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AKÝ UČITEĽ, TAKÁ ŠKOLA, TAKÝ ŽIAK... 
 

WHAT TEACHER, SUCH SCHOOL, SUCH STUDENT 
 
 

Lucia Zalčíková 
 
Abstrakt 
 

Príspevok s uvedeným titulom ponúka úvahu o význame multikultúrnej výchovy 
v príprave budúcich učiteľov, nakoľko v korpuse predmetov nie je tento predmet uvedený 
vôbec, alebo figuruje ako povinne voliteľný . Prehľad fakúlt ponúka tabuľka č. 1. Cieľom 
príspevku je tiež poukázať na existujúce medzery v univerzitnej príprave pedagógov, ktorí si 
uvedomujú, že nie sú dostatočne pripravení na kultúrne rozmanité prostredie školských tried. 
Napriek tomu väčšina fakúlt pripravujúcich budúcich učiteľov doposiaľ neprijala ucelenú 
koncepciu multikultúrneho vzdelávania. Súčasťou príspevku je prehľad menšín, ktoré 
považujú študenti učiteľstva Prešovskej univerzity za prispôsobivé a naopak neprispôsobivé.  
 
Kľúčové slová: multikultúrna výchova, vysokoškolská príprava, študent učiteľstva, žiak, 
postoje  
 
Abstract 
 

Contribution of the titles offers a reflection on the importance of multicultural 
education in preparing future teachers, as in the corpus of objects is not even mentioned the 
subject, or figures as elective. Overview of faculties offers Table n.1. The aim of the paper is 
also to point out the gaps in training university teachers who realize that are not adequately 
prepared for culturally diverse classroom environment. The most colleges preparing future 
teachers still adopt a comprehensive concept of multicultural education. As part of the paper 
is an overview of minorities, that students University of Presov considered to be adaptable 
and nonconformists. 
 
Key words: multicultural education, university preparation, student teaching, pupil, attitudes  
 
 

1. ÚVOD 
 
Nedovolíme si generalizovať, no nepochybne sa v našich pedagogických zboroch stále 

nájde dosť učiteľov, ktorí nie sú pripravení na prácu s menšinami. Multikultúrna výchova 
predstavuje v súčasnosti jednu z najdiskutovanejších oblastí prípravy na život v multikultúrnej 
realite a v komunikácii s ľuďmi z odlišného sociokultúrneho prostredia. Len nedávno bola 
úspešne začlenená do Štátneho vzdelávacieho programu ako prierezová téma. Na to, aby bola 
úspešná i vo sfére realizačnej, je potrebné zaistiť najmä kvalitné vzdelávanie a prípravu jej 
realizátorov, teda samotných pedagógov a pedagogičiek. Veľkú a nepochybne nezastupiteľnú 
úlohu pri príprave budúcich učiteľov zohrávajú pedagogické fakulty. Okrem nich sú to 
fakulty prírodovedeckého, humanitného, filozofického a iného zamerania, ako aj ďalšie 
vysokoškolské pracoviská. Prvky multikultúrnej výchovy síce možno nájsť na všetkých 
vysokých školách na Slovensku, ale väčšinou len ako začlenenie niektorých jej postupov 
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v rámci iných premetov. Ako samostatná téma sa vyskytuje len v minimálnom obmedzenom 
množstve.  

 
1.1  Reálny obraz Slovenska 

 
Štatistické sčítanie obyvateľov, bytov a domov na Slovensku v roku 2001 [online] na 

http://www.slovakia.culturalprofiles.net/ ukázalo, že z celkového počtu 5 379 455 občanov sa 
prihlásilo k príslušníkom národnostných menšín 704 315 osôb, čo predstavuje 13,1 % z 
celkového počtu obyvateľov v SR. Najpočetnejšou národnostnou menšinou na Slovensku bola 
podľa sčítania maďarská menšina (9,7% obyvateľstva), nasledovala rómska (1,7 %), česká 
(0,8 %), rusínska (0,4%), ukrajinská (0,2 %), nemecká (0,1 %), poľská, moravská, chorvátska, 
ruská, bulharská a židovská menšina. Vymedzenie národnostnej menšiny nie je vôbec 
jednoduché, nakoľko ako tvrdí J. Průcha (2004, s. 59) „sa určité etnikum samo považuje za 
národ, ale štát v ktorom príslušníci tohto etnika žijú ich za svojbytný neuznáva. Otázky vzťahu 
národa a národnostnej menšiny vymedzujú príslušné štátne zákony.“ 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. 

