  je  eduka ní  innost  zam ená  na  to,  aby  u ila  lidi

z r zných  etnik,  národ ,  rasových  a  náboženských  skupin  žít  spolu,

vzájemn   se respektovat a spolupracovat. Provádí se na základ  r zných

program  ve školách a v mimoškolních    za ízeních,    v osv tových    akcích,

v reklamních    kampaních, v politických  opat eních.  Jsou  s ní  spojovány

velké  nad je  i  zna né  finan ní prost edky,  ale  její  skute né  efekty  nejsou

spolehliv   prokazovány.“ [ PR CHA, 2006. ] Multikulturní výchova   „vyjad uje

snahy   vytvá et   prost ednictvím   vzd lávacích   program  zp sobilost  lidí

chápat  a  respektovat  jiné  kultury  než  svou  vlastní.  Má  zna ný praktický

význam  vzhledem  k  vytvá ení  postoj   v i  imigrant m,  p íslušník m jiných

národ , ras apod.“ [PR CHA,WALTEROVÁ,MAREŠ, 1995.]

S  termínem  „multikulturní  výchova“  se  v posledních  letech  setkáváme

stále ast ji, a to nejen prost ednictvím sd lovacích prost edk , r zných novin

a asopis , ale také, což je podstatné, na poli pedagogiky, p íp. jiné sociální

dy a dostává se také  do  v decké  sféry  a  eduka ní  praxe  mnohých  škol.

Uplat uje  se  tedy  už  nejen v zahrani í, ale postupn  za íná pronikat i do

eského prost edí.

Pojem  „multikulturní  výchova“ (dále jako MKV) se  k nám  za al  postupn

dostávat  po  roce 1989  ze  zahrani í.  Byl  p evzat  z anglického  „multicultural

education“.  Zde  však podle  Pr chy m že  nastat  problém,  nebo   anglický

termín  „education“  má  hned n kolik význam : jednak edukace, tedy výchova

a vzd lávání a pak také pedagogika. V našem pojetí se však ujal pouze ve

významu výchova, což však není zcela p esné, nebo   doménou  „multikulturní

edukace  je  vzd lávání,  tedy  proces,  který  spo ívá v zám rném,

organizovaném vyu ování n jakých poznatk , dovedností, postoj  aj. a s tím

spojeném u ení na stran  vzd lávaných subjekt .“ [ PR CHA, 2006. ]
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Multikulturní  výchova  však  není  jediný  termín,  kterého  lze  v souvislosti

s touto  problematikou  použít.  Krom   již  zmín ného  a  nej ast ji

používaného, multikulturní  výchova  (multicultural  education),  se  m žeme

setkat  také  s  dalšími jako nap . Interkulturní výchova (intercultural education),

který se používá v mnoha zemích  Evropy  a  také  na  poli  mezinárodní

decké  komunikace,  inter-etnická  nebo multi-etnická  výchova

(interethnic/multiethnic  education)  jsou  zažité  a  používají  se p evážn   ve

Spojených  státech  amerických.  Také  v literatu e  m žeme  objevit  další

používané termíny, globální výchova (global education) nebo mezinárodní

výchova (international education). Tyto termíny se používají pro stejný význam

jako všechny p edešlé, ale v tšinou jsou významov  spjaty s n kterými dalšími

aspekty, jako nap . ekologickými.  Dalšími  terminologickými  variantami  mohou

být  interkulturní  nebo dokonce  i  interkulturální  vzd lávání  nebo  také

mezikulturní  výchova.  Co  se  týká eské  odborné  terminologie,  tak  zde

evládá  již  od  po átku  devadesátých  let z mezinárodní   terminologie

evzatý   termín   multikulturní   výchova,   který   se postupn   stává  b žným

i  v dalších  v dních  odv tvích  a  oblastech  výchovy  a vzd lávání.

Problematikou multikulturní výchovy se zabýváme v r zných v dních

disciplínách    jako  nap . pedagogice,  sociologii,  etnologii,  sociolingvistice

nebo  kulturní  antropologii.  Problematice  multikulturní  výchovy  se  v nují

speciální asopisy,  je  vydávána  ada  sborník   a  také  se  po ádají

nejr zn jší  konference.  Již v dávné   historii   si   byli   lidé   v domi   svých

etnických,   rasových,   kulturních, náboženských i jazykových rozdíl , až v

posledních desetiletích však zjiš ujeme, že je pot eba lidi o t chto rozdílech

zám rn  vzd lávat. „Dosp lo se tak k p esv ení o tom,  že  lidstvo  má  p es

nejr zn jší  své  odlišnosti  také  mnoho  spole ného  a  že odlišnosti nesmí být

inou nep átelství, nenávisti, i dokonce válek, nýbrž naopak jsou zdrojem

bohatství  lidské spole nosti.“ [ PR CHA, 2001]. Multikulturní   výchova   je

dnes   oficiální   sou ástí   školské   politiky   a vzd lávacích  program

základních,  st edních  i  vysokých  škol.  Za   snahami   realizace
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multikulturní    výchovy    m žeme  pozorovat   dva   sm ry.   Ten   první   u í

populaci  z hlavního  etnika  poznat  populaci z etnik  minoritních  a

izp sobovat  tak  jejich  chování  k nim.  Druhý  sm r  vytvá í prostor  pro  to,

aby  minoritní  skupiny  m ly  možnost  se  vzd lávat  v takovém prost edí,

které je p izp sobeno jejich odlišným možnostem a pot ebám. Pr cha

[PR CHA, 2001]  popisuje  výše  uvedené  dva  sm ry  z pojetí  multikulturní

výchovy r zných autor  jako dv  koncepce:

Koncepce   [A]   –   Multikulturní   výchova   je   proces,   jehož   prost ednictvím

si  jednotlivci mají vytvá et zp soby svého pozitivního vnímání a hodnocení

kulturních systém   odlišných  od  jejich  vlastní  kultury  a  na  tomto  základ

mají  regulovat  své  chování k p íslušník m jiných kultur.

Koncepce  [B]  –  Multikulturní  výchova  je  konkrétní  vzd lávací  program,

který zabezpe uje  žák m  z etnických,  rasových,  náboženských  a  jiných

minorit  takové u ební  prost edí  a  takové  vzd lávací  obsahy,  jež  jsou

izp sobeny  specifickým jazykovým, psychickým a kulturním pot ebám t chto

žák .

Vymezení pojmu MKV je pojímáno v odborných zdrojích velmi variabiln .

Setkáváme se v této souvislosti s mnoha alternativními pojmy i pojmy, které

jsou chápány jako synonyma pojmu multikulturní výchova: interkulturní

pedagogika, interkulturní výchova, interkulturní vzd lávání, multikulturní

vzd lávání, globální výchova, výchova k sv toob anství apod.

Základním cílem MKV a její podstatou je nau it se porozum t lidem s

odlišností, jinakostí (která m že být dána sociáln , rasou, národností, jazykem,

kulturou, náboženstvím, zkušeností, apod.) a vytvá et prostor pro tolerantní a

vst ícné soužití s nimi. Každý lov k je svou podstatou neopakovatelná a

jedine ná bytost, která se od ostatních liší a zárove  se jim v mnohých

charakteristikách podobá. Na základ  této podobnosti mohou lidé vytvá et jisté

skupiny - a  již v tšinové nebo menšinové. Úskalí p edevším menšinových
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skupin spo ívá v tom, že mohou být v mnoha oblastech znevýhod ovány,

„stereotypizovány“ a  stigmatizovány a v mnoha p ípadech jsou p edm tem

segregace, diskriminace nebo dokonce rasismu.

Metody MKV mohou být zna  variabilní. Spole ným jmenovatelem p i

aplikaci všech metod MKV by m lo být dodržování zdvo ilosti (slušnosti),

efektivní komunikace, smysluplné diskuse, konstruktivní spolupráce, kritického

myšlení a interaktivního p ístupu. lov k musí mít možnost aktivn  si utvá et

postoje, trénovat dovednosti a schopnosti, pracovat s informacemi. Tyto

metody jsou v souladu s obecn  uznávanými metodami v pedagogice.

Obsahov  se MKV zabývá r znými tematickými okruhy, ale základní

problematikou je vždy soužití majoritní spole nosti s menšinami a naopak, tedy

jejich vzájemný vztah.

V eské republice se vyskytuje nesprávná tendence zužovat obsah MKV na

romskou     menšinu,   pop .   na   menšiny   etnické   (národnostní.)  N které z

menšin jsou zde od dávných dob, n které nov  vznikají - n které jsou více

vyhran né, jiné mén  - jedny samy sebe definují tak a jiné onak. Ale fakt je, že

jsou tu a že práv  ze srovnání jejich osobité mentality a jejich osobitých projev

že vzejít mnohé pou ení.  MKV chápeme jako výchovu k životu v existující

multikulturní spole nosti, která je etnicky, kulturn  a sociáln  variabilní.

Zám rná  p íprava  osob  pro  zvládnutí  sociálních  vztah   se  stává  nutností.

Žijeme  v dob ,  kdy  ve  svém  osobním  i  pracovním  život   vstupujeme  do

zna ného množství  vztah ,  a  to  i  s p íslušníky  jiných  národ .  Z tohoto

vodu  p ipravenost zvládat  sociální  vztahy  nejr zn jších  úrovní,  bez

projev   agrese  a  nenávisti,  tvo í pevný  základ  dalšího  rozvoje  naší

civilizace.  Tato  skute nost  se  nás  bezprost edn  dotýká, nebo  i v našich

podmínkách se stále více setkáváme s lidmi ze vzdálených zemí,  kte í

pocházejí  z prost edí  s výrazn   odlišnou  kulturou  a  tradicemi.  Tyto

odlišnosti  se  však  nesmí  stát  p inou  separace  p íslušník   minorit,  která

že v mnohých  p ípadech  zap init  vznik  negativních  až  agresivních
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jev ,  jichž  jsme bohužel  stále  astými  sv dky.  Tomuto  fenoménu

nedorozum ní  a  nesnášenlivosti musíme t eba i prost ednictvím multikulturní

výchovy, která m že již žáky ve škole na tyto a mnohé další situace p ipravit,

as p edcházet.

