
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA /MUV/ 

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie 

pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, 

akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a 

prosociálneho 

správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná 

na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú 

všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru 

aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako 

rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Zaradenie prierezovej témy multikultúrna výchova v predmetoch: 

občianska výchova, etická výchova, geografia, cudzí jazyk, dejepis, náboženská 

výchova, 

slovenský jazyk. 

 

  Obsah multikultúrnej výchovy 

 Táto časť kurikula hovorí o jednotlivých témach, ktoré by sa mali preberať v rámci 

multikultúrnej výchovy na slovenských univerzitách pripravujúcich učiteľov. Hovorí aj o 

metódach, akými je možné a potrebné uskutočňovať multikultúrnu výchovu a o ďalších 

oblastiach výchovy, ktoré tento proces podporujú. 

 Témy 

 Témy pre multikultúrnu výchovu bezprostredne vyplývajú z východísk multikultúrnej 

výchovy, z jej povahy a z potrieb súčasnej Slovenskej republiky. 

 Kľúčovou témou, okolo ktorej sa buduje multikultúrna výchova, je téma kultúrnej 

výmeny. Kultúrna výmena je vzájomné 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 podmienkou pre život zdravej kultúry. V tomto procese sa prejavuje transkultúrnosť
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každej kultúry a fakt, že žiadna neexistuje izolovane. 

 Všetky ostatné témy vyplývajú z kultúrnej výmeny, alebo sa k nej vzťahujú. Nasledujú 

v určitom poradí tak, aby bolo možné sledovať logiku kultúrnej výmeny a aby sa postupne 

budoval systematický obraz o tom, ako si kultúry vymieňajú svoje obsahy.  

 1. 

 Prvou, východiskovou témou je kultúrna rôznorodosť. Ide tu o prosté konštatovanie 

faktu vyplývajúceho z kultúrnej výmeny - že sa v ľudskej histórii vyvinuli rôznorodé podoby 

kultúr. Dôvody pre ich členitosť sú dvojaké - sociálne a individuálno-psychologické. 

 Sociálne vyvolaná kultúrna rôznorodosť má v súčasnej Európe rôzne dôvody: 

 Národné dôvody, pretože si každý národ vytváral (najmä v posledných storočiach) vlastné 

kultúrne formy a obsahy. 

 Geografické dôvody, pretože v rámci Európy jestvujú regióny s príbuznými či individuálne 

odlišnými kultúrami - románsky juh, škandinávsky sever; ale i v rámci jednotlivých štátov 

- Bretónsko, Kastília, Bavorsko, Orava, Spiš, Halič a pod. 

 Jazykové dôvody, pretože kultúra je veľmi úzko spätá s jazykom, čo vidno aj na zbližovaní 

slovenských regiónov od okamihu uzákonenia jednotnej spisovnej slovenčiny, alebo od 

okamihu rozvoja masmédií, ktoré šíria jednotný jazyk na celé územie ešte rýchlejšie. 

 Etnické dôvody - v Európe žijú príbuzné etniká - slovanská Európa, germánska Európa a 

pod. 

 Mocenské dôvody - šírenie kultúry vždy podliehalo aj mocenskému vplyvu, čo zreteľne 

vystupuje napríklad pri zložitých vzťahoch Anglicka, Škótska a Írska, alebo vystupovalo 

počas rozdelenia Európy „železnou oponou“. 

 Historické dôvody, pretože rôzne historické skúsenosti rôznych etník a regiónov alebo 

národov vyvolávajú rôzne procesy kultúrnej výmeny. Stačí porovnanie komunikácie 

väčšinových národov v rôznych krajinách s ich menšinami - so švédskou vo Fínsku, 

s dánskou v Nemecku, s baskickou v Španielsku, s maďarskou na Slovensku. 

 Životný štýl rôznych oblastí geografických, civilizačných a iných si vyžaduje iné obsahy 

kultúry - porov. napríklad procesy kultúrnej výmeny v Bratislave a v Kysaku. 

