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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá multikultúrnou výchovou a jej začlenením do vyučovacieho procesu na 

základných školách. Zmena rozsahu a obsahu vzdelávania výchádza z celkovej globalizácie 

spoločnosti a s tým súvisiacej tolerancie. Našou snahou je zamerať sa na zavádzanie 

multikultúrnej výchovy ako prierezovej témy na jednotlivých stupňoch základnej školy 

a definovať jej základné ciele. V ďalšej časti nášho príspevku sme chceli poukázať na 

niektoré nedostatky, ktoré súvisia s jej realizáciou a možnosťami efektívnejšieho zavádzania 

prierezovej témy do obsahu vzdelávania. 

Kľúčové slová: multikultúrna výchova, kultúra,tolerancia, multikultúrna výchova v škole. 

 

Abstract 

The paper deals with multicultural education and its integration into the learning process in 

primary schools. Change the scope and content of education based on the total of 

globalization and the associated tolerances. Our aim is to focus on the implementation of 

multicultural education as a cross-cutting theme for primary school and define its fundamental 

objectives. In the next section of this paper we would like to point out some shortcomings 

related to its implementation and effective deployment options for cross-cutting theme in the 

education. 
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ÚVOD 

Mnohoročné transformácie našej spoločnosti a modernizácie školstva priniesli veľa 

podstatných zmien, ktoré významným spôsobom ovplyvnili fungovanie v celom školstve. 

Potreba multikultúrnej výchovy výchádzala hlavne zo situácie, že Slovenská republika sa 

stala členom Európskej únie, čo znamenalo voľný pohyb medzi štátmi a vyšší stupeň 

migrácie. Na jednej strane výhoda voľnejšieho pohybu a väčšia možnosť poznávania iných 

krajín, na strane druhej, stretávanie sa rôznych národnosti, čo znamenalo aj istý problém, 

ktorý sa prejavil v intolerancii a to ako v oblasti náboženskej, či etnickej. Potreba 

nadväzovania a komunikácie bola nevyhnutná a stotožňujeme sa s názorom Fobela (2004), 

ktorý tvrdí, že rozhodujúcim faktorom v konkurenčom prostredí modernej Eúropy je 

kvalitatívny parameter a požiadavky trhu práce, ktoré sa snažia zosúladiť intelektuálny 

potenciál s víziami spoločnosti a diverzifikovaní v rovinách moderných trendov poznania 

a potrieb spoločnosti. S týmto súvisí aj zvyšovanie kultúry jednotlivcov a skupín, pretože 

dnešný svet je multikultúrny a ako tvrdí Ľuptáková (2004), školám nezostáva nič iné ako 

prijať tento fakt a postupne viesť žiakov k prijatiu existencie viacerých kultúr vedľa seba, čo 

sa má prejaviť v tolerancii a vzájomnom rešpekte. Žiaci všetkých vekových skupín sa budú 

čoraz častejšie stretávať s príslušníkmi iných kultúr, preto je veľmi dôležité, aby na takého 

situácie boli adekvátne pripravení. Toto tvrdenie potvrdzuje aj fakt, že Ministerstvo školstva 
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Slovenskej republiky zaviedlo v Štátnom vzdelávacom programe používanie prierezových 

tém, medzi ktoré patrí aj multikultúrna výchova. 

Od 1. septembra 2008 vstúpil do platnosti nový školský zákon, ktorý spustil reformu 

školstva na Slovensku so snahou o zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Medzi hlavné 

problémy sa zaradila zmena v rozsahu, či obsahu vzdelávania. Táto zmena sa prejavila nielen 

v množstve predmetov, ktoré sa vyučovali, ale taktiež sa pristúpilo k redukcii učiva na 

jednotlivých vyučovacích hodinách. K tomuto rozhodnutiu sa dospelo z dôvodu veľkého 

rozsahu preberaného učiva, čím nebolo možné používať rôzne moderné vyučovacie metódy, 

keďže bolo podstatné množstvo prebratého učiva. Reforma sa snaží zredukovať učivo na 

základné poznatky, čím sa otvára priestor pre tvorivosť a kreativitu.  