Každý lov k vidí sv t v ur itých kulturních hranicích a p edstavách.Tyto

kulturní hranice(normy) si obvykle neuv domujeme, protože  jsou nám natolik

vlastní, že se stávají ástí naší osobnosti. Uv dom ní si norem chování a

uvažování ve vlastní kultu e je možné pouze tehdy, kdy vstupujeme do kontaktu

s lidmi, kte í se ve svém chování ídí  jinými normami. Lidé ve v tší i menší

mí e rozši uji hranice svého kulturního horizontu tím, jak cestují do jiných stát ,

í se cizí jazyky, tou zahrani ní literaturu, komunikuji s cizinci.

Tato práce se v nuje p edevším problém m stýkání se a splývání r zných

kultur, nebo  vztahy na pracovišti, ve školách , ve spole nosti jsou ovliv ovány

kulturou zem , každý lov k je individuum žijící ve své kultu e a práv  v

multikulturní spole nosti m že díky neinformovanosti lov ka o kultu e jiného

lov ka docházet velmi asto k problematickým situacím a konflikt m.

Nekomunikovat nelze, a proto mým cílem bylo popsat rady pro úsp šnou

komunikaci v multikulturní spole nosti. Pomoci lidem lépe se orientovat v

multikulturním prost edí. Ukázat cestu, jak  si s lidmi jiných kultur navzájem

lépe porozum t. Pokusit se nau it p ijímat jazykové odlišnosti a uv domit si

možné dopady svých verbálních i neverbálních projev .
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3 ZÁKLADNÍ POJMY

3.1 Multikulturalismus

Pro ozna ování témat spojených s rasou, socioekonomickou t ídou, rodovou

íslušností, jazykem, sexuální orientací, t lesnou nebo duševní

handicapovaností se postupn  vžil pojem multikulturalismus. Termínu se ovšem

užívá v r zných významových odstínech a ozna uje asto odlišné skute nosti.

[Interkulturní vzd lávání, 2002, s. 8 ]

 Majoritní (v tšinové) a minoritní (menšinové) skupiny

Z hlediska po etního pom ru v dané spole nosti se rozlišují skupiny

menšinové (minoritní) a v tšinové (majoritní), které mají po etní p evahu

jednotlivých len .

 Menšinové skupiny jak je vymezuje Sociologický slovník [JANDOUREK,

2001, s. 216 - 217) ] jako spole enskou skupinu, jejíž p íslušníci mají

zpravidla snížený podíl na politické a ekonomické moci a nižší sociální

status.

že ovšem dojít k tomu, že skupina s po etní p evahou nemá odpovídající

podíl na moci a využívání zdroj . Nap . v Jihoafrické republice byli erní

obyvatelé v po etní v tšin , ale jejich p ístup k alokaci zdroj  byl ve srovnání s

bílou menšinou zna  omezený.

Ve stejném smyslu se n kdy používá pojem menšina (minorita). Jde o skupinu

s menším po tem len , než má v téže spole nosti skupina v tšinová. V jiném

pojetí je to skupina, která je ve spole nosti znevýhodn na na základ

ipsaných znak  (barva pleti, národnost, náboženské vyznání), jež jsou

považovány ze strany p íslušník  v tšiny za mén  hodnotné. Ochrana práv

menšiny je považována za jeden ze znak  vysp lé demokratické spole nosti.
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[JANDOUREK, 2001, s. 154 – 155.]

lov k se m že stát lenem menšiny nedobrovoln  (narodí se romským nebo

vietnamským rodi m) a m že mít i typické znaky dané rasy,nebo dobrovolným

rozhodnutím, kdy se svobodnou v lí hlásí k p íslušnosti ur ité menšiny a

ijímá její znaky, hodnoty, životní styl (nap . p íslušnost k n které ze subkultur

- nap . Skinheads).

3.2  Národnostní menšina

Pojmem národnostní menšina bývá vymezován ve dvojím smyslu:

jako skupina osob téže národnosti žijící v prost edí jinonárodnostní

tšiny,

nebo jako skupina osob, která je v daném prostoru po etn  v menšin ,

zatímco v jiném stát  tvo í táž národnost v tšinovou spole nost.

V R je za národnostní menšinu považováno spole enství ob an R žijící na

území sou asné R, kte í se odlišují od ostatních ob an  zpravidla spole ným

etnickým p vodem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvo í po etní menšinu

obyvatelstva a zárove  projevují v li být považováni za národnostní menšinu

za ú elem spole ného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a

kultury a zárove  za ú elem vyjád ení a ochrany zájm  jejich spole enství,

které se historicky utvo ilo.

Sulitka [SULITKA 1998,s. 54] uvádí jedno z klasifika ních kritérií národnostních

menšin, v n mž se uplat uje hledisko po etnosti (jejího relativního po tu).

Podle toho jsou vymezeny 3 skupiny národnostních menšin.

 spole enství, které svou po etností p ekra uje 10% obyvatelstva ve

stát ,

 spole enství v rozsahu 3 - 10 % populace p íslušného státu,

 spole enství nep evyšující 3 % populace p íslušného státu.



17

V eské republice pat í k národnostním menšinám zejména: Romové, Židé,

lorusové, Bulha i, Chorvati, Ma i, N mci, Poláci, Rusíni, Rusové, ekové,

Slováci, Ukrajinci, Vietnamci.

Sulitka [SULITKA,1998,s.68] dále zd raz uje, že k našim národnostním

menšinám pat í Romové a Židé. Tyto menšiny, každá zvláš , ale sou asn  i

ob  zárove , se svojí charakteristikou a zvláštním osudem vymykají tradi nímu

pojetí národnostní menšiny, která je vnímána bu  jako autochtonní

obyvatelstvo na ur itém území, nebo jako skupina novodobých imigrant ,

postupn  p icházejících ze své p vodní vlasti. Ob  tyto menšiny p es velmi

komplikované vztahy, které navázaly a navazují se svým okolím, výrazn

zasáhly a stále zasahují do historie a sou asnosti prostoru nyn jší eské

republiky.

3.3 Etnikum (etnická skupina)

Z tiny - ethos znamená kmen, národ, ve smyslu p íbuzenské jednotky (jako

spole enství založené na rodovém základu).  Jde o spole enství lidí, kte í mají

spole ný rasový p vod, obvykle spole ný jazyk a sdílejí spole nou kulturu.

Souhrnn  lze íci, že etnikum se vyzna uje svou vlastní etnicitou. Je souhrnem

lidí se spole nou etnicitou, která je odlišná od etnicity jiných lidí. Sdílejí

edstavu o spole ném p vodu, blízkých historických osudech a jsou ur eni i

používáním spole ného jména (etnonyma). Sociologický slovník

[JANDOUREK, 2001, s. 76 ] vystihuje pojem etnikum ješt  výstižn ji. Etnikum

pojímá jako skupinu jedinc , kte í se od jiných skupin odlišují svou etnicitou

neboli souhrnem faktor  kulturních, rasových, teritoriálních a jazykových, dále

pak svou historií, sebepojetím, v domím spole ného p vodu a také tím, že jsou

jako etnicky odlišní vnímáni druhými. N kdy se pojem etnikum používá též ve

významu národní menšiny, jejíž kultura se liší od kultury v tšinové, ale etnikum
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není nutn  totožné s národem. Na rozdíl od rasy p íslušníci etnika nemají

takové fyzické znaky, kterými by se výrazn  lišili od p íslušník  v tšiny.

ležit jší je spíše odlišnost hodnot, norem, chování a jazyka. Znaky, které

íslušníci etnika považují pro sebe za charakteristické, se n kdy nazývají

etnické v domí.

Romové jsou chápáni nejednozna  - bu  jako etnická skupina nebo jako

rasová skupina. ást odborník  považuje Romy za etnikum, resp. za

národnost. Jiní odborníci považují Romy za rasovou skupinu: hovo í o rasové

diskriminaci Rom , o rasovém násilí v i Rom m apod. [PR CHA, 2004, s. 60

– 61. ] P ikláníme se k názoru, že Romy lze považovat za etnikum (etnickou

menšinu), resp. národnost (národnostní menšinu).

3.4 Rasa

Je pojem používaný v biologii lov ka a ve fyzické antropologii. Historicky se

vyvinul v souvislosti s rozvojem srovnávací anatomie.

Jsou to velké skupiny lidí s podobnými t lesnými znaky, které jsou d di né,

vytvo ily se vlivem p írodního prost edí a vznikly p vodn  v ur itých

geografických teritoriích: europoidní plemeno v Evrop  a na Blízkém východ ,

negroidní plemeno v Africe, mongoloidní plemeno v Asii. Pojem rasa v

biologicko-antropologickém pojetí je tedy jakožto v decký pojem zcela neutrální

- každý z nás pat í k ur ité rase jako každý z nás pat í k ur itému pohlaví.

Existují ovšem antropologové, kte í rozlišování lidských ras zcela odmítají jako

nehumánní. Jiní antropologové poukazují na to, že tzv. isté rasy v bec

neexistují, protože v pr hu d jin docházelo a stále dochází k intenzívnímu

míšení ras, tj. p ibývá d tí z rasov  rozdílných rodi . [PR CHA, 2004, s. 62) ]
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3.5 Národ

Je zvláštní v domé kulturní a politické spole enství lidí, na jehož utvá ení mají

nejv tší vliv spole né d jiny a spole né území.

Národy se vymezují p edevším t emi hledisky:

kulturou (nej ast ji jde o spole ný spisovný jazyk nebo spole né

náboženství nebo spole nou d jinnou zkušenost,

politickými hledisky (nap . vlastním státem nebo jiným politickým

ur ením v rámci vícenárodnostního státu),

sociáln -psychologickými hledisky: ili subjektivním v domím o

íslušnosti k danému národu [Velký sociologický slovník, 1996, s. 668 –

669.]

3.6 Národnost

Vymezuje se obvykle ve dvojím smyslu:

 jako státní p íslušnost jedince k ur itému národu nebo etniku,

 jako p íslušnost k národnostní menšin  v prost edí jinonárodnostní

tšiny.

Roubí ek [ ROUBÍ EK, 1997, s. 152 ] chápe národnost jako p íslušnost k

ur itému národu ve dvojím smyslu pojmu národ:

národ ve smyslu etnickém je soubor osob obvykle se spole ným

jazykem, spole nou historií, tradicí a zvyky, spole ným územím a

národním hospodá stvím.
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národ ve smyslu politickém je prost  soubor ob an  ur itého státu, tedy

soubor osob se státní p íslušností tohoto státu.

Národnost není v R totožná s ob anstvím.