Reálny obraz Slovenska by malo priniesť tzv. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 
ktoré sa uskutočnilo v máji 2011. Vďaka nemu získame nové a pre multikultúrnu výchovu 
nesmierne prínosné informácie. Každý formulár obyvateľa obsahoval 52 otázok, ktoré okrem 
iného zisťovali národnosť a materinský jazyk občanov žijúcich na území Slovenskej 
republiky. Tiež podľa štátu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti či predchádzajúceho 
miesta pobytu bude jasné, koľko cudzincov u nás žije. O ich vzťahoch s domácimi a naopak 
sa síce nedozvieme, no tieto štatistiky sa v budúcnosti nepochybne stanú predmetom mnohých 
analýz. Samotný fakt, že sa sčítacie tlačivá vyhotovia okrem štátneho jazyka aj v jazyku 
maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej a elektronickej forme a v 
elektronickej forme aj v anglickom jazyku je dôkazom rešpektovania princípov 
multikultúrnosti. Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa zverejňujú 
priebežne, komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014. 

 
a. Súčasný stav na fakultách 

 
Od medzinárodného projektu Tempus Phare „Multikultúrna výchova: príprava 

učiteľov, učebné materiály“, koordinovaného Pedagogickou fakultou UK, prešlo 10 rokov. Na 
základe čiastkových cieľov sa skúmalo: 1. na ktorých fakultách sa pedagógovia usilujú 
o multikultúrnu výchovu, 2. v akej podobe multikultúrnu výchovu reálne rozvíjajú, 3. ako sú 
spokojní s jej súčasnou podobou, 4. aké zmeny navrhujú, .... Do analýz bolo zahrnutých 33 
vysokoškolských pedagógov z celého Slovenska (vrátane pedagógov z PU v Prešove). 
Navrhované zmeny sa týkajú samotného zavedenia multikultúrnej výchovy na katedrách, kde 
sa neuplatňuje a k jej rozšíreniu tam, kde sa uplatňuje. Väčšina expertov (73%) sa zhodla na 
názore, že multikultúrna výchova by mala byť zavedená pre všetky odbory pripravujúce 
budúcich učiteľov. Ako však vyplýva z tabuľky č. 1, situácia sa za 10 rokov nezmenila 
k lepšiemu. V nasledujúcej časti sa pokúsime priblížiť situáciu, aká na Slovensku v rámci 
učiteľských fakúlt v súčasnosti existuje. Považovali sme za žiaduce zmapovanie ponuky 
a foriem výučby multikultúrnej výchovy na učiteľských  fakultách (pedagogických, 
filozofických, fakultách prírodných vied,...). Prostredníctvom mailového kontaktu sme 
oslovili pracovníkov študijných oddelení jednotlivých fakúlt so žiadosťou o poskytnutie 
odpovedí na nasledujúce otázky: 
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1. Je na vašej univerzite pracovisko, ktoré sa zaoberá IKV/MKV? (Interkultúrnou 
komunikáciou/Multikultúrnou výchovou). 

2. Ponúka vaša fakulta predmety IKV/MKV pre študentov učiteľstva? Ak áno, je tento 
predmet pre študentov povinný alebo voliteľný? 

 
Tabuľka č. 1 

  

 Je na univerzite 
pracovisko, ktoré 
sa zaoberá 
IKV/MKV? 
 

 Ponúka 
univerzita/fakulta 
premety IKV/MKV 
študentom 
učiteľstva? 

 Ak áno, je tento 
predmet povinný 
alebo voliteľný? 
 

 PF PU Prešov 
 

Nie  
 

Nie 
 

- 
 

 FHPV PU Prešov 
 

Nie  
 

MKV 
 

povinný 
2.roč. 1P/týž. 

 FF PU Prešov 
 

Nie  
 

Nie 
 

- 
 

 FF UK Bratislava 
 

Nie 
 

IKV a predsudky 
Odb.: pedagogika v 
kombinácii 

povinný 
 2.roč., LS, 1P/1S 
týžd. 