 Individuálno-psychologické dôvody pre kultúrnu rôznorodosť pôsobia s rovnakou 

silou smerom k diferenciácii kultúr: 
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 Rozdiely v hodnotových orientáciách umožňujú kultúrne sa odlíšiť umelcovi od robotníka, 

poslancovi od obchodníka a pod. 

 Svetonázorové dôvody odlišujú kultúrne obsahy, ich vnímanie a tvorbu aj kultúrne 

artefakty u veriaceho a ateistu, u pesimistu a optimistu a pod. 

 Generačné rozdiely výrazne ovplyvňujú diferenciáciu kultúr v ich komplexnosti, hoci aj tu 

do značnej miery závisia od iných sociálnych faktorov. 

 2. 

 Po konštatovaní kultúrnej rôznorodosti nasleduje téma medzikultúrnej komunikácie. 

Diferenciácia a výmena sa rodia a môžu existovať len vtedy, ak sa kultúry neuzatvárajú do 

seba, ale komunikujú. Ich komunikácia môže nadobúdať rôznorodé podoby: 

 Kultúrny konflikt, v ktorom kultúry súperia o to, ktorá prevezme alebo potlačí obsahy a 

znaky tej druhej. Ku konfliktu dochádza aj vtedy, ak sa stretnú diametrálne odlišné a 

nezmieriteľné kultúry. V pozadí konfliktov sú zväčša odlišné hodnotové orientácie alebo 

odlišné sociálne normy. K slabším konfliktom však dochádza vždy pri stretnutí dvoch 

kultúr. 

 Príliš silný konflikt vyvoláva až kultúrny šok pri stretnutí s úplne odlišnou kultúrou, na 

príjem ktorej určitá kultúra vôbec nie je pripravená. Také boli a sú napríklad stretnutia 

Európanov s mimoeurópskymi civilizáciami a kultúrami. Dnes, pri globalizácii 

ekonomiky, pri celosvetovej kultúrnej výmene a pri pôsobení masmédií už len zriedkavo 

dochádza ku kultúrnemu šoku. Účastníkmi kultúrnych šokov už zväčša nie sú sociálne 

skupiny, ale skôr jedinci stretávajúci sa neočakávane s veľmi odlišnou kultúrou. 

 Výsledkom stretu dvoch kultúr býva akulturácia, čiže prevzatie prvkov jednej kultúry 

druhou. Čo, kedy a ktorá kultúra prevezme, závisí od množstva faktorov - od ekonomickej 

sily kultúry, od vplyvu masových médií, od pevnosti hodnotových orientácií, od životného 

štýlu, od kohézie sociálnej skupiny a ďalších. Proces akulturácie je však bežným procesom  

pri kultúrnej výmene. Vo svojich ďalších dôsledkoch môže viesť až ku kultúrnej integrácií 

v podobe asimilácie jednej kultúry druhou. 

 Bežným spôsobom komunikácie je medzikultúrne porozumenie. Kultúry a ich nositelia 

pokojne nažívajú vedľa seba, tolerujú a akceptujú sa, pokojne si vymieňajú obsahy svojich 

vedomí i kultúrne artefakty. Podobné situácie sa rozvíjajú najmä na hraniciach regiónov, 

v menších regiónoch, alebo v takých regiónoch, akým je stredná Európa, kde na relatívne 

malom priestore jestvuje mnoho kultúr. 

 3. 



 V procesoch kultúrnej diferenciácie sa utvárajú veľké skupiny kultúr, ktoré v určitom 

regióne nažívajú vedľa seba a navzájom komunikujú. Pre súčasnú Európu a Slovensko je 

charakteristické členenie na tri veľké kultúrne skupiny: 

 Dominantná kultúra, čo je kultúra najviac rozšírená v určitom čase a priestore. Je 

charakteristická tým, že zásadne nespochybňuje dosiahnutú úroveň kultúry a civilizácie a 

snaží sa rozvíjať kultúrnu tradíciu. Dnes je to väčšinou kultúra stredných sociálnych 

vrstiev. 

