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Multikulturalita v kontexte edukácie 

Multiculturalism in the context of education 

ŠURMÁNEKOVÁ, Jana, Mgr. 

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou multikulturality v oblasti edukačného 

prostredia základných škôl. Prinášame v ňom teoretické východiska pre ďalší výskum, 

zameraný na interkultúrnu komunikáciu. Príspevok objasňuje základné pojmy z oblasti 

multikulturality a prináša pohľad na aktuálny stav národnostných menšín v Slovenskej 

republike. Vo svojej ďalšej časti práca pojednáva o možnostiach výskumu v oblasti 

multikulturality a interkultúrnej komunikácie, pozornosť venuje i domácemu a zahraničnému 

konspektu. 

Kľúčové slová: multikulturalita, interkultúrne kompetencie, národnostné menšiny, edukácia 

Abstract: he article deals witht heissue of multiculturalism and multicultural competence of 

teachers. The work explainsthe basic concepts of multiculturalism, is dedicated to 

intercultural competence of teachers, provides insight into the current status of national 

minorities in Slovakia and addresses the issue of education of students of ethnic minorities.. 

The artikel sanoverview of the methods and research opportunities in the field of 

multicultural and intercultural communication competence of teachers. 
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Úvod 

 

Kultúrna a sociálna diverzita je v súčasnosti veľmi často avízovanou problematikou. 

Ľudia oveľa častejšie prichádzajú do kontaktu s osobami iného kultúrneho zázemia. Súvisí to 

najmä so svetovou globalizáciou. Rozširuje sa Európska únia a migračné pohyby naberajú 

väčšej dynamiky. Krajiny, ktoré boli doposiaľ takmer monokultúrne prechádzajú procesom 

transformácie, pričom sa stávajú spoločnosťami pluralitnými (Kominarec 2005, s. 3-9). Takto 

vznikajú vzťahy medzi členmi jednotlivých kultúr - interkultúrne vzťahy. Na tento proces sa 

viaže i komunikácia ako odovzdávanie si informácií medzi členmi týchto kultúr v spoločnosti. 

Na jednej strane sa vzťahy medzi kultúrami môžu zlepšovať tým, že vznikajú nové možnosti 

kontaktov a spolupráce, oproti tomu, však často vznikajú i problémy, hlavne v oblasti 

komunikácie, a to z dôvodu nedostatočného poznania kultúry človeka, s ktorým 

komunikujeme. Tento proces sa týka aj edukačnej reality. 

 

1. Teoretické východiská 

 

Pod pojmom kultúra môžeme chápať špecificky ľudský spôsob organizácie, 

uskutočňovania a rozvoja činností, spredmetnený v materiálnych i nemateriálnych výsledkoch 

jeho každodennej činnosti, v najvšeobecnejšom slova zmysle ako sociálne odovzdávanie 

poznania prostredníctvom poznatkov, noriem a vzorcov správania. Kľúčovým aspektom 

podstaty kultúry je fakt, že kultúra je produktom ľudí. Kultúrne hodnoty nie sú vrodené, 

prenášajú sa z generácie na generáciu. Aktuálne existuje veľké množstvo definícií kultúry, 

pričom sú tieto definície zdôvodniteľné. V akademickom slovníku cudzích slov je výraz 

kultúra vysvetlená ako „súhrn duchovných a materiálnych hodnôt vytvorených a vytváraných 
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ľudstvom v celej jeho histórii“ (Buchtelová 2001, s. 437). V teóriách kultúry sa môžeme 

stretnúť so základnými vymedzeniami typológie kultúry a to:  

Axiologické chápanie kultúry – súvisí najmä s pozitívnymi hodnotami kultúry a prejavuje 

sa aj v edukačnej klasifikácii kurikula výchovy. 

Globálne antropologické chápanie kultúry – obsahuje nielen pozitívne hodnoty, ale aj 

všetky biologické prostriedky a mechanizmy, ktorými sa človek adaptuje vonkajšiemu 

prostrediu. Nemá však hodnotiacu funkcie ako axiologické. 

Redukcionalistické chápanie kultúry – obsahuje veľké množstvo prístupov, usilujúcich sa 

ohraničiť rozsah pojmu kultúra len na určitú časť sociokultúrnej reality (Soukup, 2000). 

O kultúre môžeme hovoriť z pohľadu globálnych a národných aspektov. Holandský vedec 

Hofstede uvádza, že existujú špecifiká národných kultúr, ktoré sa prejavujú 

v interpersonálnych vzťahoch, tie rozdelil do dimenzií:  

 mocenský odstup,  

 vyhýbanie sa neistote,  

 individualizmus a kolektivizmus,  

 maskulita a femininita (Hofstede 1980, s. 21-30). 

Kultúra má aj svoj etický rozmer, ktorý je charakterizovaný hodnotami náboženskými 

a duchovnými, dotýkajú sa tradície národa. Táto hodnotová dimenzia kultúry tvorí jej 

základnú paradigmu. V tomto poňatí sú dôležité základné multikultúrne hodnoty a to : dobro, 

tolerancia, zodpovednosť, česť, atď. Poznať kultúru národa znamená preniknúť do všetkých 

vrstiev kultúry a nezostať iba na úrovní predsudkov vnímania explicitných jednotlivých 

javov. Vonkajšiu úroveň kultúry pritom predstavujú artefakty a produkty, strednú úroveň 

normy a hodnoty kultúry a vnútornou úrovňou kultúry je samotný jedinec a jeho existencia. 