Zmena rozsahu a obsahu vzdelávania sa prejavila v tom, že do Štátneho vzdelávacieho 

programu boli zaradené tieto prierezové témy: 

 Dopravná výchova, 

 Ochrana života a zdravia, 

 Multikultúrna výchova, 

 Mediálna výchova, 

 Tvorba projektov a prezenčné techniky, 

 Enviromentálna výchova, 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 

 Osobný a sociálny rozvoj. 

Ako uvádza Štátny pedagogický ústav prierezové témy sú povinnou súčasťou obsahu 

vzdelávania a spravidla sa prelínajú vzdelávacími obsahmi. Prierezové témy môžu byť 

realizované viacerými formami a to buď ako súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých 

predmetov alebo ako samostatný vyučovací predmet, v rámci rozširujúceho počtu hodín, 

ktoré si škola môže sama vytvoriť. Prierezové témy môžu byť takisto realizované formou 

kurzu alebo formou projektu. Výber spôsobu a realizácie je v kompetencii každej školy 

(dostupné na: www.statpedu.sk). 

Dôvodov prečo bola multikultúrna výchova zaradená k prierezovým témam je viac, 

ako napr. v úvode spomínaná spoločenská situácia, či tvrdenie, že multikultúrna výchova je 

výzvou postmodernej doby, ktorej je potrebné sa prispôsobiť. Multikultúrna výchova vedie 

k demokratickému cíteniu. Jej snahou je prezentovať jednotlivé hodnoty ako navzájom 

rovnocenné a zabraňuje pocitu nadradenosti jednej rasy nad druhou, čím sa snaží predchádzať 

rasizmu. Snaží sa odstrániť dogmatizmus tým, že rozvíja citlivosť k hodnotám, ktoré sú pre 

človeka neznáme a nepoznané. Významne podnecuje k sociálnej rovnosti a prisudzovaniu 

rovnakej hodnoty každému človeku (Mistrík, 2001). 

Ako uvádza Štátny vzdelávací program, multikultúrna výchova je zaradená do obsahu 

vzdelávania „s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie“ , v ktorom mnoho stáročí 

spolunažívali príslušníci rôzneho etického, náboženského, či národného pôvodu. Táto 

rozmanitosť je súčasťou globalizácie, z ktorej v roku 2013 k metodicko-pedagogickým 

pokynom na školách pribudla aj globálna výchova zastrešujúca aj multikutúrnu výchovu 

v istých tematických oblastiach. 

 Podstatou prierezovej témy je „tradičná kultúrna rozmanitosť Slovenska“ , ktorá sa 

ešte viac prehlbuje pomocou využívania médií, voľnejšiemu pohybu ľudí. Slovenská 

republika patrí medzi krajiny, ktorého kultúrne prostredie je hlboko tolerantné, ale aj napriek 

tejto skutočnosti sa objavuje istá neznášanlivosť a netolerancia (dostupné na: 

www.statpedu.sk.). Multikultúrna výchova ako prierezová téma má odrážať súčasné problémy 

http://www.statpedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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v kultúre a snažiť sa predchádzať ich vzniku,  prehlbovať a upevňovať nové i získané 

vedomosti, ktoré budú mať vplyv na správanie a konanie žiakov. Cieľom prierezovej témy je 

,, ... výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj 

nových kultúr a subkultúr, a s tým súvisiaca akceptácia rôznorodosti a rozvoj tolerancie, 

rešpektu, správania a konania voči iným kultúram“ (Petrasová, Maslová, Hubová,  2010, s. 

5). 

Štátny vzdelávací program uvádza hlavné, či čiastkové ciele multikultúrnej výchovy, 

na druhej strane sa objavuje jej problém s realizáciou.  

V našom príspevku chceme poukázať na niektoré nedostatky, ktoré realizácie 

multikultúrnej výchovy prináša. Na základe vlastných skúseností, štúdia literatúry a na 

základe komunikácie s učiteľmi základných škôl sme dospeli k poznaniu úskalí, ktoré 

multikultúrna výchova ako prierezová téma obsahuje. Podobné tvrdenie vyslovuje aj Habart a 

Hajská vo svojom príspevku Multikultúrna výchova vo vzdelávacom systéme ČR (2008). 