 Alternatívne kultúry, čo sú menšie skupiny kultúr spochybňujúcich dominantnú. Orientujú 

sa na opozíciu voči nej, provokujú ju, kladú jej otázky a vytvárajú odlišné životné štýly od 

dominantného. Dnes je nositeľom alternatívnych kultúr hlavne mládež. Túto skupinu na 

Slovenku reprezentujú napríklad skinheadi, ekologickí aktivisti, hackeri, graffiti a ďalšie. 

Niekedy sa nazývajú aj subkultúrami na označenie toho, že vznikajú v rámci dominantnej 

ako rozvinutie niektorých jej hodnôt pozitívnym alebo negatívnym smerom. 

 Marginálne kultúry, ktoré si nevšímajú dominantnú kultúru, ale budujú si svoj vlastný, 

odlišný životný štýl, prípadne vlastné organizačné štruktúry. Dnes ich na Slovensku 

reprezentujú hlavne kultúry organizovaného zločinu, kultúra prostitúcie a kultúra 

narkomanov. 

 4. 

 V medzikultúrnej komunikácii a pri kultúrnej výmene sa hromadí množstvo 

artefaktov, znakových systémov, hodnôt, štandardov, vzorov a ideí. Žiadna kultúra nie je 

schopná prijať všetko, čo sa doteraz v ľudskej histórii vytvorilo. Nebolo by to ani účelné, 

pretože by sa dohromady dostávali úplne protikladné hodnoty, späté s rôznymi systémami 

hodnotových orientácií. Každá kultúra si preto z histórie vyberá len časť, len určité artefakty, 

hodnoty a významy, na ktorých chce stavať a ktoré považuje za základ (vzor, poučenie) pre 

svoju vlastnú kultúrnu tvorbu. Tak vzniká kultúrna tradícia ako výber z tvorby minulých dôb. 

Výber prebieha sčasti nevedome, ako preberanie vzorov a štandardov z minulosti, sčasti 

cieľavedome, ako hľadanie svojich koreňov. 

 Národné kultúrne tradície sú v popredí súčasnej Európy. Sú to selekcie budované na 

základe „národného princípu“, v strednej Európe s dôrazom na etnické väzby príslušníkov 

spoločenstva. 

 S rozvojom občianskeho chápania národa (oproti etnickému chápaniu) sa čoraz viac 

preferujú kultúrne tradície štátu. Do takej tradície sa potom zahrnujú aj diela a hodnoty 

iných etník žijúcich v štáte, niekedy aj hodnota etník, ktoré už nie sú prítomné (ako je 



napríklad maurská architektúra v Španielsku), prípadne etník, ktoré nie sú väčšinové 

(napríklad rómske flamenco v Španielsku sa stalo súčasťou národnej španielskej tradície). 

 Regionálne kultúrne tradície sa čoraz viac preferujú v poslednej štvrtine 20. storočia. Tak 

sa na Slovensku vraciame k tradíciám Spiša, Tekova, Záhoria a pod. 

 V multikultúrnej výchove nestačí hovoriť o týchto jestvujúcich prístupoch. Je nevyhnutné 

upozorňovať na mnohostranné perspektívy pri vyčleňovaní kultúrnych tradícií. Treba 

študentov viesť k uvedomeniu, že pri zmene historickej alebo geografickej perspektívy sa 

môže zmeniť celá kultúrna tradícia. Napríklad slovenská kultúrna tradícia bude iná, ak do 

nej zahrnieme aj kolonizáciu na nemeckom práve v 12.-15. storočí - a iná, ak budeme brať 

do úvahy len národno-oslobodzovacie snahy od čias štúrovcov. 