V súvislosti s multikulturalitou je dôležitým pojmom kultúrna identita. Adler definuje 

kultúrnu identitu ako fundamentálny symbol ľudskej existencie (Adler, 2002). Je to 

elementárny symbol seba samého, obsahuje hodnoty, postoje, názory na svet. Tvorba 

kultúrnej identity je do veľkej miery ovplyvňovaná sociálnym zázemím. Socializácia 

a edukácia tvoria základ transformácie kultúry do identity človeka. Podľa Bakošovej výchova 

k multikulturalite je v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou výchovno -vzdelávacieho procesu 

a predpokladom pre úspešnú socializáciu či integráciu indivídua do pluralitnej európskej 

spoločnosti (Bakošová 2011, s. 75). Medzikultúrne porozumenie je možné za predpokladu 

existencie medzikultúrnej empatie, teda schopnosti ľudí z jednej kultúry vcítiť sa do odlišnej 

kultúry.  

Na Slovensku sa o spolužití rôznych kultúr a teda aj multikulturalizme začalo diskutovať 

po roku 1989. Multikulturalita sa často používa ako synonymum pre multikulturalizmus, 

ktorý môžeme chápať ako 1. stav - predstavuje koexistenciu rôznych sociokultúrnych skupín 

so špecifickými systémami inštitúcií, tradícií, významov, postojov a hodnôt. Medzi týmito 

skupinami nemusí povinne dochádzať k interakcii či spolupráci; 2. proces - ako dynamická 

výmena kultúrnych bohatstiev, vzájomné ovplyvňovanie rôznorodých kultúrnych systémov, 

prípadne aj vznik systémov kvalitatívne nových (tzv. melting pot); 3. vedecká teória - je 

transdisciplinárna vedecká teória, ktorá sa zaoberá rôznymi aspektmi socio - kultúrnej 

diverzity; 4. spoločenský cieľ - multikulturalizmus znamená tiež úsilie o vytvorenie 

pluralitnej spoločnosti zahrňujúce množstvo odlišných sociokultúrnych skupín (Sabol 2003, 

s.21). 

Myšlienky multikulturalizmu sa vyvíjali postupne, vzniklo niekoľko smerov 

multikulturalizmu:  

 pluralitný multikulturalizmus, 

 kultúry sú v tomto smere chápané ako uzavreté skupiny, ktoré je potrebné ako také 

uchovávať a podporovať. V praxi inklinuje pluralitný multikulturalizmus často k 
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prezentovanie kultúry v podobe "tradícií" jednotlivých skupín, bez toho aby sa venoval 

spoločenskému postaveniu týchto skupín, rovnosťou ich šancí vo vzdelávaní, 

 liberalistický multikulturalizmus, 

 liberalistický multikulturalizmus sleduje, podobne ako multikulturalizmus pluralitný, 

líniu uznanie špecifických charakteristík jednotlivých kultúrnych skupín. Jeho cieľom je však 

už integrácia jednotlivcov) a vytvorenie občianskeho spoločenstva rovnoprávnych osôb. 

Oproti pluralistickému zameranie na diferenciu zdôrazňuje teda rovnosť prístupu k zdrojom. 

 kritický multikulturalizmus, 

 zdôrazňuje význam prítomnosti rozdielností v spoločnosti, vníma ju však viac ako 

spôsob, ktorý človeka učí uvedomovať si inakosť perspektív a chápať, akým spôsobom sú 

utvárané naše hodnoty, identita a pohľad na svet. Kritický multikulturalizmus požaduje 

nápravu tejto nerovnosti zdôraznením konceptu solidarity, ktorá umožňuje zachovanie 

rozdielnosti a zároveň ponúka spoločný cieľ pre každého člena spoločnosti, 

 interkulturalita - znamená vzájomné ovplyvňovanie kultúr a spôsoby riešenia ich 

možných rozdielov, 

 transkulturalita - predpokladá integráciu kultúr, pri ktorej sa kultúry navzájom 

prelínajú a to tak, že vo vzťahu k jednotlivej kultúre sú vonkajšie, ale utvárajú jej podobu 

(Kominarec 2005, s. 19). 

Zvyšujúci sa záujem o medzikultúrnu komunikáciu je prirodzeným dôsledkom 

prebiehajúcich spoločenských zmien, preto sme za posledné roky zaznamenali vo svete 

pribúdajúce množstvo publikácií z oblasti výskumu i aplikácie teoretických koncepcií. Otázka 

multikulturality sa výraznejšie sa prejavuje v globalizácií trhu, v oblasti kultúry ale 

i v školstve. Bežní ľudia sú neraz zaťažení predsudkami a stereotypným vnímaním iných 

kultúr a ich príslušníkov a svojím správaním prispievajú k vzniku kultúrneho šoku u seba i 

druhých. Je zrejmé, že mnohí z nás nie sú pripravení na stretnutia s odlišnými kultúrami.  