PF UK Bratislava 
  

Áno  
 

MKV 
Učiteľstvo pre MŠ 
a vychovávateľstvo 
pre ŠK (Bc.) 

povinný 
2 hod./týžd. 
 

FF UCM Trnava 
  

 Nie 
 

MKV nie je 
v ponuke povinných 
ani voliteľných 
predmetov 
št.programu 
Učiteľstvo 

 -  
 

PF Trnavskej 
univerzity 
 

Nie 
 

MKV 
 

povinný 
2.roč., ZS, 2P/týžd. 

FF Trnavskej 
univerzity 
 

Nie 
 

nemá učiteľské 
odbory 
 

- 
 

FPV Žilina 
 

Nie 
 

Nemá odbor 
Učiteľstvo, iba 
odbor Sociálna 
práca 

- 
 

PF UMB Banská 
Bystrica 
 
 
 
 

 
Nie 
 
 

MKV 
Odbor: Pedagogika 
IKV 
Odbor: Predš.a 
elem.pg, Bc. 

povinne voliteľný 
3.roč., ZS, 1P/1S 
týžd. 
 
2.roč., LS, 2S týžd. 
 

PF KU Ružomberok 
 

Nie 
 

MKV  
Bc. 

povinný pre 
učiteľstvo a špec. 
pg 
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voliteľný pre 
ostatných 

FF KU Ružomberok 
 

Nie 
 

MKV  
IKV 

povinný 
voliteľný 

PF UKF Nitra 
 

Nie 
 

Multikultúrna 
výchova a práca s 
etnickými 
minoritami 

povinne voliteľný 
ZS, 1., 2. roč. 
2H/týžd. 
 

 
Multikultúrne vzdelávanie budúcich učiteľov sa v SR uskutočňuje prevažne v rámci 

vysokoškolského štúdia. Z. Fráterová (2006, s. 8-11) píše, že prvky multikultúrnej výchovy 
síce možno nájsť na všetkých vysokých školách na Slovensku, ale väčšinou len ako 
začlenenie niektorých jej postupov v rámci iných premetov. Ako povinný, resp. povinne 
voliteľný predmet sa vyskytuje len v obmedzenom počte. Väčšina fakúlt pripravujúcich 
budúcich učiteľov doposiaľ neprijala ucelenú koncepciu multikultúrneho vzdelávania. Na 
vysokých školách pedagogického zamerania, ktoré pripravujú budúcich učiteľov nie je 
začlenenie multikultúrnej výchovy do školského systému povinné. Cieľová skupina študentov 
sa podobným predmetom nebráni, dokonca by ich radi privítali ako voliteľné v študijných 
programoch. Už dnes si uvedomujú, že po nástupe do praxe sa budú musieť popasovať 
i s čoraz početnejšou rómskou menšinou. Dá sa súhlasiť s názorom B. Kahátovej (2008, s. 17-
23), že „už vysoké školy by mali pripravovať budúcich učiteľov tak, aby zvládali nové 
kompetecie potrebné na riešenie potenciálnych konfliktov pri strete s inou kultúrou či už 
v triede, alebo mimo triedy“. 

Podľa slov K. Ľuptákovej (2004, s. 52) sa interkultúrna výchova „môže realizovať len 
za predpokladu, že učiteľ cíti potrebu venovať sa týmto výchovným otázkam a že je hlboko 
presvedčený o ich  zmysle a prínose pre všetkých zúčastnených...“. Pripravený učiteľ by mal 
byť schopný i vyhodnocovať problémy a situácie v medzikultúrnej komunikácii, mal by 
podporovať porozumenie príslušníkov rôznych kultúr a u detí rozvíjať pochopenie pre 
kultúrnu odlišnosť. Táto schopnosť, resp. spôsobilosť niečo vykonávať je v odbornej 
literatúre nazývaná ako „kompetencia“. Stať sa a byť multikultúrne kompetentným učiteľom 
je komplikovaný proces. Ešte pred samotnou realizáciou multikultúrnej výchovy by sa mal 
každý učiteľ zamyslieť, ako on sám začne v oblasti multikultúrnej výchovy na sebe pracovať. 
Musí si ujasniť, ako ON/ONA vníma kultúrnu odlišnosť, s akými predsudkami a stereotypmi 
zápasí, čo vie o rôznych menšinách žijúcich na Slovensku. Každá škola, resp. predmetové 
komisie v nej, si môžu určiť konkrétne začlenenie multikultúrnych tém do učebných osnov. 
Zástupcovia predmetov s rešpektovaním platných vzdelávacích štandardov dokážu vybrať 
témy, ktoré pre svojich žiakov považujú za dôležité, vedia si rozplánovať čas, aký môžu 
témam venovať, dokážu si určiť metódy akými budú pracovať.   