 5. 

 Kultúrna tradícia zásadným spôsobom ovplyvňuje tvorbu kultúrnej identity, ktorá 

spätne podporuje cieľavedomosť v budovaní tradície. Kultúrna identita je súborom predstáv 

sociálnej skupiny, obrazom sociálnej skupiny o sebe samej. Vyrastá z kultúrnej tradície, 

sústreďuje historické skúsenosti skupiny, určuje, ktoré kultúrne znaky (artefakty, hodnoty) 

považuje skupina za konštitutívne pre svoj kultúrny život. 

 Dnes sú v Európe opäť veľmi aktuálne národné kultúrne identity, stále silnejšie sa však 

hlásia k slovu aj regionálne identity, kultúrne identity menších sociálnych skupín či vrstiev.  

 Často sú chápané ako stabilné, takmer ako nemenné štruktúry hodnôt a štandardov. Ak má 

byť multikultúrna výchova úspešná, nemôže kultúrnu identitu prezentovať ako tvrdú, 

stabilnú štruktúru. V takom prípade by jednotlivé kultúry len existovali vedľa seba a 

nekomunikovali, resp. nevymieňali by si svoje obsahy a znaky. 

 Pretože kultúrna identita vzniká vo vzťahoch, v komunikácii kultúr, pod vplyvom vzťahov 

sa mení, rúca a znovu buduje, mala by multikultúrna výchova poukazovať na vzťahový 

charakter kultúrnej identity. Obraz kultúrnej identity vzťahovaný k procesom kultúrnej 

výmeny sa stane premenlivou štruktúrou, ktorá rešpektuje historické premeny kultúry. 

K takémuto obrazu je možné dospieť aj prezentovaním rôznych perspektív v nazeraní na 

kultúrnu tradíciu a v prezentovaní rôznych variantov medzikultúrnej komunikácie. 

 6. 

 V kultúrnej tradícii sa formujú a v kultúrnej identite sa pretvárajú kultúrne vzory. Sú 

to zvláštne konfigurácie hodnôt, ideí, či noriem, ktorá daná sociálna skupina považuje za 

hodné nasledovania. Ovplyvňujú buď čiastkové kultúrne aktivity (napr. pravidlá pravopisu), 

alebo presakujú cez celú kultúru a zásadným spôsobom formujú jej povahu (napr. božstvá). 



 Kultúrne vzory môžu mať podobu nepísaných alebo aj písaných štandardov, noriem a 

ideálov. K nim sa prirovnávajú jednotlivé kultúrne aktivity členov sociálnej skupiny. 

Pretože vzory sú veľmi úzko späté so životným štýlom skupiny a s kultúrnou tradíciou 

tejto skupiny, môžu byť vnútri určitej kultúry veľmi pestré. Vzory sa môžu zásadne 

odlišovať aj medzi kultúrami. Najdôležitejšie kultúrne vzory utvárajú jadro danej kultúry. 

Mnohokrát hlbšie pochopenie odlišnej kultúry vychádza z poznania a pochopenia jej 

kultúrneho jadra. 

 Kultúrne vzory existujú aj vo forme hodnôt. Sú to vyjadrenia reálnych vzťahov človeka 

k určitému javu. Hodnoty vznikajú tým, že jav zohráva určitú úlohu v živote človeka, ktorý 

v hodnotení túto úlohu reflektuje, ako aj tým, že človek konfrontuje daný jav s určitou 

normou. V hodnotiacom vzťahu človek vyjadruje, že si niečo váži. Preto sú hodnotové 

orientácie neoddeliteľnou súčasťou každej kultúry, avšak sú v každej kultúre iné. 

Jednotlivé javy totiž zohrávajú v živote rôznych sociálnych skupín rôzne úlohy. Tieto 

skupiny ich reflektujú rôznymi spôsobmi, lebo ich porovnávajú s vlastnými normami. 