Poznávanie a rešpektovanie cudzích kultúrnych fenoménov predpokladá interkultúrnu 

výchovu a vzdelávanie. Edukačná príprava žiakov a študentov na život v interkultúrnej 

spoločnosti sa z toho dôvodu javí ako dôležitý prvok. Multikultúrna výchova by mala byť 

obsiahnutá vo všetkých vyučovacích predmetoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Poznať kultúru neznamená len ovládať jazyk danej krajiny či etnika, ale aj preniknúť do hĺbky 

ich kultúry zohľadňovať pri komunikácii kultúrne štandardy a schémy myslenia a správania, 

ktorých neznalosť môže spôsobiť neúspech. To nám pomôže k pochopeniu identity danej 

kultúry a k predchádzaniu týchto problémov či nedorozumení. 

 

2. Výchova a vzdelávanie žiakov národnostných menšín a cudzincov 

 

Vstupom do Európskej únie (2004) a Schengenského priestoru (2007) sa nielen Slovenská 

republika, slovenská spoločnosť ale i slovenská multikultúrna výchova ocitla v úplne 

otvorenom priestore a dostala šancu rozvíjať sa v súlade s procesmi v ostatnej Európy. Tým 

sa zmenilo i kultúrne zastúpenie žiakov v slovenských školách.  

Mistrík rozlišuje tri skupiny žiakov v závislosti od prostredia z ktorého vychádzajú :  

 žiaci prichádzajúci z dominantnej kultúry, čo v SR znamená slovenskú kultúru 

strednej sociálnej vrstvy. Multikultúrna výchova pôsobí na ich akceptovanie menšinových 

a iných kultúr a učí ich spolupráci s nimi. Vedie žiakov k tomu, aby nepovažovali svoje 

kultúrne normy za všeobecne platné alebo nemenné, aby nepovažovali hodnoty svojej kultúry 

za cennejšie ako hodnoty iných kultúr, 

 žiaci prichádzajúci z menšinových kultúr (napr. Rómovia, Maďari, Nemci). 

Multikultúrna výchova pôsobí na vzájomné rešpektovanie príslušníkov iných menšinových 

kultúr, rešpektovanie nositeľov dominantnej kultúry a učí ich vzájomnej spolupráci. Vedie ich 
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k tomu, aby nepresadzovali záujmy svojej skupiny na úkor iných menšín, aby svoju kultúru 

nevyvyšovali nad kultúry iných menšín, 

 žiaci prichádzajúci z rodín prisťahovalcov a utečencov, či tzv. nových menšín, ktorí sú 

na Slovensku len krátky čas (napr. Albánci, Vietnamci). MKV ich vedie k zvládaniu základov 

medzikultúrnej komunikácie a pripravuje ich na život v novom prostredí.(Mistrík, 2008,s.40). 

Integrácia takýchto detí môže byť (a často i býva) sprevádzaná problémami vo výchovno-

vzdelávacom procese. Medzi najčastejšie úskalia: 1. jazyková bariéra, 2. špecifické metódy, 3. 

prospech, 4. motivácia, 5. osobnostné problémy 

 

2.1 Legislatíva vo vzdelávaní cudzincov  

 

Aktuálne sa v mnohých štátoch zavádza model integrovanej výučby, v rámci ktorých sú 

deti prisťahovalcov zaraďované do bežných tried s vrstovníkmi a pomoc sa im poskytuje 

individuálne počas bežného vyučovania. Ak nie je možné integrovať, nastupuje model 

oddelenej výučby, ktorý môže fungovať ako prechodné alebo dlhodobé opatrenie. Zriedkavo 

sa vytvárajú tzv. zvláštne oddelené skupiny, resp. triedy na dlhšiu dobu ako jeden rok.  

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vydal informačno-metodický materiál pre pedagógov 

vzdelávajúcich deti z rôzneho kultúrneho prostredia pod názvom Deti cudzincov vo výchovno-

vzdelávacom procese z hľadiska dodržiavania ľudských práv a práv detí (ŠPÚ, 2005). Pre 

vzdelávanie detí cudzincov je kľúčovým prvkom najmä dodržiavanie princípu rovnakého 

prístupu a špecifických potrieb, prijímanie detí cudzincov do škôl a ich zaraďovanie do 

ročníkov, výučba slovenského jazyka pre deti cudzincov, odborná príprava a metodické 

pomôcky pre pedagógov. 

