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Abstrakt 
 

Práca pojednáva o koncepcii multikultúry a na súvzťažnosti s procesom výchovy 
vyjavuje jej dôležitosť v societe. Predstavuje ciele, obsahy či formy multikultúry. Paralelne 
zobrazuje školu ako znamenité prostredie pre výchovu k tejto multikultúre, ktorá neodbytne 
podporuje medziľudský, sociálny dialóg. Pozornosť kladie na adekvátne prvky, tipy pre školu, 
ktoré by pomohli ozrejmiť žiakom isté hľadiská, ba celkové vnímanie kultúr. 
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Abstract 
 

The work deals with the concept of multicultural society and to correlate with the 
process of education reveals its importance in society. Presents objectives, contents, forms of 
multicultural society. Parallel shows school as excellent environment for education for the 
multicultural, which supports the pervasive interpersonal, social dialogue. Adequate attention 
is given to the elements, tips for the school to help students clarify certain aspects, even the 
overall perception of cultures. 
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1. ÚVOD   
 
Každý človek, už len svojím bytím, je súčasťou spoločnosti ako takej. Vzťahy, ktoré 

medzi sebou pestujeme, svedčia o našej príslušnosti. Zakladáme si rodiny, tvoríme národ, 
spoločenstvo vo svete. Sme rôznorodí vo zvykoch a tradíciach komunít, v mentalite národa, 
v reči, kultúre. Preto je nevyhnutné, aby sme na seba pôsobili tak, aby sme sa navzájom 
vychovávali k čím najlepším medziľudským vzťahom. Spoznávaniu sa s kvantom kultúr 
rozličných národov alebo menšín v jednom časopriestore napomáha práve multikultúrna 
výchova. Průcha hovorí o multikultúrnej výchove, že je to činnosť zameraná na učenie ľudí 
z rôznych etník, národov, rasových a náboženských skupín žiť spolu, vzájomne sa 
rešpektovať a spolupracovať. Prevádza sa na základe rôznych programov na školách aj 
v mimoškolských zariadeniach, v osvetových akciách, v reklamných kampaniach, 
v politických opatreniach (Průcha, 2006, s. 15). Samozrejme bez pochyby môžeme povedať, 
že sa realizuje automaticky aj v múzeách, v galériách na výstavách, hudobných festivaloch 
alebo pri školských projektoch so zameraním na výmenné pobyty či medzinárodnú 
spoluprácu škôl a či obcí, miest. 
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2. MULTIKULTÚRA A JEJ DIALÓG 
   
Multikultúrna výchova môže mať veľmi rozmanité formy. Aby bola objektívne 

efektívna, nemôže byť len rozprávaním o potrebe medzikultúrneho dorozumenia sa či akejsi 
spolupatričnosti. Efektívna môže byť, ak sa umožní jednotlivcovi zážitok kultúrnej 
rozmanitosti, ak sa poskytne stretnutie s pohľadmi a postojmi príslušníkov odlišných kultúr. 
Pretože v priamom kontakte sa nadobúda najpriaznivejší „vietor“ pre bezúhonné vzťahy 
s kultúrami. Klein spomína, že multikultúrne programy by nemali viesť k etnickej 
nezrovnalosti a vytvárať tak priestor pre etnickú odlíšenosť. Zdôrazňovanie skupinovej 
kultúrnej identity by nemalo podporovať partikularizmus ani separáciu (Klein, 2008, s. 17). 
Podobne ako v rámci jedného národa pestujeme multikultúru menšín a komunít, tak aj v rámci 
viacerých národov či celých kontinentov sa máme vychovávať k multikultúrnej 
spolupatričnosti a spolunažívaniu.  

Multikultúrnosť, napríklad v Európe, nemôžeme chápať ako vytvorenie jednej 
európskej kultúry ani ako výsledok zmiešania všetkých európskych kultúr. Ide ale skôr 
o poznávanie osobitostí a jedinečnosti každej národnej kultúry. Takto ponímaná 
multikultúrnosť je východiskom koncepcie mutikultúrnej výchovy (Klein, 2008, s. 16). 
Východiskom nie je koexistencia len ako prevádzaný životný štýl. Podstata spočíva 
v odovzdaní istých vedomostí o tej ktorej kultúre, tkvie v hodnotách, na ktorých si zakladá, na 
znakoch, tradíciach, ktorými sa líši, teda v pochopení jednej kultúry iným jedincom či inou 
skupinou.  

Ako už bolo načrtnuté, kľúčovou témou, okolo ktorej sa konštituuje multikultúrna 
výchova, je téma kultúrnej výmeny. Znamená recipročné medzikultúrne odovzdávanie si 
významov, znakov, hodnôt či kultúrnych artefaktov. Kultúra odovzdáva tieto svoje zložky 
všetkými smermi a zo všetkých blízkych aj vzdialených smerov prijíma obsahy a formy iných 
kultúr. Tento proces je požiadavkou pre život zdravej kultúry. V tomto procese sa prejavuje 
transkultúrnosť každej kultúry a fakt, že žiadna neexistuje izolovane. Všetky ostatné témy 
vyplývajú z kultúrnej výmeny, alebo sa k nej vzťahujú (Mistrík, 2000).  
Ďalšie témy, resp. oblasti, v ktorých sa multikultúra nachádza, je riešenie problémov identity 
jedincov alebo aj komunít, s tým pochopiteľne spájané problémy majority a minority, kde sa 
stereotyp či predsudky ešte stále prechovávajú. 