 Na základe vyššie uvedených cieľov môžeme konštatovať, že multikultúrna výchova 

je zaradená do vyučovacieho procesu ako prierezová téma veľmi  všeobecne. Naše tvrdenie 

potvrdzuje aj tvrdenie Mistríka (2012, s. 3), ktorý spracúva ciele a obsah multikultúrnej 

výchovy a vzdelávania pre Štátny vzdelávací program, v ktorom hovorí, že „materiál nie je 

metodikou., Na viacerých miestach však uvádza konkrétne príklady a námety, ktoré učiteľom 

zjednodušia začlenenie multikultúrnej výchovy do ich predmetov” , čo je dôkazom toho, že 

materiál je len všeobecným základom pre ďalšie fungovanie multikultúrnej výchovy. Sabol a 

Zubková vo svojej publikácii Kultúra, Multikultúrnosť (2003) vypracovali podrobne niekoľko 

aktivít, ktoré sa zaoberajú témami multikultúrnej výchovy, táto publikácia je však určená pre 

učiteľov žiakov stredných škôl pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a 

výchovne menej podnetného prostredia. 

 Ďalšou skutočnosťou, ktorá ovplyvňuje fungovanie multikultúrnej výchovy je fakt, na 

ktorý upozorňuje aj Moore (2008), ktorá hovorí o generačnej výmene pedagógov, čo 

spôsobuje aj odlišné vnímanie multikultúrnych rozdielov. Na jednej  strane staršia generácia, 

ktorá vyučovala dlhé roky v podmienkach násilnej diversity a mladšia generácia, ktorá má iné 

kultúrne skúsenosti, čo môže znamenať rôznorodé nazeranie na rovnaký problém. 

 Uvádzané materiály vyčleňujú problemetiku multikultúrnej výchovy do štyroch tém, 

ale materiály pre multikultúrnu výchovu neobsahujú metódy, návod pre pedagógov ako majú 

s témami pracovať. Základný materiál k tejto problematike naznačuje iba všeobecné ciele a 

kompetencie ako stimulovať postoje žiakov, ale neposkytujú sa konkrétne metódy ako majú 

učitelia postupovať. Ciele jednotlivých tém sú vymedzené všeobecne a sú zamerané skôr na 

ukazovanie negatívnych vplyvov ako rasizmus a intolerancia a pod. Multikultúrna výchova 

nie je témou, ktorá rozoberá len negatívne prejavy, ale jej úloha je v prezentovaní aj 

pozitívneho pohľadu na kultúrne odlišnosti, čím sa za pozitívum pokladá empatia, či solidarita 

voči iným kultúram. To, že učitelia majú málo skúseností s touto problematikou potvrdzujú 

vo svojej publikácii aj Kominarec a  Kominarecová (2005), ktorí hovoria, že multikultúrnej 

výchove sa doposiaľ venovalo málo pozornosti, preto majú učitelia v tomto okruhu aj málo 

skúsenosti a s tým súvisiace aj vedomosti a úroveň ich vlastného multikultúrneho  vedomia je 

stále nízka. Autori ďalej uvádzajú tri okruhy problémov, ktoré môžu u nás v súčasných 

podmienkach brániť učiteľom multikultúrne sa vzdelávať: 

 niektorí učitelia pracujú na školách, v ktorých prevládajú autoritatívne metódy v 

riadiacej práci, 
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 najmä vekovo starší učitelia získali svoje pedagogické vzdelanie na vysokých školách, 

v ktorých prevládali tradičné prvky konzervatizmu vo vyučovaní s nadradeným 

postavením učiteľa, kde sa málo podoporovala samostatnosť a tvorivosť žiakov, 

 efektívnosť multikultúrnej výchovy závisí od osobnej angažovanosti  učiteľa a jeho 

humanistického prístupu pri presadzovaní demokratických princípov (Kominarec, 

Kominarecová, 2005, s. 95- 96). 

Z uvedeného vyplýva, že príprava učiteľov na výučbu multikultúrnej výchovy je 

nedostačujúca a je potrebné, aby sa multikultúrna výchova stala súčasťou viacerých  

vyučovacích predmetov (Mistrík, 1999). 