V politike sa rôznorodosť kultúr presadzuje najmä rešpektovaním Ústavy ľudských práv 

a slobôd. V našich podmienkach musíme navyše vychádzať z ústavnosti slovenského štátu, 

nakoľko v čl. 12, ods. 2 Ústavy Slovenskej Republiky sa uvádza: „Základné práva a slobody sa 

zaručujú na území SR všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru 

a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť 

k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno 

z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“  

Cudzincom je v podstate každý, kto podľa zákonov SR nie je štátnym občanom. Za 

migranta sa najčastejšie považuje ten, kto prekročí hranice a zostáva v inej krajine dlhšie ako 

rok. Imigrant je teda človek, ktorý sa presúva na iné miesto s úmyslom trvale alebo dlhodobo 

sa tam usadiť. Situácia na Slovensku je taká, že počet cudzincov sa v posledných rokoch 

zvyšuje. Slovensko ako demokratická krajina im preto musí poskytnúť vhodné podmienky 

nielen na bývanie, zamestnanie ale i vzdelávanie. Okrem Slovenska i Česká republika 

a Slovinsko zaviedli podporné opatrenia výlučne pre deti, ktoré majú status žiadateľov o azyl 

a migrantov.  

 

2.2 Vzdelávanie žiakov národnostných menšín 

 

Napriek tomu že je Slovensko multikultúrnym štátom doposiaľ neexistuje samostatný 

menšinový školský systém, to znamená, že každá menšinová inštitúcia je súčasťou siete 

Slovenska, teda vzťahujú sa na ňu i ústredné nariadenia ministerstva.  

Štatistické sčítanie obyvateľov, bytov a domov na Slovensku v roku 2011 ukázalo, že z 

celkového počtu 5 397 036 občanov sa prihlásilo k príslušníkom národnostných menšín 1044 

261 osôb, čo predstavuje 19,3 % z celkového počtu obyvateľov v SR. Najpočetnejšou 

národnostnou menšinou na Slovensku je podľa sčítania maďarská menšina (8,5% 

obyvateľstva), nasleduje rómska (2,0 %), česká (0,6 %), rusínska (0,6%), ukrajinská (0,1 %), 

nemecká (0,1 %), poľská, moravská, chorvátska, ruská, bulharská a židovská menšina. 
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Slovenská republika týmto skupinám zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s 

inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a 

prijímať informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, 

zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Dôležitou úlohou v oblasti práv 

národnostných menšín je formovanie vzťahu a postojov k národnostným menšinám žijúcim 

v Slovenskej republike. 

Na základe Koncepcie výchovy a vzdelávania národnostných menšín (2007) by mali byť 

rešpektované zásady: 

 rovnaká šanca získať rovnocenné vzdelanie bez ohľadu na vyučovací jazyk školy a 

rovnaká šanca na uplatnenie sa na trhu práce v SR a štátoch EÚ, 

 zásada udržiavania a rozvoja národnostnej identity a pozitívneho vzťahu k SR, 

 zásada multikultúrneho vzdelávania ako rozvoja tolerancie, akceptácie, starostlivosti 

a spolupráce, 

 zásada integrácie učebného obsahu a vytvárania blokov učebných predmetov, 

 zásada samostatného rozhodovania vedenia školy o školskom výchovno-vzdelávacom 

programe v spolupráci s orgánmi školskej samosprávy, v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a štátnym výchovno-vzdelávacím programom, 

 zásada dodržiavania vedenia pedagogickej dokumentácie v štátnom jazyku a v jazyku 

príslušnej národnostnej menšiny, 

 zásada koordinovaného ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

 

2.3 Špecifiká rómskej národnostnej menšiny 

 

Mnohé súčasné výskumy prinášajú výsledky o výrazne negatívnych postojoch voči 

príslušníkom rómskej menšiny zo strany majoritného obyvateľstva. Rómovia patria po 

Maďaroch k druhej najväčšej národnostnej skupine. Podľa neoficiálnych štatistík ich na 

Slovensku žije 300-500 tisíc, v súčasnosti je ich však podstatne viac z toho väčšina na 

Východnom Slovensku. Z demografického hľadiska sa najpočetnejšie komunity Rómov 

sústreďujú v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Žijú najmä v krízou 

postihnutých vidieckych regiónoch s nedostatočnou infraštruktúrou. Navyše je pre 

príslušníkov rómskej menšiny charakteristická nízka vzdelanostná i spoločenská úroveň, ktorá 

je podľa nášho názoru hlavným dôvodom ich znevýhodnenej pozície. V ekonomických 

vzťahoch Rómov pretrváva a zhoršuje sa nezamestnanosť, prehlbuje sa nedostatok 

pracovných príležitostí a neprestávajú ťažkosti v prijímaní do zamestnania. V sociálnej oblasti 

prevláda chudoba, absolútne nedostatky v hygiene veľkej časti rómskej populácie a radikálne 

sa nezvyšuje vzdelanostná úroveň tejto populácie. V politickej oblasti prevláda bezradnosť- 

napriek množstvu projektov i napriek veľkému množstvu domácich aj zahraničných zdrojov, 

vládnych aj mimovládnych, zacielených na riešenie problematiky, dodnes neexistuje 

komplexná a dlhodobá stratégie riešenia rómskej problematiky. Rovnako sa zhoršujú aj 

vzťahy medzi rómskou a majoritnou skupinou obyvateľstva. 