3.7 Migrace

Migrace je pohyb obyvatelstva, kdy dochází ke zm  trvalého pobytu

migrant . Migrace je jednou z forem demografických proces , jež probíhají ve

spole nosti, státu. Jako taková je ovlivn na klimatem, ekonomickým prost edím

a sociáln  – ekonomickými podmínkami dané lokality, státu. Její podmnožinou

je imigrace, jež je ve zjednodušené podob  p ist hování obyvatelstva.  Jedná

se první krok v  „životním“ cyklu multikulturních vztah . Podmínky migrace a

edevším imigrace jsou p edm tem d ležitých politických zákon  každé

lokality. Jedná se o nástroj, jímž je imigrace regulována. Regulace je zde

provád na za ú elem ochrany kulturních hodnot sou asné spole nosti

v lokalit , jak již bylo vzpomenuto v definici multikulturalismu d íve. Ale také za

elem modelování sociáln -ekonomických podmínek. Imigrace vyvolává

náklady na multikulturní výchovu a pot ebu její existence a ízení p ímo

úm rn .

3.8 Integrace

„V souladu se sou asnými p ístupy  pod pojmem integrace rozumíme

oboustranný proces, kdy se cizinec zvolna u í a proniká do zvyk , jazyka a

zp sobu života dané spole nosti, ovšem bez striktního požadavku na opušt ní

svých kulturních zvyklostí. Na rozdíl od asimilace je zde však t eba zd raznit

ono chápání celého procesu jako oboustranného, tedy procesu, kdy aktivitu

vyvíjí nejen cizinci, ale i domácí obyvatelstvo, jak je uvedeno v koncepci

integrace cizinc  a situaci v jednotlivých oblastech“ [SVOBODOVÁ, A.

TOTHOVÁ, 2007, s.1 ]. Tolik citace  z výchozích dokument  ke zmín né



21

koncepci. Dokumentu, jež byl základem zatím poslední aktualizované

koncepce integrace cizinc  v R v r. 2007, jež p edstavuje politiku multikulturní

výchovy zam ené p edevším na jednotlivce a  na imigranty. To vše v souladu

s aktuálními dokumenty EU, kde je také snaha o oboustranné p sobení.

Mluvím zde o snaze proto, že podpora opat ení na nejvyšší pop . legislativní

úrovni je zam ena p edevším na cizince, tedy minoritu a ne na majoritu. Snad

až na pár výjimek.  To, emu se voln íká „integrace“, zahrnuje aspekty

ministerstva spravedlnosti a vnitra spojené s právním rámcem pro p ijímání

ist hovalc , jejich pobyt, ud lování státního ob anství a antidiskriminaci,

stejn  jako aspekty, které t sn ji souvisí s takovými oblastmi politiky, jako jsou

sociální v ci, pracovní trh, vzd lávání a kultura. Politika EU je formulována od

roku 2005 ve 12 spole ných základních  zásadách integrace, které je možné

zkrácen  popsat následovn :

•  Integrace   je   dynamický,   oboustranný   proces   vzájemného

izp sobování   jak p ist hovalc , tak resident lenských stát

•  Integrace p edpokládá uznání základních hodnot Evropské unie“

•  Zam stnání  je klí ová  ást  procesu

•  Základní  znalost  jazyka,  historie  a institucí  hostitelské  spole nosti

je pro integraci nevyhnutelná

•  Úsilí v oblasti vzd lávání je st žejní pro úsp šn jší a aktivn jší

zapojení p ist hovalc  do spole nosti“

•  Rovný nediskriminující p istup státní zprávy.

•  Podpora rozvoje spole ných kulturních aktivit a osv ta pro rozvoj

vzájemných   kontakt  p ist hovalc  a ob an lenských stát

•  Svoboda  r zných  kultur  a náboženství  se zaru uje

•   Ú ast  p ist hovalc   na procesu  demokratizace  a p i formulování

integra ních  politik a opat ení

• Rozvíjení   jasných   cíl ,   ukazatel    a hodnotících   mechanism    k

izp sobení a zp tné vazb  o politice integrace.
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4   KULTURA

Pojem kultura je obvykle vymezován v širším a užším pojetí.

V širším pojetí, jak uvádí Pr cha [PR CHA, 2004, s. 45], znamená kultura

všechno, co vytvá í lidská civilizace - tedy jednak materiální výsledky

(artefakty) lidských inností, jako jsou nap . obydlí, nástroje, od vy, plodiny,

pr mysl, dopravní a telekomunika ní systémy, jednak duchovní výtvory lidí,

jako je um ní, náboženství, morálka, zvyky, vzd lávací systémy, politika, právo

aj.

Kulturu lze chápat v její nejširší definici jako protiklad p írody. Do tohoto pojmu

adíme vše, co lov k b hem svého historického vývoje vytvo il a dále vytvá í,

celý komplex myšlenek, názor  a postoj , prvk  posvátných i sv tských,

každodenních i sváte ních, statk  hmotných i nehmotných, p edm

um leckých i užite ných. Pat í sem instituce, kterým se pod izujeme nebo je

sami vytvá íme, pat í sem zp soby chování a naše reakce na chování druhých,

dokonce i to, co p ímo nepozorujeme, ale pouze jaksi vycítíme. Kultura zkrátka

prostupuje všechny oblasti našeho života a zabarvuje brýle, kterými hledíme na

sv t. Skrze svoji kulturu hodnotíme nejen to, co se nám jeví jako krásné

(anorektické manekýnky), zábavné (show na TV Nova), spravedlivé (povále ný

odsun N mc  a Ma ar ), estné ( íkat své názory lidem do o í), ale i takové na

první pohled neoddiskutovatelné filosofické kategorie, jako je pravda. Správn

bychom totiž m li posuzovat spíše vzdálenost našeho úsudku od (našimi

metodami) m itelné reality. Pravda, a to i ta "v decká", byla p ed sto lety jiná

než dnes, a že existují r zné pravdy, jist  odsouhlasí - alespo  v duchu -

každý, kdo absolvoval by  jen jedinou partnerskou i p átelskou hádku.

Koneckonc  i cimrmanovské "Pravdu má ná elník!", kterému jist  dob e

rozumíme, vypovídá o naší schopnosti manipulovat realitou, a  už k

jakémukoliv prosp chu.

V užším pojetí je pojem kultura vztahován k projev m chování lidí - tedy
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kulturou ur itého spole enství se míní jeho zvyklosti, symboly, komunika ní

normy a jazykové rituály, sdílené hodnotové systémy, p edávané zkušenosti,

zachovávaná tabu. [PR CHA, 2004]

Kulturou se tedy dnes rozumí vše, co lidé d lají, co o tom íkají a co si o tom

myslí - ili rozsáhlý soubor (komplex) jev , který zahrnuje oblast v ní, víry,

jazyka, morálky, výroby, sm ny, práva, um ní, zvyk , výchovy a jednání,

zkrátka vše, co lidem umož uje spole  se orientovat ve sv  a spole

sv j sv t utvá et a konceptualizovat. Veškeré lidské vnímání a rozum ní je

zprost edkováno kulturou, resp. r znými kulturami. To, co my považujeme za

dobré i špatné, hezké i ošklivé, chutné i nechutné nebo pravdivé a

nepravdivé, platí jenom v kontextu naší kultury. P íslušníci jiných kultur ur ují,

co je dobré, krásné, chutné i pravdivé jinak, a to v závislosti na své kultu e.

[PR CHA, 2004].

V sou asném antropologickém myšlení je kultura obvykle definována

prost ednictvím šesti základních charakteristik, a sice jako:

Integrovaná: jde o vnit  provázaný (integrovaný) systém. To

znamená, že jednotlivé složky kultury jsou ve vzájemných vztazích, tvo í

uspo ádaný systém, kterému antropologové íkají struktura, konfigurace

nebo kulturní vzorec.

Adaptivní: konkrétní podoba té které kultury je výsledkem adaptace na

konkrétní p írodní prost edí, které dané spole enství obývá.

Negenetická, nau itelná: k jejímu p edávání dochází výhradn  v

procesu u ení.

Sdílená: jednotlivci tvo ící ur ité kulturní spole enství jsou nositeli

stejného kulturního vzorce. Sdílení spole ného kulturního vzorce

umož uje jejich vzájemnou komunikaci, která je založená na sdílení

význam , symbol i forem jednání, tedy na tom, že význam m,

symbol m a jednání lidí rozumíme v rámci jedné kultury shodn .

Symbolická: Kultura tedy je uspo ádanou soustavou symbol  (symbol je
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co, co nese význam), které tvo í kód naší komunikace a zárove

jakési pomyslné brýle, jimiž hledíme na sv t.

Specificky lidská: což znamená, že jejím nositelem m že být pouze

lov k. (BURIÁNEK, DLOUHÁ, KAMENICKÁ, 2002, s. 45 - 47)

4.1 Kulturní hodnoty

Tomu, jak chování lidí závisí na tom, z jaké kultury pocházejí, se od 60. let 20.

století  v nuje  Hofstede [HOFSTEDE, 2001].   Vytvo il  model   o   5

dimenzích, které umožní lépe poznat kulturní paradigmata a hlavn  umožní

porovnávat kulturní rozdíly mezi jednotlivými národy.

Index rozmíst ní moci [PDI]– více mén  mocní jedinci ve spole nosti

akceptují a o ekávají, že moc je rozmíst na nerovnom rn . ím vyšší je

hodnota tohoto indexu, tím více jsou mén  mocní smí eni s nerovností sil ve

spole nosti a následují své v dce. Moc a nerovnost samoz ejm  pat í ke

každé spole nosti, ale každý, kdo má n jaké mezinárodní zkušenosti si

uv domí, že všechny spole nosti jsou nerovné, ale v n kterých jsou rozdíly

eteln jší než v jiných.

Individualismus [IDV] – na jedné stran  a kolektivismus na stran  druhé,

tedy stupe  v jakém jsou jednotlivci integrováni do skupin. Na stran

individualistických skupin vidíme spole nosti, kde vazby mezi jednotlivci

jsou voln jší, každý se stará hlavn  o sebe a své nejbližší. Na stran

kolektivistické jsou spole nosti, kde jsou lidé už od narození integrováni do

silných, soudržných skupin, asto formovaných i vzdálen jšími

íbuzenskými vazbami, které je ochra ují na oplátku za nepochybnou

loajalitu.