 
b. Multikultúrna výchova a budúci učitelia 

 
Zvlášť začínajúci učiteľ sa musí prispôsobiť nielen zvyšujúcim sa požiadavkám na 

svoj kariérny rast, meniacim sa učeným osnovám, výrazným extrémom v správaní sa žiakov, 
ale aj čoraz pestrejšiemu kultúrnemu zloženiu tried. Nepochybujeme o tom, že väčšina 
budúcich učiteľov, nezávisle na oblasti Slovenska v ktorej žijú, má vo svojom okolí pestré 
zloženie kultúr. Vo svojej dizertačnej práci sme sa preto zamerali na oblasť interkultúrnych 
postojov budúcich učiteľov. Výskumná vzorka predstavovala 247 respondentov, budúcich 
učiteľov, študujúcich na Prešovskej univerzite. Na otázku „Ktorú z menšín na území 
Slovenskej republiky pokladáte zo sociálneho hľadiska za najprispôsobivejšiu (kladne) 
a ktorú za najmenej  prispôsobivú (záporne)“ odpovedali nasledovne:  
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Tabuľka č. 2 
 Menšina SK 

 
 
Prispôsobivá 
 (kladne) 
 
 
 
 
 

Česká 39 
Poľská 22 
Maďarská 26 
Rómska 5 
Vietnamská 19 
Ukrajinská 24 
Rusínska 81 
Afroameričania 1 
Nemecká 2 
Žiadna 41 

Neprispôsobivá 
(záporne) 
 
 
 
 
 

Česká 2 
Poľská 0 
Maďarská 63 
Rómska 197 
Vietnamská 3 
Ukrajinská 0 
Afroameričania 0 
Nemecká 0 
Žiadna 12 

 
Ako naznačuje predchádzajúca tabuľka, respondenti považujú za kladne 

prispôsobivých príslušníkov rusínskej menšiny (81), ktorí sú jednoznačne v prevahe. Druhá 
priečka patrí príslušníkom českej menšiny (39). Na ďalších priečkach je poradie veľmi 
vyrovnané v poradí maďarská menšina (26), ukrajinská (24) a poľská (22). Naopak za tzv. 
neprispôsobivých občanov považujú mladí ľudia práve príslušníkov rómskej menšiny. Čo sa 
týka záporného hodnotenia v prospech Rómov, myslia si to takmer 2/3 študentov učiteľstva 
Prešovskej univerzity. Multikultúrna výchova na Slovensku sa sústreďuje na informácie 
o cudzích kultúrach, ich zvyky a tradície, oblasťou jej záujmu sú cudzinci, skupiny, etnické 
menšiny. Riešia sa teda hlavne postoje skupín k sebe navzájom a nie interpersonálne vzťahy. 
Cez poznatky a vedomosti uchopená multikultúrna výchova nemôže nahradiť samostatne 
konštruované poznatky získané zážitkom a skúsenosťou. Škoda, že v prípade obyvateľov 
výchovného Slovenska je táto skúsenosť s rómskou menšinou v drvivej väčšine negatívna. 
V takýchto podmienkach je ťažké budovať multikultúrnu výchovu na pekných 
medziľudských vzťahoch, pozitívnych postojoch i pocitoch, aké majú ľudia k sebe a k iným.  

Multikultúrne uvedomelý učiteľ má reálny potenciál urýchliť dosahovanie cieľov 
multikultúrnej výchovy, ako aj aktualizovať hodnoty modernej kultúry. Ak je navyše 
vedomostne i osobnostne pripravený, v jeho pedagogickej činnosti budú rezonovať myšlienky 
multikultúrnej výchovy. Tento príspevok je jedným z výsledkov snáh podporovať 
multikultúrnu výchovu pri kontinuálnom štúdiu a zakotviť ju v celoživotnom vzdelávaní 
učiteľov – buď ako rozširujúce alebo rekvalifikačné štúdium.  
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