Pri otázke vzdelávania sa zo strany Rómov stretávame s veľkým nezáujmom. Ako 

uvádzajú rôzne štatistiky, už v prvej triede prepadáva 22 % detí, 5-krát častejšie dostávajú 

zhoršenú známku zo správania, rómski žiaci prepadávajú až 14-krát častejšie ako žiaci 

patriaci k majorite a 30-krát častejšie ukončujú povinnú školskú dochádzku v nižšom ako 8. 

ročníku, 28-krát častejšie sú preradzovaní do špeciálnych škôl, asi 80 % žiakov špeciálnych 

škôl tvoria rómske deti. Čo je však najalarmujúcejšie, takmer 90 % Rómov má len základné 

vzdelanie (Onderčová 2003, s. 8). To všetko súvisí s vysokou nezamestnanosťou, ktorá je 

v niektorých rómskych komunitách až 100%. 

Študenti učiteľských smerov si uvedomujú, že po nástupe do praxe sa budú musieť 

popasovať s touto menšinou. Bolo by preto vhodné, ak by popri nadobúdaní všeobecných 
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interkultúrnych kompetencií pripravovali vysoké školy budúcich učiteľov na prácu s touto 

menšinou a upozorňoval ich na to, čo ich pri práci s Rómami čaká. Problém vzdelávania 

Rómov vychádza z ich hodnotového systému hlavne z mravných hodnôt. Rómovia v sebe 

nemajú potrebu vzdelávať sa. Rómski rodičia nevedú svoje deti k občianskym povinnostiam, 

záväzkom, medzi ktoré patrí aj zodpovednosť za školskú dochádzku a vzdelávanie detí. 

 

3. Multikultúrne kompetencie pedagógov 

 

V základných a stredných školách je dôležitým aspektom pri  realizácií edukácie úroveň 

multikultúrnych kompetencií pedagógov. Interkultúrne komunikatívne kompetencie 

jednoznačne vychádzajú a nadväzujú na komunikatívne kompetencie, ktoré sa vzťahujú na 

schopnosť osoby konať v cudzom jazyku jazykovo, sociokultúrne a pragmaticky vhodným 

spôsobom. Na Slovensku sa tejto problematike venujú autori Mistrík, Kominarec. Z českých 

mien problematika kompetencií učiteľa blízka autorom ako Průcha, Vašutová, Helus, zo 

zahraničných Lustig, Spitzberg a Siegrist. Otázkou multikultúrnych kompetencií, ktoré 

získavajú učiaci sa, teda žiaci, sa u nás zaoberá napr. Manniová alebo Zelina.  

Podľa Vetešku a Tureckiovej môžeme pojem kompetencia definovať ako jedinečnú 

schopnosť človeka úspešne konať a ďalej rozvíjať svoj potenciál na základeintegrovaného 

súboru vlastných zdrojov, a to v konkrétnom kontexte rôznych úloh, činnostía životných 

situácií, spojených s možnosťou a ochotou (motiváciou) rozhodovať a niesť za svoje 

rozhodnutia zodpovednosť (Veteška, 2008 s. 21). 

Za multikultúrnu kompetenciu sa považuje schopnosť, resp. súbor schopnosti určitého 

správania sa človeka v konkrétnej situácií. Je to však také správanie, v konkrétnej situácií 

vhodné a efektívne. Otázkou vymedzenia kľúčových kompetencií sa zaoberá M. Siegrist, 

ktorý okrem iného píše, že kľúčové kompetencie sú samé o sebe obsahovo neutrálne 

a použiteľné na ľubovoľný obsah. Ich sprostredkovanie sa však vždy nutne viaže na 

konkrétny obsah. Kľúčové kompetencie znamenajú ďalšie vzdelávanie presahujúce profesiu 

i hranice jednotlivých odborností. Kľúčové kompetencie je možné nadobudnúť iba 

v skupinách, pozostávajú z rôznych schopností a ich vzájomného ovplyvňovania. Získavajú sa 

reflexívne (Belz 2001, s.170-174). 

Keďže práve učiteľ sa stáva iniciátorom zmien v edukačnom procese, stáva sa i tvorcom 

a realizátorom multikultúrnej výchovy. Na to potrebuje mať podľa Mistríka rozvinuté 

všeobecné pedagogické kompetencie: 

 komunikačné zručnosti, zručnosti pre riešenie problémov, konfliktov a pre zvládnutie 

skupinovej dynamiky v triede, 

 schopnosť tolerancie a empatie voči odlišnosti, 

 schopnosť rešpektovať individuálne potreby žiakov, 

 schopnosť podporovať spoluprácu (Mistrík 2008, s. 66). 

Stať sa multikultúrne uvedomelým učiteľom je komplikovaný proces. Multikultúrne 

kompetentný učiteľ by sa mal: 

 nájsť sa v mutikultúrnosti, 

 nájsť multikultúrnosť v sebe samom,  

 učiť sa o sebe samom, 

 byť schopný analyzovať sociálny kontext, v ktorom žije, ale i analyzovať všeobecný 

stav a vzájomnú závislosť sveta, 

 byť ochotný profesionálne multikultúrne sa vzdelávať (Haapenenová 1999, s. 208). 