Maskulinita [MAS] – naproti tomu stojí feminita, se vztahuje na distribuci

rolí mezi pohlavími, což je další základní otázkou každé spole nosti. Studie

IBM odhalila, že (a) hodnoty žen se liší mezi kulturami více než hodnoty

muž  a (b) se hodnoty muž  liší mezi zem mi tak, že obsahují dimenzi,

která je asertivní, sout živá a úpln  odlišná od ženských hodnot na jedné
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stran , až skromnou a laskavou a podobnou feminním hodnotám na stran

druhé. Asertivní stránka byla ozna ena za „maskulinita“ a  skromná a

laskavá stránka za „feminita“. Ženy ve „feminních“ spole nostech mají

podobné hodnoty jako muži, v „maskulinních“ spole nostech jsou ženy více

asertivní a sout živé, ale ne až tolik jako muži, a proto je v t chto zemích

tší rozdíl mezi maskulinními  a feminními hodnotami.

Index p edcházení nejistotám [UAI] – se týká tolerance spole nosti v i

nejistotám a neur itosti a ve skute nosti odpovídá touze lov ka po hledání

Pravdy. Ur uje, do jaké míry spole nost p edur uje své leny, aby se cítili

spokojen i naopak nespokojen  v nestrukturovaných životních situacích.

Nestrukturované situace jsou nové, neznámé, p ekvapivé, odlišné od

normálu. Spole nosti p edcházející nejistotám se snaží minimalizovat

pravd podobnost vzniku takových situací zavád ním p ísných pravidel a

zákon , bezpe nostních pravidel, na filosofické a náboženské rovin  vírou

v absolutní Pravdu – „m že existovat pouze jediná Pravda, a my jí máme“.

Lidé v zemích p edcházejících nejistotám jsou také více emocionální a ídí

se vnit ními pocity nervozity. V opa ném typu kultury, která akceptuje

nejistotu, jsou více tolerantní k názor m jiným, než na které jsou zvyklí,

zavád jí co nejmén  pravidel a na filosofické a náboženské rovin  jsou to

relativisté a akceptují mnoho proud  plynoucích podél sebe. Lidé z t chto

kultur jsou flegmati jší a hloubav jší a neo ekává se od nich navenek

vyjad ovat své emoce.

Orientace na delší období [LTO] – na rozdíl od krátkodobé orientace –

tato pátá dimenze byla definována na základ  studie mezi studenty z 23

zemí, p i které byl použit dotazník ínských v dc . Dá se íci, že ozna uje

vztah ke Cti nezávisle na Pravd . Hodnoty spojované s orientací na dlouhé

období jsou šetrnost a vytrvalost, hodnoty spojované s orientací

krátkodobou jsou úcta k tradicím, napl ování sociálních povinností a

chrán ní vlastní „tvá e“. Na ob  dimenze lze nahlížet pozitivn  i negativn

a jejich ko eny pocházejí z u ení Konfucia, nejvlivn jšího ínského filosofa
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z doby 500 let p ed naším letopo tem. Tato dimenze ovšem m že být

aplikována i na spole nosti bez Konfuciova d dictví.

4.2 Trénink kulturního porozum ní

Sou ástí u ení se vnímání kulturních rozdíl  a mezikulturního vzd lávání

mohou být ve firmách r zná školení, p i kterých ú astníci vykonávají r zné

testy a ú astní se her. Jednotlivci se u í vnímat kulturní hodnoty ostatních,

uv domují si, jak je vlastní kultura vnímána o ima cizinc . P íkladem takového

testu, který využívá Hofstedovy dimenze je test uveden v p íloze .2. Dotazník

si ve skupin  každý vyplní individuáln , provede hodnocení, které podle jeho

úvahy odpovídá index m vycházejícím pro jeho vlastní zemi i kulturu, a pak

tyto hodnoty porovná s indexy vyplývajícími z Hofstedovy studie uvedenými v

íloze .1. Následovn  mohou pak tyto hodnoty porovnat lenové skupiny

mezi sebou, obzvlášt  skládá-li se skupina ze len  z r zných národností.

To, že si uv domíme skute nost, že lidé r zných kultur mají r zná pojetí

hodnot, neznamená, že všechny osoby stejné národnosti mají stejné vlastnosti.

Jsme si v domi, že i my v rámci naší kultury máme odlišné hodnocení okolního

sv ta a životní hodnoty.

4.3 Komunikace v multikulturním prost edí.

Každý lov k vidí sv t v ur itých kulturních hranicích a p edstavách.Tyto

kulturní hranice(normy) si obvykle neuv domujeme, protože jsou nám natolik

vlastní, že se stávají asti naši osobnosti. Uv dom ní si norem chovaní a

uvažování ve vlastní kultu e je možné pouze tehdy, kdy vstupujeme do kontaktu

s lidmi, kte í se ve svém chování ídí   jinými normami.Lidé ve v tší i menší

mí e rozši uji hranice svého kulturního horizontu tím, jak cestují do jiných stát ,

í se cizí jazyky, tou zahrani ní literaturu, komunikují s cizinci.
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Je pravda, že taková interakce  m že vyvolat diskomfort  nebo dokonce vést ke

vzniku konflikt , které dosti asto jsou t žko vysv tlitelné. Mechanizmy chování

a hodnocení, které dob e fungovaly do té doby pokud interakce probíhala v

rámci jedné kultury, za ínají zadrhávat, komunikace se stává obtížnou. To je

pak p vodce nejistoty, ztráty vnit ní stability, nep esných interpretaci chováni

partnera, nepochopeni jeden druhého.

Proto pokud d íve lov k nevnímal a neuv domoval si zvláštnosti svého

chování podmín ného kulturním kontextem, za ne si nyní uv domovat a

analyzovat  modely  vjem , emo ních reakci, myšlení, chování i hodnoceni,

které má v podv domí a  za ne je vnímat a d lat korekce ve vztahu k

partnerovi pro komunikaci. Chování lidi, které sounáleží k jiné kultu e v bec

není nep edvídatelné, dá se studovat a p edpokládat. Studium jiných kultur,

jejích zvláštností, zákonitosti jejích fungováni obohacuje lov ka, transformuje

jeho vztah ke sv tu i jiným lidem, m že v základu zm nit jeho vztah k životním

situacím.

Pro úsp šnou komunikaci nesta í ovládat pouze jazykový kód. Nezbytné také

je  ovládat sociokulturní kód spole nosti, v ím jazyce probíhá komunikace, mít

znalosti a p edstav, které se chrání v kognitivním základu spole nosti, což je

souhrn znalostí a p edstav které jsou spole né pro všechny leny dané

spole nosti.

K mezikulturním rozdíl m je nezbytné p ihlížet, nebo  jejich nerespektování

vede v problém m a  nep íjemnostem. V mezinárodní politice dochází

k setkávání i st etávání rozdílných kultur nej ast ji v mezinárodních jednáních,

krom  toho jsou odlišnosti z etelné v souvislosti s innostmi protokolárními a

ceremoniálními. Každá komunikace mezi dv ma p íslušníky r zných kultur je

velmi  náro ná. Sociální pracovník p i svém jednání musí brát v úvahu

edevším kulturu své zem , kulturu druhé zem , p edstavu p íslušníka cizí

kultury o naší  kultu e a také skute né jednání p íslušníka cizí kultury. Problémy

pak vznikají z toho d vodu, že komunikující partne i neznají skute né jednání
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svých prot jšk  ani jejich kulturní p vod. Odstranit tato nedorozum ní m že

každý tím, že si rozší í svoje znalosti a bude se snažit d kladn  poznat vlastní i

cizí standarty, jejich vliv na konkrétní jednání.

Nekomunikovat nelze, a proto mým cílem bylo popsat rady pro úsp šnou

komunikaci v multikulturní spole nosti. Pomoci lidem lépe se orientovat v

multikulturním prost edí. Ukázat cestu jak  se s lidmi jiných kultur navzájem

lépe porozum t. Pokusit se nau it p ijímat jazykové odlišnosti a uv domit si

možné dopady svých verbálních i neverbálních projev .

4.3.1   Neverbální projevy

Každá kultura  se odlišuje od jiné svými specifickými neverbálními projevy.

ležitým neverbálním projevem je nap . mimika, o ní kontakt, gesta, doteky,

vnímání osobního prostoru a také as. R zné kultury mají zna  odlišný vztah

k asu, a to krátkodob  ( vte iny a minuty) a dlouhodob  (desetiletí). Existují

kultury monochromické, které jsou posedlé asem a p esností, sjednaný

program se dodržuje s minutovou p esností. Opakem jsou kultury

polychromické, zde se klade menší d raz na p esnost a dodržování

sjednaných termín  a lh t.  P íslušníci r zných kultur p istupují k ešení

problém  týkajících se asu odlišn . Jinou zdánlivou mali kostí jsou asové

intervaly v konverzaci osob. P i konverzaci dvou osob, jeden mluví a druhý

naslouchá, dává však najevo, že bere na v domí sd lení druhé strany, ne však

souhlas. V n kterých kulturách je b žné skákání do i a ekání na odpov

se pohybuje v n kolika minutách,ne sekundách.

ležitými neverbálními projevy jsou také mimika a o ní kontakt. V n kterých

kulturách se považuje za nevhodné nebo je dokonce zakázáno dívat se

nad ízenému a nebo staršímu p ímo do o í, v jiných kulturách je práv  p ímý

pohled z o í do o í projevem up ímnosti. P es globální tendence a sbližování

kultur existují mezi jednotlivými kulturami další významné rozdíly v hodnotách,

postojích a normách, které p íslušníci každé z kultur sdílejí. Rozdíly v tom, co

považujeme za správné, vhodné, eho si vážíme a co pro nás není d ležité.
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Tyto rozdíly pak v komunikaci s p íslušníky jiného kulturního okruhu mohou

vést k nepochopení a konflikt m. Je proto d ležité uv domit si existenci t chto

rozdíl  a poznat, v kterých p ístupech se zásadn  rozcházíme, pochopit pro

tomu tak je a snažit se to ve svém chování a komunikaci respektovat.

Žit a pracovat v multikulturním prost edí znamená osvojit si další z d ležitých

kompetencí – schopnost komunikovat v multikulturním prost edí. Je to sou ást

zm n, kterými procházíme, zm n, které se nás dotýkají dnes a budou se nás

ješt  víc dotýkat v nejbližší budoucnosti.