Habart a Hajská (2008) vidia problém multikutúrnej výchovy ako prierezovej témy aj 

v jej nejasnom vymedzení v kontexte lokálneho verzus globálneho. Prikláňame sa k ich  

názoru, že poňatie multikultúrnej výchovy vo svete majú medzinárodnejšiu perspektívu ako 

multikultúrna výchova u nás, ktorá sa obmedzuje skôr na medzietnické problémy, ktoré sú 

ponímané iba v rámci štátu. Pedagogická práca v jednotlivých krajinách sa odlišuje a tieto 

rozdiely, ako uvádza Průcha (2004)  sú z pedagogického hľadiska  podmienené: 

 inou organizáciou vyučovania (z hľadiska činnosti a organizácie školy), 

 inými cieľmi a hodnotami, ktoré učitelia na vyučovaní sledujú, 

 odlišnou prácou učiteľov pri výbere metód, foriem, či prostriedkov práce, 

 odlišným komunikačným štýlom pri hodnotení a posilňovaní sebavedomia. 

Problémom, ktorý sa takisto objavuje pri multikultúrnej výchove je aj rozpor medzi 

vytýčeným cieľom a cestou ako cieľ dosiahnuť. Na tento problém upozorňujú aj autorky 

Moree i Morvayová (2008). Problematika vzťahov v spoločnosti, eliminácia rasizmu, či 

xenofóbia sa rieši na základe  etnických vzťahov medzi vybranými skupinami, ktoré sú 

vygenerované na základe stereotypizácie a generalizácie, čím sa problematika sústreďuje len 

na koletívy a skupiny a mnohé prirodzené individuálne odlišnosti medzi ľuďmi sú utláčané do 

pozadia. Habart a Hajská (2008) upozorňujú na tento skupinový prístup zameraný na etniká, 

národnosti a pod., a jeho posúvanie žiakom môže vyústiť do schematizmu, kedy žiaci 

zachytia určité kultúrne prvky a ich konfigurácie. Tákéto chápanie môže spôsobiť prílišné 

zovšeobecnenie a sterotypizáciu niečoho, čo sa stále mení a vyvíja, a tým ovplyňuje život a 

myslenie konkrétneho jedinca. Morvayová (2008) vidí jeden z dôvodov takto chápanej 

multikultúrnej výchovy v tom, že je nedostatočná reflexia spoločenského a názorového 

vývoja, ku ktorému v Európe dochádza od 90. rokov 20. storočia. Výsledkom toho je, že k 

odlišnostiam vychádzajúcich zo života sa v inštitúciach pre vzdelávanie pristupuje staticky a 

zjednodušene. 

Multikultúrna výchova prináša výhody, ale aj nevýhody, s ktorými je potrebné počítať. 

Mistrík ( 2001) považuje za nevýhody, ak príslušníci majoritnej skupine nedostatočne docenia 

technologický a ekonomický vplyv, z čoho sa može vyvinúť paternalistický prístup, čiže 

nadradený k menšinám, ktoré túto ekonomickú a technologickú moc nemajú, čím vznikne 

vzájomné nepochopenie a jednosmerná starostlivosť, ktorá môže mať vyústenie až 

v kultúrnom gete. Ďalšou nevýhodou je organizácia, ktoré je veľmi náročná a vyžaduje si 

starostlivú prípravu zo strany učiteľa.  

 

ZÁVER 

V závere nášho príspevku by sme chceli poukázať na to, že aj keď realizácia 

multikulúrnej výchovy je pomerne náročná, je potrebné ju začleňovať do výchovo-

vzdelávacieho procesu. Myslíme si, že dôležitým krokom pre jej efektívnu realizáciu je 
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zmysluplná príprava budúcich učiteľov a zlepšovanie kvality výučby učiteľov v praxi, ktorá 

sa prejaví v ich multikultúrnych kompetenciách. Príprava však musí, podľa nášho pohľadu, 

prebiehať v dostatočne pripravených a premyslených krokoch, ktoré budú realizované neskôr 

učiteľmi pri výchovno-vzdelávacom procese. 
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