Gupta identifikuje interkultúrne kompetencie s vlastnosťami a schopnosťami ako ochota 

pracovať s cudzou kultúrou, ako sebauvedomenie a schopnosť pozerať sa na seba zvonku, ako 

schopnosť vidieť svet očami iných, schopnosť vyrovnať sa s neistotou, schopnosť vystupovať 

ako kultúrny sprostredkovateľ, ten kto má možnosť hodnotiť iné názory, schopnosť vedome 
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používať kultúru študijných zručností, čítať v kultúrnom kontexte, a to za predpokladu, že 

jednotlivci nemôžu byť redukovaní na úroveň kolektívnej identity (Sercu, 2005). 

Štandardy v kontexte interkultúrnych kompetencií sú výrokmi o tom, čo by interkultúrne 

kompetentný učiteľ mal vedieť a čo by mal byť schopný robiť potom, ako absolvuje 

multikultúrnu výchovu na univerzite. Štandardy hovoria o tom, k akému cieľu smeruje 

multikultúrna výchova na univerzitách. 

Interkultúrne kompetentný učiteľ je taký, ktorý vie a je schopný kriticky vnímať a 

vyhodnocovať kultúrnu výmenu a medzikultúrnu komunikáciu, ako aj sprostredkovať túto 

svoju reflexiu žiakomvie a dokáže podporovať medzikultúrne porozumenie u svojich žiakovje 

schopný a vie u detí rozvíjať schopnosti pre chápanie a interpretáciu znakov, prejavov a 

významov iných kultúr v kultúrnych artefaktoch a v komunikácii druhých ľudíje schopný 

sprostredkovať kontakty rôznych kultúr v triede (Mistrík, 2000). 

Štandardy pre multikultúrnu výchovu členíme do troch skupín podľa toho, ktoré 

kompetencie sa v multikultúrnej výchove rozvíjajú: 

 obsahové štandardy hovoria o tom, čo by interkultúrne kompetentný učiteľ mal vedieť 

a čo by si mal uvedomovať. Sú viazané na poznanie a informácie a hovoria o obsahu vedomia 

učiteľa, 

 výkonové štandardy hovoria o tom, čo by mal byť takýto učiteľ schopný robiť v práci 

so žiakmi. Viažu sa na schopnosti a zručnosti a hovoria o vzťahu učiteľa a žiakov, 

 osobnostné štandardy hovoria o tom, aké osobnostné vlastnosti by mal mať 

interkultúrne kompetentný učiteľ. Viažu sa na postoje a kultúrnosť osobnosti a hovoria o 

osobnostných predpokladoch pre vykonávanie multikultúrnej výchovy. Sú veľmi úzko späté 

s hodnotovými orientáciami (Fráterová, 2006 ). 

Štandardy ako cieľová hodnota bezprostredne ovplyvňujú kurikulum. Na základe 

štandardov, čiže na základe interkultúrnych kompetencií učiteľa, môžeme programovať 

zámery multikultúrnej výchovy učiteľa. Zmena zámerov multikultúrnej výchovy môže 

ovplyvniť aj premenu štandardov, ale východisko tvoria štandardy, čiže to, čo by učiteľ mal 

vedieť a čo by mal byť schopný robiť(Mistrík, 2000). 

Učiteľ nie je interkultúrne kompetentný až po splnení všetkých uvedených štandardov, ale 

v procese multikultúrnej výchovy postupne získava jednotlivé interkultúrne kompetencie. 

Tieto štandardy sú ideálom, ku ktorému by multikultúrna výchova na univerzitách mala 

smerovať.  

Kominarec a Kominarecová uvádzajú vo svojej publikácií jednotlivé zložky 

multikultúrnych kompetencií učiteľa v edukačnom prostredí - motivačnú, poznávaciu 

a komunikatívnu zložku, ktoré tvoria model multikultúrnych kompetencii pedagóga: 

 motivačná zložka - zahŕňa vzbudenie záujmu, prejav rešpektu a empatický postoj,  

 poznávacia zložka - orientáciu na poznanie, tvorivý prístup a toleranciu pre odlišností,  

 komunikatívna zložka - interakčný manažment; nehodnotiaci postoj, definovanie 

problému (Kominarec, 2005). 

 

Multikulturalita ako predmet výskumu 

 

Medzikultúrna (alebo tiež interkultúrna) komunikácia je veda interdisciplinárna. 

Vychádza z medzikultúrnej psychológie, ktorá využíva poznatky mnohých ďalších vedných 

odborov, napríklad etnopsychológie a sociálnej psychológie, sociológie, etnológie 

a etnografie, kultúrnej antropológie a psychologickej antropológie, sociolingvistiky, 

historických vied, demografie, atď. Má rôzne formy: medzirasová, medzietnická 

a intrakultúrna. 

Medzikultúrna komunikácia patrí i vo svete medzi pomerne mladé odbory štúdia. 

Počiatky jej formálneho skúmania sú v 40. rokoch 20. storočia, kedy bola súčasťou jazykovej 
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a kultúrnej prípravy amerických diplomatov. Z tohto prostredia čerpal i  Hall vo svojej knihe 

„The Silent Language“ vydanej v roku 1959, ktorá sa stala východiskom mnohých ďalších 

prác z oblasti medzikultúrnej komunikácie. Odborníci sa začali dôkladnejšie zaoberať 

štúdiom komunikácie v kontexte kultúry a zároveň skúmaním kultúry z hľadiska zákonitostí 

komunikácie. 