4.3.2 Verbální projevy

K základním okolnostem, které mohou proces komunikace a vyjednávání

ovlivnit, pat í jazyk a hlas. Jazyk je nástrojem komunikace mezi lidmi r zných

národ  v etn  p enášení informací. Jazyk je pom ckou komunikace p edevším

u skupin, jejichž protich dnost je z etelná: na jedné stran  p ímost a na druhé

stran  nep ímost a náznakovost. Individualistický p ístup se vyhýbá zdánlivým

zbyte nostem (formálnost a oprošt ní se od mali kostí) a usiluje o

jednozna nost (ano-ano, ne-ne), zavrhuje odbíhání, nejasnosti a neur itosti.

Oproti tomu skupinový p ístup používá mimoverbálních narážek a

nazna ovaných souvislostí. Osobám pat ícím do této skupiny výrazn  záleží na

tom, jak se budou jevit jiným, p ítomnost není vítána, zejména pak vytvá ení

protiklad  a sd lení protich dného stanoviska. Také vlastnosti hlasu jsou velmi

ležitým prvkem interkulturální komunikace, hrubší hlas bývá v mnoha

kulturách považován za autoritativn jší, v n kterých kulturách se výška hlasu

ní podle situace.

4.4 Jak zlepšit komunikaci v multikulturním prost edí

Pokud hodnotíme ostatní v závislosti na jejich kultu e i národnosti, dopouštíme

se typizace a stereotypizace. Chceme-li dob e pochopit ostatní lidi a skupiny
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lidí, m li bychom se jí vyvarovat.  Typizace a stereotypizace jsou chápány jako

konstitutivní prvky sociální konstrukce reality, které formou kategorizujícího

zjednodušení pomáhají v orientaci ve struktu e sociálního systému. [VLADYKA,

2001-2005].

i mezikulturní komunikaci jsou velmi d ležité tyto základní skute nosti:

 jazyk  a s ním související používaný slovník a intonace,

 práva, hodnoty, pot eby – sociální hierarchie, vnit ní hodnoty

komunikujících osob,

 o ekávání – možnost špatného vyložení motiv  druhého,

 situace – setkání pod tlakem, externí vlivy, mohou vyvolávat emoce.

Pro zlepšení komunikace je proto dobré se držet t chto zásad:

 nepoužívat slangové a idiomatické výrazy,

 pozorn  naslouchat, v p ípad  nejistoty ov it porozum ní,

 pozor na zm nu intonace a akcentu – m že znamenat r zné,

 respektovat lokální formality a styly, pozorn  vnímat zm ny v neverbální

komunikaci,

 studovat, jak daná kultura vnímá naší kulturu, nejlépe studiem literatury

o vlastní kultu e o ima dané kultury.
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5 PRAKTICKÁ ÁST

5.1 Multikulturní výchova v praxi

Od roku 2004 spolupracuji s Multikulturním centrem v Praze (MKC), který má

spoustu aktivit. Multikulturní centrum Praha je ob anské sdružení, které

zajímají otázky spojené se soužitím lidí z r zných kultur v eské republice a

v jiných ástech sv ta.

Od svého založení v roce 1999 MKC neustále rozši uje svou nabídku

vzd lávacích, kulturních a informa ních aktivit, které jsou ur ený nejen pro d ti,

studenty, u itele, knihovníky, ale i širokou ve ejnost .P ipravuje dílny, kurzy,

mezinárodní seminá e, diskuse, filmové a literární ve ery, internetové stránky o

migraci i multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je

otev ena ve ejná knihovna.

Nap íklad  ve spolupráci s Charitou eská republika p ipravily ve školním roce

2009/2010 další sérii vzd lávacích kurz  pro u itele základních škol.

Realizovaly pilotní projekt, jehož cílem bylo vyškolit dobrovolníky pro realizaci

pravidelných volno asových aktivit pro uprchlíky ve vybraných azylových

za ízeních Ministerstva vnitra R (Stráž pod Ralskem, B lá – Jezová a

ervený Újezd). Smyslem tohoto projektu bylo vyvést žadatele o azyl ze

stereotypu a ne innosti p i dlouhodobém pobytu v táborech, nabídnout jim

možnost zapojit se do tvo ivých inností a poznat jak sebe navzájem, tak lidi

„zvenku“.

Iniciovaly a realizovaly projekt Antidiskrimina ního vzd lávání pracovník

ve ejné správy, kde formou vzd lávacího programu p ispíval nejen k
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rozpoznávání a p edcházení projev  diskriminace, ale i dosažení pov domí p i

íprav  systémových zm n v legislativ R. Každý rok na podzim organizuje

mezinárodní program Dialog kultur, kterého se já i celá má rodina aktivn

astníme. Nabízejí se zde interaktivní seminá e pro d ti, na kterých se

seznámí s kulturou, historií a životem obyvatel jiných zemí, p íslušník

národnostních, náboženských a dalších menšin žijících v R.

Já jsem se  p ímo podílela díky svým zkušenostem práv  na realizace

interkulturních dílen pro d ti od v ku šesti let. P ipravila jsem metodiku

multikulturního vzd lávacího programu pro d ti.

5.2 Cíle práce

Cílem mé práce na multikulturní výchov  byly následující:

 v úzké spektrální ásti ov it a vyhodnotit teoretická východiska a to

edevším Index p edcházení nejistotám [UAI]. Tento index jsem si

vybrala proto, jelikož jsem p edpokládala, že u d tí se dá díky jejich

spontánnosti velmi p esn  popsat jejich tolerance v i nejistotám a

neur itosti. O ekávala jsem, že jejich touha po poznání Pravdy bude

jistotn  vyšší než uvádí teorie ve svém pr ru.

5.3 Metodika multikulturního vzd lávacího programu pro d ti

Interkulturní dílna Zem  a národy bývalého Sov tského svazu

Metodika pro u itele

Úvod
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Sov tský svaz vznikl v prosinci 1922 po vít zství bolševik  na v tšin  území

bývalého carského Ruska, mezi ustavující republiky nové federace pat ily

Ruská a Zakavkazská sov tská federativní socialistická republika, Ukrajinská a

loruská sov tská socialistická republika. Pozd ji se po et len  SSSR ustálil

na patnácti. Dohromady na konci jeho existence zabíraly 22 402 200 km2

Eurasie.

Oblasti u Baltského mo e d lilo od tichomo ského pob eží 11 asových pásem

a více než 10 tisíc kilometr , v severo-jižním sm ru byla vzdálenost p ibližn

polovi ní a procházela t emi podnebnými pásmy. Po ín  a Indii byl SSSR

nejlidnat jším státem sv ta s více než tvrt miliardou obyvatel.

Sever a st ed zem  byl p evážn  rovinatý, úrodné a pr myslové evropské

oblasti d lilo od mok in západní Sibi e na nerosty bohaté poho í Ural.

irozenou jižní hranici zem  vytvá ely hory – od Karpat, Krymských vrch ,

Kavkazu a za Kaspického mo e p es poho í St ední Asie s nejvyššími vrcholy

v oblasti Pamíru a an-šanu až po východní Kam atku.

Dv  t etiny z šedesátitisícové hranice tvo ilo mo e, voda byla d ležitým

dopravním prost edkem – a to i na Sibi i, kterou v jiho-severním sm ru protéká

t obrovských ek: Ob (5410 km), Amur (4416 km), Lena (4400 km), Irtyš (

4248 km) a Jenisej (4092 km). Nejv tším sov tským jezerem bylo Kaspické

mo e, následováno Aralským jezerem a Bajkalem.

Díky pestré geologické stavb  m la zem  velké bohatství nerost  – p edevším

paliv (Donbas, Pe ora, Moskva, Kuzn ck, Karagandy, Ural, Tunguzská a

Lenská pánev; Volžsko uralská západosibi ská ropná pánev), rud (Krivoj rog,

Kursk, Kustanaj, Kola, Altaj, Angara, Ural).

Koncem 80. let minulého století došlo v souvislosti se snahou o reformu

nefunk ního ekonomického systému Sov tského svazu k nár stu

nacionalistických proud , které za aly otev en  usilovat o vystoupení

ze spole ného státu. Jednání o nové svazové smlouv  skon ilo v roce 1991
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pokusem o pu . Po jeho potla ení se Sov tský svaz rozpadl a byl nahrazen

mén  pevným, p evážn  ekonomicky zam eným Spole enstvím nezávislých

stát . Obnovené pobaltské státy lenství v jakékoliv postsov tské organizaci

okamžit  odmítly svými ústavami. V d sledku zm n, které rozpad tak velkého

státu logicky p inesl, došlo k sérii národnostních nepokoj , na Kavkaze,

v Arménii a Azérbajdžánu dokonce ke krvavým ob anským válkám.

Znepokojivá byla také hospodá ská i politická. ada obyvatel našla východisko

ze složitého postavení v odchodu do Evropy – v eské republice tvo ili od roku

1993 Ukrajinci a Rusové  dv  nejpo etn jší skupiny žadatel  o azyl.

Autorka textu: Daniela Kolenovská

Seznam svazových republik

 Ruská sov tská federativní socialistická republika (RSFSR) (dnešní

Rusko)  -  Moskva

 Ukrajinská sov tská socialistická republika (USSR) (dnešní Ukrajina)  -

Kyjev

 B loruská SSR (dnešní B lorusko) -  Minsk

 Uzbecká SSR (dnešní Uzbekistán)  -  Taškent

 Kazašská SSR (dnešní Kazachstán) – Astana

 Gruzínská SSR (dnešní Gruzie)  - Tbilisi

 Ázerbájdžánská SSR (dnešní Ázerbájdžán) - Baku

 Litevská SSR (dnešní Litva)  - Vilnius

 Moldavská SSR (dnešní Moldavsko ) - Kišin v

 Lotyšská SSR (dnešní Lotyšsko)  - Riga

 Kyrgyzská SSR (dnešní Kyrgyzstán) – Biškek

 Tádžická SSR (dnešní Tádžikistán)  - Dušanbe

 Arménská SSR (dnešní Arménie) - Jerevan

 Turkmenská SSR (dnešní Turkmenistán) – Ašgabat

 Estonská SSR (dnešní Estonsko)  - Tallin

1. aktivita: Kdo tam pat í?



35

Cíl:

Ujasnit si geografické ohrani ení zemí bývalého SSSR, jeho velikost.

Doba trvání:

10 minut

Pom cky:

Nást nná mapa, tabule, k ídy nebo velký papír a fixy

Metodický postup:

Lekto i napíší na tabuli otázku: Jaké zem  a národy pat ily do bývalého

SSSR? Zapisují vše, co žáci eknou. Nekomentují.