Multikultúrna výchova si tak za základný cieľ kladie úsilie o integráciu jedinca do 
väčšieho multikultúrného prostredia pri ponechaní jeho osobnej a kultúrnej identity. Kritérium 
tejto identity je zachovávanie mravných hodnôt a základných ľudských i občianskych práv. 
Adekvátne by mohlo byť, upriamiť sa na taktiku pre rozvoj kritického a atestačného myslenia, 
ale aj samotného prežívania žiakov uprostred vlastných názorov, postojov, 
hodnôt, presvedčení. Koncepcia multikultúrnej výchovy vychádza tak z komplexu výchovy, 
ktorá má z racionálnej a emočnej stránky orientovať deti a mládež v smere mravnej 
a občianskej angažovanosti. Ide o snahu odstrániť prekážky v medziľudských vzťahoch, 
v spoločnosti, ktoré brzdia mravný a občiansky vývoj jedinca (Klein, 2008, s. 27).  

 
3. MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA POČAS VYUČOVACIEHO 

PROCESU 
 

Súčasná pedagogika poukazuje na existenciu dvoch základných koncepcií, kde 
multikultúrna výchova je ako proces alebo ako konkrétny vzdelávací program. Nasledovne to 
vysvetľuje: 
a) proces: prostredníctvom ktorého si jedinci vytvárajú predpoklady na pozitívne vnímanie a 
hodnotenie odlišných kultúr a učia sa regulovať svoje správanie k príslušníkom iných kultúr; 
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b) konkrétny vzdelávací program: ktorý v programoch vyučovania zabezpečuje také 
vzdelávacie prostredia, ktoré sú prispôsobené jazykovým, kultúrnym potrebám žiakov z 
rôznych minorít (jazykových, rasových, náboženských a iných) (Průcha, 1992, s. 17). 

Do škôl a hlavne do prípravy učiteľov sa dostávajú správy o procese rozvíjania 
komplexných zručností pre život a prvky, ktorými sa efektivita školskej výchovy 
a vzdelávania zvyšuje a to práve pri vytváraní priaznivého prostredia na učenie. Aj učiteľ by 
mal byť schopný a vhodne pripravený na vyučovanie. Náležite reflektovať a vyhodnocovať 
problémy či konkrétne situácie v medziľudskej komunikácií, to nech je základom pri jeho 
učiteľskej úlohe.  

O tom, že multikultúrna výchova do škôl jednoznačne patrí, píše Klein takto: 
- „pomáha napĺňať ciele formované v Národnom programe výchovy k ľudským právam 

a ďalšie koncepčné a legislatívne materiály; 
- žiaci si cenia aktuálnosť edukácie riešiacej ich problémy; 
- učiteľom i žiakom interkultúrne vzdelávanie pomáha v orientácií v sebe samých, 

v druhých a v spoločnosti; 
- klíma triedy sa začína pozitívne meniť.“ (Klein, 2008, s. 57) 

Vedie (nás všetkých) k vzájomnej empatii, tolerancii, rešpektovaniu sa 
v odlišnostiach.  

Odpovede, prečo naše školy potrebujú multikultúrnu výchovu, vychádzajú z odrazu 
demografickej situácie miest a obcí, pretože je nutné poznať problémy, ktoré trápia 
jednotlivcov. Postupy na získanie odpovedí sú rôzne, napríklad anketa medzi žiakmi 
a rodičmi, diskusia, beseda a iné. 

V prvom rade našou úlohou v multikultúrnej výchove je pomôcť žiakom stavať na 
predpokladoch, ktoré majú rozvinuté; v procese učenia im pomôcť nájsť vzťahy medzi 
novými a starými informáciami, aby odkryli v predkladaných skúsenostiach náplň a význam. 
Nové skúsenosti a poznatky je potrebné dať do súvislosti s tým, čo už poznajú a reflektovať 
prejavy a konzekvencie ich rozdielnej sociokultúrnej príslušnosti (Dúbravová, 2006, s. 20). 
 

4. ZÁVER 
 

Multikultúrna výchova sa principiálne neobmedzuje len na šírenie poznania o cudzích 
kultúrach. Nie je iba poúčaním, vzdelávaním, lebo cez integráciu množstva poznatkov a 
informácií ešte nemusí vznikať hlbšie pochopenie odlišnosti iných kultúr.  

Náplň multikultúrnej výchovy tkvie na jej rozhodujúcich hodnotách, zvlášť na úcte 
k individuálnemu človeku. Pretože cez vzdelávanie učiteľov môže multikultúrna výchova 
zasahovať mnoho oblastí života, možno aj o jej význame a užitočnosti hovoriť smerom 
k viacerým oblastiam života spoločnosti a štátu. 

Aj jednotlivé konkrétne umelecké predmety na školách, ako uvádza Klein, otvárajú 
pre multikultúrnu výchovu väčší priestor a to v zastúpení literatúry, hudobnej výchovy, 
výtvarnej výchovy a estetickej výchovy. Tým, že sprostredkúva jednotlivcom hodnoty 
v integrovanej podobe umeleckými prostriedkami, nenásilne a priam spontánne nabáda žiaka 
stotožniť sa s týmito hodnotami (Klein, 2008, s. 16). 

Buďme preto otvorení pre výchovu k multikultúre a navzájom sa povzbudzujme, 
učme, aby sa v societe vykazovali známky pokojných, tolerantných, vzdelaných 
medziľudských vzťahov.  
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