Fenomén multikulturality prináša mnoho možností pre empirický výskum. 

Väčšina inštitúcií, ktoré sa venovali a venujú výskumu v oblasti interkultúrnej komunikácie, 

sídlia v USA. Dlhodobá kultúrna jednostrannosť výskumu v tejto oblasti však zákonite viedla 

k potrebe skúmania interkultúrnej komunikácie i v iných (než americkom) kultúrnych 

kontextoch. Dnes nachádzame významné pracoviská i v Európe alebo v Ázii, i keď ich je 

stále pomerne málo. Medzi najvýznamnejšie svetové inštitúcie patria The Intercultural 

Communication Institute, Portland, USA; California State University, Fullerton, USA; Nihon 

University, Mishima, Japonsko. Svetové výskumy, ktorých predmetom skúmania je 

multikultúrna komunikácia by sme mohli rozdeliť do niekoľkých oblastí: 

 výskumy orientujúce sa na analýzu komunikačného procesu v interkultúrnom 

prostredí, autormi ktorých sú napr: Gudykunst (1989, 1992, 1993,1994), Kim (1977, 1988, 

1992) a Casmir (1991, 1993, 1999), 

 výskumy orientujúce sa rolu jazyka v interkultúrnej komunikácie – tu patria práce 

Wittgensteina (1953) a Dodda (1991), 

 výskumy orientujúce sa kognitívnu organizáciu komunikačného procesu - Chomsky 

(1957, 1968), Fodor (1986) a Vygotsky (1977, 1979), 

 výskumy orientujúce sa rozvoj medziľudských vzťahov, ktorý zahŕňa príspevky 

od autorov ako Altman a Taylor (1973) a Ting-Toomey (1984, 1999).  

V rámci procesu zhromažďovania informácií by malo byť zdôraznené, že výskumník musí 

držať neustále na pamäti rozmanitosť prvkov, ktorými kultúra môže prejavovať. Výskumy 

v oblasti multikultúrnej výchovy sú zväčša orientované dvoma smermi. Prvou, špecifickou 

a zvlášť citlivou oblasťou výskumu je skúmanie postojov a predsudkov medzi žiakmi 

školského veku. Prevažná väčšina výskumov realizovaných na Slovensku (Koubeková, 

Kundrátová 1990, Kundrátová 1995) potvrdili existenciu negatívnych postojov a predsudkov 

voči Rómom, ich izoláciu a diskrimináciu medzi vrstovníkmi. Podobne orientovaným 

regionálne obmedzeným výskumom sa venujú mnohí pracovníci metodicko-pedagogických 

centier po celom Slovensku. Tu patrí výskum Kriglerovej, Kadlečíkovej et. al. Výskum v tejto 

oblasti realizovalo v roku 2008 Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Druhá časť výskumov 

je zameraná na kompetencie učiteľov. Pripravenosťou učiteľov na multikultúrnu výchovu sa 

zaoberá napr. výskum Ľuptákovej.  

Z českých autorov musíme spomenúť Průchu, ktorý už dlhé roky obohacuje túto oblasť 

hodnotnými publikáciami. Tie sú zamerané predovšetkým na učiteľa napr. Multikulturní 

výchova (2006), Interkulturní psychologie (2007) a  Interkulturní komunikace (2009). Okrem 

spomínaného autora sa otázkami multikulturalizmu zaoberajú vo svojich prácach: Hirt, 

Jakoubek, Nový a ďalší. Pribúda tiež publikácií, ktoré sa venujú otázkam komunikácie 

v teórii i v praxi, či už z pohľadu medziľudských vzťahov, pedagogického procesu alebo 

psychológie komunikácie. Z najznámejších sú to: Vybíral, Gavora, Škvareninová, Portík, 

Janoušek, Nelešovská, Bouzek. 

Mnohé problémy týkajúce sa multikulturality či interkulturality sú predmetom 

výskumných štúdií v oblasti sociálnej pedagogiky, sociálnej psychológie a sociológie či 

interkultúrnej psychológie. Niektoré zistenia a závery týchto prác môžu napomôcť 

pedagogickému (didaktickému) výskumu v oblasti školskej multikultúrnej výchovy. Ako 

pozitívny signál treba vnímať i to, že sa problematikou interkultúrnej komunikácie začali 

zaoberať odborníci z iných oblastí, najčastejšie špecialisti z ekonomiky, manažmentu, 

riadenia podnikov a pod. V oblasti multikultúrnej výchovy zohrávajú dôležitú úlohu i médiá. 
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Výskum v oblasti medzikultúrnej komunikácie na Slovensku sa realizuje na niekoľkých 

inštitúciách potvrdzujúc jej interdisciplinárny charakter. Jeho výsledky sú publikované 

napríklad v odborných časopisoch Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v časopise 

Human Affairs (Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV). 