Lekto i nyní vystaví nást nnou mapu. Ukazují na map  a rozt ují zapsaná

slova. Pomocí podtrhávání, šipek, zakroužkování atd. tematicky spojují, co

k sob  pat í, vyškrtnou, co tam nepat í. P i této práci svou innost vysv tlují.

Zem  bývalého Sov tského svazu se dají geograficky, kulturn  nebo historicky

spojit do ty  skupin:

Pobaltské zem  – Litva, Lotyšsko, Estonsko,

Zakavkazské zem  – Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie,

zem  st ední Asie - Kyrgyzstán, Uzbekistán, Kazachstán, Tádžikistán a

Turkmenistán, Východoslovanské zem  - B lorusko, Ukrajina, Rusko

Moldávie

2. aktivita: Jakými jazyky se tam mluví?

Cíl:

Upozornit na jazykovou pestrost regionu. Podobnost nebo naopak odlišnost

jednotlivých jazyk . Používání azbuky a latinky.
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Doba trvání:

15 minut

Pom cky:

Kopie tabulky pro každého.

Metodický postup:

Lektor se nejprve zeptá všech žák , jakými jazyky se v zemích bývalého SSSR

hovo ilo. Vysv tlí, že dorozumívacím a ú edním jazykem všech zemí

náležejících k Sov tskému svazu byla ruština, ale p esto používala a používá

každá zem  sv j vlastní jazyk. Lektor usm uje odpov di, odpovídá.

Žáci si vylosují  barevné líste ky s frázemi v jazycích a podle barvy se roz adí

do skupin.Ve skupinkách hádají, v jakém jazyce jsou napsány vybrané v ty.

Pokud nev dí nebo si nejsou jisti, mohou požádat lektory o jednu nebo dv

nápov dy. Za každý správn  uhodnutý jazyk dostanou 5 bod , pokud použijí

nápov du, jeden bod se jim ode ítá, pokud 2 nápov dy, ode ítají se jim 2 body.

Hledání jim m že usnadnit nápov da v podob  známých osobností,

historických, kulturních nebo p írodních památek pat ících do dané zem .

Jazyk Dob

rý

den.

Jak

se

jmenujete?

Jak

se

máte?

Nashleda

nou

Nápov da

1, 2

1 Rusky Chrám Vasila

Blaženého

2 Ukrajinsky Hlavní m sto

Kijev

3 B lorusky Lukašenko

4 Litevsky Atd.

5 Lotyšsky

6 Estonsky

7 Kyrgyzsky
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8 Turkmensky

9 Tádžicky

10 Uzbecky

11 Kazašsky

12 Ázerbaj-

džánsky

13 Arménsky

14 Gruzínsky

15 Moldavsky

3.  aktivita: Práce se slepou mapou

Cíl:

Pr žn  si zjistit, jak žáci dávají pozor a jaké jsou jejich znalosti.

Doba trvání:

15 minut

Pom cky:

Slepá mapa pro každého se zadáním míst, která mají žáci zakreslit.

Metodický postup:

Skupinky obdrží slepou mapu bývalého SSSR. Jejich úkolem bude zakreslit na

map :

poho í Ural

místa, kde se t ží erné uhlí

eku Ob

eku Volhu

eku Lenu

sto Kyjev a Vladivostok

jezero Bajkal

Sibi

ukotka

Krym

sto Moskva

Petrohrad

Užhorod

Brest



hora Dobrus

Garmo (býv. Pik Komunizma)

Náhorní Ka abách

ensko

hranice SSSR

sou asnou hranici Ruska

Lekto i nyní dovolí žák m podívat se na mapu a ov it si, zda zakreslili

správn . Žáci se ohodnotí sami, spo ítají si správn  zakreslená místa a sd lí

lektor m po et získaných bod .

Lekto i pokra ují v tématu, kladou otázky, nejrychleji odpovídající skupinka

získá bod:

Kolikrát byl bývalý SSSR v tší než sou asná R?

Vzdálenost mezi nejvýchodn jším a nejzápadn jším bodem (vzdušnou arou)

S kolika zem mi sousedí bývalý SSSR?

Kolik mo í omývá b ehy bývalý SSSR?

Kolik v bývalém SSSR žilo etnik? (zhruba 149 etnik)

V jakých regionech p evažoval: islám, pravoslaví?

4.  aktivita: Co máme spole ného? ím se lišíme?

Cíl:

Uv domit si, co máme spole ného.

Doba trvání:

10 minut

Pom cky:

Tabulka pro každého

Metodický postup:

Rozdejte žák m prázdné tabulky.

Žáci nadále pracují v 5 – 6 skupinkách. Nyní už nesout ží, ale to jim lektor

nemusí zd raz ovat.
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Dopl  následující tabulku:

Jsi pr rný

ináctiletý b loruský

chlapec nebo dívka.

Jste pr rný

ináctiletý eský

chlapec nebo dívka.

Ve skupin  se

dohodn te, aby byly

odpov di

reprezentativní za vás

všechny.

Jak vypadáš?

Kolik len  má vaše

domácnost?

Kolik pokoj  má byt,

ve kterém bydlíš?

Do jaké chodíš školy?

V kolik hodin za íná

škola?

Jak dlouhá je povinná

školní docházka?

Jak chodíš oble ený

do školy?

Jsi v ící? Pokud ano,

jaké náboženství

vyznáváš?
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Jak dlouho máš letní

prázdniny?

Kam jezdíš na

prázdniny?

5. Aktivita

lorusko, zem  politického pronásledování odp rc  režimu

A. Lukašenka (30 minut)

Cíl:

Prost ednictvím metody hraní rolí se vžít do situace obyvatel zem , kde jsou

porušována lidská práva. Porozum t obavám, obtížnosti rozhodování.

Uv domit si, ím si prošli lidé, které možná potkávám ve škole nebo na ulici.

Doba trvání:

30 minut

Pom cky:

Kopie p íb

Metodický postup:

Kostra p íb hu:

V B lorusku jsou potla ována lidská práva. Proto probíhá jedna protistátní

demonstrace za druhou.Tito muži jsou sta í p átelé a nyní se sešli v byt

jednoho z nich. Každý z nich obhajuje své stanovisko a snaží se p esv it své

átele, aby se k n mu p idali.

íb h t í osob z B loruska.
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Osoba 1: Muž, který je aktivní v boji proti režimu A. Lukašenka. Za to mu hrozí

zení. Chce proto emigrovat.

Osoba 2: Muž, který bojuje proti režimu a hrozí mu za to v zení. Emigrovat

nechce, z stává v zemi, protože v í, že jen tak m že proti režimu efektivn

bojovat.

Osoba 3. Muž, který bydlí v dom  na hlavním nám stí, kde se v tšina

demonstrací odehrává. S režimem nesouhlasí, ale demonstrací se neú astní,

protože se bojí následk , které by mu to p ineslo.

Argumentujte, p esv ujte. Necháte se p esv it? Pro ?

6. Aktivita

Indexu p edcházení nejistotám [UAI]

A.   Kadrchanova (30 minut)

Cíl:

Prost ednictvím vypln ní škálového dotazníku získat údaje od žák   a

vyhodnotit vztah v multikulturní t íd .

Doba trvání:

30 minut

Pom cky:

Kopie dotazník

Metodický postup:

Rozdala jsem žák m dotazník, jež Vám uveden Viz. P íloha .2, Oddíl 5.

5.4 Hodnocení práce a  napln ní cíl

Zám rem interkulturních dílen bylo jak jsem si stanovila v cílech této práce:

 ov ení a vyhodnocení Indexu p edcházení nejistotám [UAI].
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 ov it pedagogické p ístupy pro rozvoj sounáležitosti a uv dom ní

odlišnosti.

5.4.1   Ov ení a vyhodnocení Indexu p edcházení nejistotám

Prost ednictvím dotazník  byl u žák  6-8 t íd ov en na 3 dílnách Index

edcházení nejistotám. Celkem se tohoto testu zú astnilo 28 žák .  Testu se

zú astnili d ti z Vietnamu, Ruska a místní( eské). Výsledky dotazování jsem

vyhodnotila následovn :

Zem

vodu

žáka

Po et

žák

Hodnota [UAI]

Prodanou zemi dle

ílohy .1

St ední hodnota Indexu

vyhodnocená z dotazníku

esko 14 74 70,1

Vietnam 6 30 56,6

Ruská

Federace

8 95 82,5

Z výše uvedeného bylo ov eno, že d ti pat ící do minoritní skupiny jsou

ovlivn ni významn  majoritou. I když pocházejí z jiných kultur, výsledná kvalita

soužití je významn  ovlivn na dialogem s majoritní skupinou.  Pokud v zemi

vodu žáka je zmín ný index v rozdílný, dochází p i soužití ke snížení t chto

rozdíl . Zde žáci z Vietnamu, kde je index nižší a resp. v Rusku kde je vyšší,

se p ibližují indexu místních žák .

5.4.2   Ov ení pedagogického p ístupu pro rozvoj sounáležitosti a
uv dom ní odlišnosti

Prost ednictvím výtvarných a hudebních aktivit pomoct d tem objevovat zvyky

a tradice blízkých i vzdálených zemí a jejich obyvatel. Tyto pak vhodnou
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pedagogickými metodami sdílet a vysv tlovat tak, aby si spolužáci pocházející

z rozdílných kultur  uv domovali sounáležitost s majoritní kulturou, ale naopak

astníci z této majoritní kultury byly testováni pozorováním na uv domení si

odlišnosti. Prost ednictvím metody hraní rolí se vžít do situace obyvatel zem ,

kde jsou porušována lidská práva. Porozum t obavám, obtížnosti rozhodování.

Uv domit si, ím si prošli lidé, které možná potkávám ve škole nebo na ulici.

Upozornit na jazykovou pestrost regionu. Podobnost nebo naopak odlišnost

jednotlivých jazyk . Používání azbuky a latinky.Ujasnit si geografické

ohrani ení zemí bývalého SSSR, jeho velikost. Pokusit se najít v em jsme si

podobni a v em nikoli. Snažím se p ipravit d tí na sociální, politické a

ekonomické reality, které žáci prožívají v interkulturním prost edí. Rozvíjím v

tech v domí, že p edpojatost a rasismus bolí, a proto je d ležité p stovat

zdvo ilost a d stojnost ve vztahu ke všem lidem. Snažím se žáky vychovávat a

vzd lávat sm rem k chápání a respektování jiných kultur.

Jednotlivé kroky tohoto procesu lze rozd lit do t í fází:

uv dom ní si odlišností,

respektování odlišností,

ijetí odlišností jako pozitivního jevu.

Mým cílem je nau it d tí :

 nehodnotit lov ka podle vn jších znak

 pojmenovat jednoduše výhody a nevýhody života ve skupinách

 znát zvyky a tradice r zných skupin, zejména t ch, s jejichž p íslušníky

se mohou setkat

 pracovat bez p edsudk

 v t, že práva a povinnosti platí pro všechny stejn

            vnímat individuální odlišnosti, být schopen partnerské komunikace se

všemi ostatními ze svého okolí

 um t navázat kontakt s vrstevníky

 dokázat prezentovat otev en  sv j názor

 respektovat názory druhých
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 znát svá práva a povinnosti (svá i druhých), aktivn  je používát v rámci

školy a spole nosti, um t je vhodn  uplat ovat

 p ed návšt vou zahrani í v t, kde najde informace o zvyklostech,

kultu e dané zem

 analyzovat situace z hlediska práv i povinností v tomto v ku

 zd vodnit rozumn , pro  s n kým chce/nechce spolupracovat

 chápat nutnost kontaktu s p íslušníky r zných skupin

 uplat ovat dovednost vhodné komunikace

 nebýt agresivní

 nehodnotit odlišné záporn , neodsuzovat

 neomezovat práva ostatních

 vnímat všechny lidi jako rovnocenné ob any

Pozorováním d tí a interview s pedagogy zodpov dnými za žáky, jež jsem

provedla s odstupem týdne po díln  byl vysledován pozitivní dopad dílny a

zvolené metodiky na rozvoj sounáležitosti a uv dom ní odlišnosti u ú astník

dílny.

Za dobu svého p sobeni jsem potkala  hodn   d ti a  již v komunitních

centrech, nebo ve školách s internátem, základních školách, mate ských

centrech, knihovnách.  Byly r zného v ku, z r zného prost edí, ne všechny

ly rodi e, byly na r zném stupni vývoje.

Kam p esn  pojedu se svou dílnou a ke komu, se dozvím nejd íve  m síc p ed

její samotnou realizací. Není to málo asu, ale není ani moc, obzvláš   pokud

se jedná o práci s d tmi postiženými a nebo opušt nými. Musím se podívat na

c pohledem sociálního pracovníka, využit teoretické znalosti sociální práce a

veškeré své zkušenosti a p edstavivost. V hlav  p ehrát n kolik možných

scéná  a pokusit se p ipravit na možnosti zm n b hem dílny.

Metodika, kterou ve své práci uvádím, je pro m  pouze kostrou a n kdy se
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stane, že v pr hu dílny použiji z ni pouze jednu aktivitu. Snažím se  nic

nepodcenit ( smíšené t ídy, po et d tí ve t íd , v k d tí, sociální složeni t ídy,

po et dívek a chlapc ), pak se pracuje dob e. D tí se aktivn  zapojují do

sout ží a aktivit. Snažím se mít vždy v záloze alternativu ke každé aktivit ,

kterou mohu použit v p ípad , že první d ti nezaujala.

Všechno, co se v pr hu dílny d je, bych m la mít promyšleno z hlediska , že

ve t íd  jsou d ti b žné i d ti výjime né, odlišné, kterým je t eba v novat jinou

pozornost než t m "normálním". Považuji každé dít  za unikát, a  je to dít  z

majority, kterékoli minoritní skupiny, s handicapem nebo naopak s výjime ným

talentem.

Své dílny ráda realizuji opakovan  ve stejné škole nebo za ízení. Dostávám tak

zp tnou vazbu, která je v mé práci velmi d ležitá. Velmi si cením poznámek,

názor  a post eh  u itel , které se snažím aktivn  zapojit do aktivit v pr hu

dílny. Sami u itelé mé dílny hodnotí jako zajímavé, poutavé, pou né, chválí m

za zvolené formy – hry, sout že, ochutnávky jídel, zkoušení národních kroj ,

tane ních kroku tradi ních tanc . Zárove  ale íkají, že chybí systemati nost

takových dílen, dokonce se st žuji, že na periferii nikdo jezdit nechce.
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6 DISKUZE

V teoretické   ástí   této   práce   jsem   se   snažila   charakterizovat   základní

východiska a principy multikulturní výchovy  a také vysv tlit pojmy, které s touto

problematikou  úzce  souvisejí. V nuji se také  zp sobu  a  možnostem

komunikace, hlavn  v multikulturním prost edí. Snažila jsem vysv tlit a

esv it, že do budoucna spole nost bude multikulturní. Popsala jsem

nutnost dostat do podv domí  tu  rovnici,  že  jsou  tady  r zná  kulturní  zázemí

a  že  lov k  vidí  sv t skrze svoji kulturu. Multikulturní výchova by ur it   m la

vést  k v tší  toleranci  lidí,  k tomu  jak  vidí  sv t,  jak  vnímají  sv t,  aby

pochopili,  že  lidé  z jiného  kulturního  zázemí  jsou  také  lidé,  p estože  vidí

ci podstatn  jinak.

V praktické  ásti  jsem  popsala metodiku multikulturní výchovy pro  u itele,

která je zárove  základem pro realizaci interkulturních dílen  pro d tí.

Realizace t chto dílen m  p esv ila o nezbytnosti   multikulturní výchovy d tí

i mládeže. Tu za le uji, v souladu se školními vzd lávacími programy do své

výuky základní školy. Praxe  také  ukázala  další  cesty,  kterými  se  m že

multikulturní výchova   v budoucnu   ubírat.   Prost ednictvím   projektových

dn    nebo   t eba vým nnými  pobyty  se  zahrani ními  školami  je  možné

žáky  seznamovat  s jiným kulturním prost edím a usnadnit jim tak orientaci v

dnešním globalizovaném sv te. Budoucnost každého státu je v jeho nástupcích

a to jsou naše d tí, mladá generace. Snažím se p isp t k tomu aby to byli lidé

kte í budou  vybaveni   souhrnem   v domostí,   dovedností,   schopností,

postoj    a   hodnot d ležitých  pro  osobní  rozvoj  a  též  schopností

adaptovat  se  na  m nící  se  tržní vztahy v pracovním procesu i v

celoevropském kontextu, analyzovat spole enské jevy a zaujímat uvážlivé

postoje, operovat   s obecn    užívanými   termíny,   znaky   a   symboly,

uvád t   v ci do souvislostí, poznatky z r zných vzd lávacích oblastí

propojovat do širší celk  a  na základ   toho  si  vytvá et  komplexn jší  pohled

na  p írodní,  spole enské  a sociokulturní jevy.
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Multikulturní  výchova  má  nepochybn   velký  potenciál,  který  je  pot eba

soustavn   rozvíjet.  Vždy   v dnešním  sv   plném  násilí  a  nenávisti  je

existen  nutné vést nejen d ti, ale i nás dosp lé k vzájemné toleranci a úct

k životu druhých.



48

ZÁV R

Oblast vzd lávání a profesního rozvoje pat í mezi témata systémového

charakteru, to znamená, že ovliv uje celý systém sociálních služeb. Profese

sociální práce je realizována nejen v systému sociálních služeb, ale také v

oblasti práce s rodinou a v sociáln  právní ochran  d tí, v oblasti politiky

zam stnanosti a pomoci v hmotné nouzi, kde je sociální práce aktivní složkou

pomoci. Sociální pracovník dnes a denn  pracuje s lidmi, a má li být úsp šný,

pak se musí  s klientem dorozum t.  Proto je nezbytn  nutno um t komunikovat

a to do sebe zahrnuje i znalosti multikulturního prost edí, komunikace.

Obzvláš  tato znalost je obrovskou výhodou p i práci: s osobami žijícími v

sociáln  vylou ených lokalitách, azylových domech, terénní, v orgánech

ve ejné správy, poskytováni služeb sociální prevence, p i práci s menšinami.

Sociální pracovník má povinnost podporovat sociální spravedlnost ve vztahu ke

spole nosti obecn  i ve vztahu k lidem, se kterými pracuje, což znamená um t

elit negativní diskriminaci, uznat diverzitu, jednat s každým lov kem jako

s celostní bytostí v rámci rodiny, komunity. Aby bylo zajišt no kvalitní

poskytování sociálních služeb, je pot eba podporovat vzd lávání všech

profesionál  v oblasti sociálních služeb a to s d razem na multikulturalitu a

národní pestrost spole nosti. Mým cílem bylo popsat rady pro úsp šnou

komunikaci v multikulturní spole nosti. Pomoci lidem lépe se orientovat v

multikulturním prost edí. Ukázat cestu jak  se s lidmi jiných kultur navzájem

lépe porozum t. Pokusit se nau it p ijímat jazykové odlišnosti a uv domit si

možné dopady svých verbálních i neverbálních projev .Podpo it multikulturní

výchovu do budoucna.

Má práce vznikala v období, kdy jsme byli sv dky, jak v místním referendu

švýcarští ob ané konsensuáln  projevili odpor proti stavb  minaret  a ve

Francii se stále bou liv  diskutuje o možnosti zákazu nošeni „burek“ na

ve ejnosti.
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Má práce vznikala v dob  , kdy v Moskv  29. b ezna v metru byl spáchán

sebevražedný atentát kavkazských dívek a žen. 29.b ezna byl v Moskv

vyhlášen den smutku. V Rusku se konal 30.b ezna první poh eb ob tí

teroristických útok  v moskevském metru. Prakticky ve všech chrámech se

konaly zádušní bohoslužby. Podle posledních údaj , si dva útoky vyžádaly

životy 39 lidí. V nemocnicích je p es 70 ran ných. Prezident Dmitrij Medv v

ozna il útoky v metru za bestiální  zlo in  a  slíbil,  že  viníci  budou  dopadeni

a  zni eni. Nicmén  nepokoje a „okupace“ na Kavkaze pokra uje, p estože byla

jednou z hlavních p in vzr stu multikulturního nap tí, jež vyvrcholilo práv

zmín nými atentáty.