V školskej praxi sa interkultúrna komunikácia objavuje na niekoľkých úrovniach, ktoré 

ponúkajú mnohé možností k vedeckému bádaniu:  

Interkultúrna komunikácia na úrovni učiteľ - žiak: v mnohých prípadoch sa stáva realitou, 

že žiak/žiaci sú inej národnosti či etniká ako vyučujúci pedagóg. Pedagogická komunikácia, 

ktorá nesie svoje špecifiká sa tu stáva zároveň i interkultúrnou komunikáciou. Pozoruhodné 

by bolo skúmať faktory, ktoré túto špecifickú komunikáciu ovplyvňujú.  

Interkultúrna komunikácia na úrovni žiak majoritnej kultúry a žiak minoritnej kultúry - 

aké sú postoje žiakov k spolužiakom inej kultúry, aká je sociálna klíma v triedach so žiakmi z 

kultúrne rozdielneho prostredia a čo je charakteristické pre ich komunikáciu. 

Interkultúrna komunikácia na úrovni učiteľ a rodič žiaka pochádzajúceho z minoritnej 

kultúry. V sfére efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu je otázka komunikácie 

a spolupráce rodiny a školy veľmi dôležitá ako ale má napr. komunikovať učiteľ s matkou 

vietnamského dieťaťa, keď nerozumie mimike založenej na vietnamskej tradícii? Učiteľ je tak 

často postavený do zložitej situácie, s ktorou sa musí vyrovnať.  

V našej výskumnej práci sa chceme venovať interkultúrnym komunikatívnym 

kompetenciám a analýze interkultúrnej komunikácie pedagógov v rámci edukačného procesu. 

Učiteľ by mal mať predovšetkým dostatok informácií o obsahu komunikácie, ovládať metódy 

a techniky komunikácie, poznať komunikanta a viesť uvedomelú sebareflexiu. Pedagogická 

komunikácia je ovplyvnená viacerými faktormi ako sú:  

 prostredie, v ktorom komunikácia prebieha – trieda, mimoškolské prostredie, 

 pohlavie pedagogického pracovníka – muž, žena,  

 vek – starší, mladší,  

 osobnostné vlastnosti – temperament, emocionalita, záujmy, 

 individuálne osobitosti žiakov a špecifiká školských tried 

 aktuálny fyzický a psychický stav. 

Z uvedených faktorov sme si s ohľadom na tendenciu feminizácie školstva vybrali ako 

kľúčový faktor rod. V tejto sfére sa súčasne výskumy orientujú hlavne na komunikačnú 

interakciu v súčinnosti s kultúrnym prostredí a rodovou podmienenosťou. Rod výrazne 

ovplyvňuje sociálne interakcie s spôsoby správania na každej úrovni spoločenského života. 

Ako uvádza Kominarec v súčasnosti narastá význam rodovej komunikácie v súvislosti 

s kultúrou a aj keď ide o celý komplex prvkov komunikácie, jeho poznanie vyúsťuje do dvoch 

rovín skúmania: 

 interakcie rodu a kultúry, ktoré ovplyvňujú nielen spoločenský, ale aj osobnostný 

život, 

 kultúrne hodnoty, zvyky a prijímanie maskulity a feminity (Kominarec 2012, s. 117). 

 

Záver 

 

Multikulturalita ako fenomén posledných rokov rezonuje nielen medzi pedagógmi, ale 

i odborníkmi z oblasti spoločenských a prírodných vied. V politických kruhoch sa objavujú 

názory, ktoré čoraz častejšie multikulturalizmus a integráciu spochybňujú. Preto sme sa 

rozhodli spracovať túto tému z hľadiska edukácie a zamerali sme sa na pedagógov. 

V otázkach multikultúrnej výchovy je potrebné pristupovať obzvlášť citlivo a vysvetľovať ich 

vhodnými metódami. Popri školskom prostredí ma významnú úlohu pri formovaní 

multikultúrneho cítenia aj rodina, kde sú deťom vštepované tradičné národné hodnoty. 

Medzikultúrna komunikácia je vedný odbor s veľkou perspektívou. Jej prínos vidíme najmä 
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v tom, že to nie je „laboratórna veda“ pracujúca iba s teóriami, ale svojím zameraním vedie 

jednotlivca k praktickému použitiu získaných poznatkov. 

Dôležitým aspektom v rámci multikultúrnej výchovy je príprava budúcich učiteľov. Táto 

príprava by mala byť kvalitne prepracovaná pričom jej súčasťou by malo byť i nadobúdanie 

multikultúrnych kompetencii u budúcich pedagógov. Problematika multikulturality si svojou 

komplexnosťou vyžaduje interdisciplinárny prístup a užšiu spoluprácu pedagógov, 

psychológov kulturológov a sociológov. V príspevku sme sa pokúsili o teoretický vstup 

do problematiky multikulturality. Objasnili sme základnú terminológiu v danej oblasti 

a načrtli sme problematiku vzdelávania národnostných menšín a cudzincov v Slovenskej 

republike. V záverečnej časti príspevku sme sa venovali prehľadom a možnostiam výskumu 

v problematike multikulturality a interkultúrnej komunikácie v procese edukácie. 
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