Má  práce  vznikala  v  dob ,  kdy  se  množí  a  sílí  radikální   seskupení a v

pražské Libuši plánují domobranu proti Vietnamc m z „Malé Hanoje“. Místní

starosta Petr Mráz tvrdí, že zde roste kriminalita. Souvisí to podle n j s tržnicí

Sapa, která má práv  p ezdívku "Malá Hanoj". V prostoru, kde panují vlastní

pravidla, se zdržují tisíce Vietnamc . Starosta zaslal koncem b ezna dopis

ministerstvu vnitra. Policie ale prý žádný nár st kriminality v Libuši neregistruje.

Všechny tyto události m  p esv ily o tom, že multikulturní výchova nezbytn

pat i do dnešních škol, knihoven, pracoviš .
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íloha .1 Dimenze kulturních hodnot dle Gerta Hofsteda

Zem PDI IDV MAS UAI LTO

Arabský sv t ** 80 38 52 68

Argentina 49 46 56 86

Austrálie 36 90 61 51 31

Rakousko 11 55 79 70

Bangladéš * 80 20 55 60 40

Belgie 65 75 54 94

Brazílie 69 38 49 76 65

Bulharsko * 70 30 40 85

Kanada 39 80 52 48 23

ile 63 23 28 86

ína * 80 20 66 30 118

Kolumbie 67 13 64 80

Kostarika 35 15 21 86

eská republika * 57 58 57 74 13

Dánsko 18 74 16 23

Východní Afrika ** 64 27 41 52 25

Ekvádor 78 8 63 67

El Salvador 66 19 40 94

Estonsko * 40 60 30 60

Finsko 33 63 26 59

Francie 68 71 43 86

mecko 35 67 66 65 31

ecko 60 35 57 112

Guatemala 95 6 37 101

Hong Kong 68 25 57 29 96
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Ma arsko * 46 80 88 82 50

India 77 48 56 40 61

Indonésie 78 14 46 48

Írán 58 41 43 59

Irsko 28 70 68 35

Izrael 13 54 47 81

Itálie 50 76 70 75

Jamajka 45 39 68 13

Japonsko 54 46 95 92 80

Lucembursko * 40 60 50 70

Malajsie 104 26 50 36

Malta * 56 59 47 96

Mexiko 81 30 69 82

Maroko * 70 46 53 68

Holandsko 38 80 14 53 44

Nový Zéland 22 79 58 49 30

Norsko 31 69 8 50 20

Pákistán 55 14 50 70 0

Panama 95 11 44 86

Peru 64 16 42 87

Filipíny 94 32 64 44 19

Polsko * 68 60 64 93 32

Portugalsko 63 27 31 104

Rumunsko * 90 30 42 90

Rusko * 93 39 36 95

Singapur 74 20 48 8 48

Slovensko * 104 52 110 51 38

Jižní Afrika 49 65 63 49

Jižní Korea 60 18 39 85 75

Špan lsko 57 51 42 86
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Surinam * 85 47 37 92

Švédsko 31 71 5 29 33

Švýcarsko 34 68 70 58

Taiwan 58 17 45 69 87

Thajsko 64 20 34 64 56

Trinidad * 47 16 58 55

Turecko 66 37 45 85

Velká Británie 35 89 66 35 25

USA 40 91 62 46 29

Uruguay 61 36 38 100

Venezuela 81 12 73 76

Vietnam * 70 20 40 30 80

Západní Afrika 77 20 46 54 16
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íloha .2 Kulturní dotazník

V každém ádku, ozna te íslo, které nejlépe popisuje zemi, ve které se cítíte
nejlépe. Pro každý oddíl se te body dohromady a hodnotu zadejte do výpo tu
na konci každého oddílu.

Je mi nejlépe v zemi, kde:

Oddíl 1

V rodin  jsou d ti u eny
tomu, že jejich názor je
stejn  cen n jako názor
jejich rodi

V rodin  jsou d ti u eny
tomu, že by nem ly
pochybovat nad autoritou
svých rodi

V rodin  jsou d ti vedeny
k tomu, aby si vážili v cí

V rodin  jsou d ti u eny
tomu, aby akceptovaly
sv t lidí, kte í jsou starší
nebo více d ležití

V práci se od pod ízených
ekává, že si najdou svou

roli a místo v organizaci

V práci mají všichni jasn
definované autority

V práci jsou lidé zvyklí
kritizovat nad ízené. Dá se
st ží íct, kdo ídí a kdo je
ízený.

V práci rozhoduje
nad ízený. Lidé akceptují,
že to je sou ástí jeho
povinnosti a respektují ho
za to.

Lidé v í, že zm na
politického systému je
nejefektivn jší postupn , a
to diskuzí a volbou.

Lidé v í, že zm na
politického systému je
nejefektivn jší zm nou
lidí, kte í jsou u moci.

 x 5 =  - 25 =

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Oddíl 2

Lidé mají siln  vyvinutou
a dlouhodobou t ídní
sounáležitost

Lidé si vybírají své vlastní
átele na základ

spole ných zájm  a
sympatií

Je v ní sounáležitost a
sociální kontrola

Je v ní osam lost a
svoboda

Lidé se snaží „udržet si
tvá “ a hodnocením
ostatních

Lidé si vytvá ejí vlastní
normy a standardy

Lidé jsou povyšováni
v práci na základ  loajality
a seniority

Lidé jsou povyšováni na
základ  excelentních
výkon  nezávisle na v ku

Považuje se za nemorální,
když vedoucí nepoužije
své moci k tomu, aby
zam stnal p íbuzného

Považuje se za nemorální,
když vedoucí použije své
moci k tomu, aby
zam stnal p íbuzného

 x 5 =  - 25 =

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Oddíl 3

Lidé sympatizují
s poraženými a závidí
úsp chy druhých

Lidé obdivují vít ze a
oso ují poražené

V práci jsou lidé
motivováni p íjemným
prost edím, teplem a
pohodlím

Lidé jsou v práci
motivováni jasn  danými
úkoly a p ísnou mírou pro
hodnocení eho dosáhli

Lidé se snaží v práci
dosáhnout konsenzu a od
koleg  se neo ekává
vzájemná sout živost

Lidé vnímají konfrontaci
pozitivn  a plodn .
Sout žit nebo zem ít.

Muži i ženy jsou skromní,
milí a v nují se kvalit
života

Muži mají být asertivní a
soust edit se na materiální
úsp chy, ženy mají být
více skromné a zabývat se
kvalitou života

Milenci vyhledávají
intimitu

Milenci vyhledávají
emocionální podporu

 x 5 =  - 25 =

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



7

Oddíl 4

V rodin  se d ti u í žít
v chaosu a
nep edvídatelnosti

V rodin  se d ti u í
vytvá et ád a p edcházet
nep edvídatelným
situacím

Lidé podporují generalisty,
kte í umí jednat za všech
okolností

Lidé podporují experty a
kompetentní lídry

Lidé nemusí nosit
identifika ní pr kaz

Lidé musí nosit
identifika ní pr kaz

Lidé by nem li dávat
najevo své emoce

Lidé mohou dávat najevo
své emoce (na správném
míst  ve správný as)

Ve spole nosti je mén
pravidel, které je nutné
dodržovat

Ve spole nosti je hodn
pravidel, které je nutné
dodržovat

 x 5 =  - 25 =

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Oddíl 5

Lidé mají jasno v tom co
je „Dobré“ a co „Špatné“

Lidé se pod ídí
spole nému cíli aniž by se

íliš zajímali o to, co je
„Dobré“ nebo „Špatné“

Lidé dávají p ednost
osobní stabilit  a
rovnováze

Lidé jsou p esv eni, že
všechno se m ní a všechno
je relativní

ti se u í ptát se otázkou
„Pro “

ti se u í ptát se otázky
„Co“ a „Jak“

Lidé se hodn  odkazují na
své ko eny a historii

Lidé se dokáží pod ídit
cíl m, které mají být
uskute ny za víc než sto
let.

Lidé hledají
v p ijímaných
informacích konzistenci

Lidé umí žít
s kontradiktivními
informacemi.

 x 5 =  - 25 =

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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íloha .3  Hodnoceni

Mé osobní
výsledky

Jak hodnotím
kulturu ve své zemi

Skute né skoré ve
své zemi

Dimenze

Oddíl 1 PDI

Oddíl 2 IDV

Oddíl 3 MAS

Oddíl 4 UAI

Oddíl 5 LTO
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íloha .4  Fotogalerie

Foto 1: Mezinárodní festival Dialog kultur, Palác Lucerna, listopad 2006,
Praha

Foto 2: Mezinárodní festival Dialog kultur, Palác Lucerna, listopad 2006,
Praha
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Foto 3:Mezinárodní festival Dialog kultur, Palac Lucerna, listopad 2007,
Praha

Foto 4:Mezinárodní festival Dialog kultur, Palác Lucerna, listopad 2007,
Praha
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Foto 5: M stská knihovna v T ebí i, T ebí , 2006
Multikulturní dílna pro žáky 5-6 t íd.

Foto 6: Foto 5: M stská knihovna v T ebí i, T ebí , 2006
Multikulturní dílna pro žáky 5-6 t íd.
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Foto 7: Oslava kazašského svátku Nauryz. Velvyslanectví Republiky
Kazachstán, b ezen 2006, Praha

Foto 9: Oslava kazašského svátku Nauryz. Velvyslanectví Republiky
Kazachstán, b ezen 2006, Praha. Ukázka vítaní nev sty v tradi ní kazašské
rodin .
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Foto 9: Oslava kazašského svátku Nahryz. Velvyslanectví Republiky
Kazachstán, b ezen 2006, Praha. Proslov p.Velvyslance.

Foto 10: M stská knihovna v T ebí í. Beseda.2007.
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Foto 11: Plakat-oznámení o besed  na téma Jak se žije ženám
v Kazachstánu a Kazaškám v esku.

Foto 12: Oslava kazašského svátku Nauryz. Velvyslanectví Republiky
Kazachstán, b ezen 2006, Praha. Kazašský národní tanec.
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Foto 13: Oslava kazašského svátku Nauryz. Velvyslanectví Republiky
Kazachstán, b ezen 2006, Praha. Ženich a nev sta v doprovodu

íbuzenstva.

Foto 14: Oslava kazašského svátku Nauryz. Velvyslanectví Republiky
Kazachstán, b ezen 2006, Praha. P edstavování nev sty rodin  ženicha.
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Foto 15:Komunitní centrum Motýlek, íjen 2009, Praha.
Multikulturní dílna pro d tí.

Foto 16:Komunitní centrum Motýlek, íjen 2007, Praha.
edvád ní kazašského tance v rámci multikulturní dílny pro d tí.
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