Multikultúrne porozumenie sa preto môže budovať na pochopení tohto procesu a na 

uvedomelej konfrontácii rôznych systémov hodnotových orientácií. 

 Ako kultúrne vzory slúžia aj jednotlivé kultúrne artefakty, pretože vznikajú v určitej 

tradícii (tá je v nich neoddeliteľne spredmetnená) a sú stelesnením aj určitých noriem a 

hodnôt. Je teda ľahšie ich nasledovať, lebo sú ľahšie pochopiteľné oproti hodnotám, ktoré 

jestvujú len ako subjekt-objektové vzťahy. Medzikultúrne pochopenie sa často stráca práve 

pri stretnutí s artefaktmi z odlišných kultúr, pretože tie sú hmatateľným zosobnením iných 

kultúrnych identít. 

 7. 

 Stretnutie rôznych kultúr často končí rôznou formou kultúrnej integrácie, čo je proces, 

v ktorom kultúry nezostávajú vedľa seba ako cudzie, nepretrváva ani ich konflikt, ale 

medzikultúrna komunikácia sa rôznymi spôsobmi uzatvára. 

 Častým - a z pozície dominantnej kultúry aj mnohokrát cieľavedomým riešením - je 

asimilácia. V nej sa kultúra, ktorá je ekonomicky, sociálne či mocensky slabšia, podriadi 

dominantnej tak, že členovia sociálnej skupiny opúšťajú svoje kultúrne vzory, svoju 

kultúrnu tradíciu a identitu a preberajú normy, hodnoty i tradíciu silnejšej skupiny. Je to 

prakticky proces zániku kultúry. 

 „Taviaci kotol“ je takým stretnutím kultúr, v ktorom menšinová kultúra splynie 

s väčšinovou, ale zároveň väčšinová (dominantná) z nej preberie určité kultúrne vzory či 



hodnoty. Je to proces zmiešavania kultúr, jedna je však spravidla silnejšia a pridáva do 

spoločnej zmesi ťažiskové hodnoty. 

 K odcudzeniu kultúr dochádza vtedy, ak sa medzikultúrna komunikácia zastaví. Kultúry 

ďalej žijú vedľa seba, ale nedochádza medzi nimi k riadnej a pravidelnej kultúrnej výmene. 

Ak si nenájdu iné kultúry, s ktorými by pravidelne komunikovali, postupne začínajú 

stagnovať. 

 Iným typom odcudzenia je tvorba geta. Väčšinová kultúra (resp. mocensky silnejšia) 

uzavrie mocensky slabšiu do uzavretého priestoru a zamedzí jej medzikultúrnej 

komunikácii s okolím. Uzavretá kultúra začína stagnovať. Vo vzťahoch takýchto dvoch 

kultúr však vždy ide aj o mocenské vzťahy, ktoré v konečnom dôsledku pôsobia buď 

smerom k zrušeniu geta, alebo k postupnému vymieraniu príslušníkov slabšej kultúry, 

alebo k ich asimilácii. 

 Najzdravším spôsobom kultúrnej integrácie je multikulturalizmus. V tejto podobe rôzne 

sociálne skupiny pochopili nevyhnutnosť pravidelnej kultúrnej výmeny a snažia sa 

spolupracovať bez toho, aby jedna z nich ovládla druhé. Svoje kultúrne identity navzájom 

rešpektujú a vzájomne si poskytujú priestor pre ich rozvoj. Nejde tu o rozbitie kultúry 

určitého priestoru či štátu do množstva subkultúr, ale o pochopenie vnútornej členitosti 

kultúry a o zachovanie tejto členitosti ako prirodzeného stavu, ktorý obohacuje všetky 

zúčastnené zložky. Nepopiera sa tu zjednocujúci moment (ktorým môže byť štát, 

náboženstvo, ekonomika a pod.), žiadna sociálna skupina sa však v multikulturalizme 

nepovažuje za majiteľa tohto zjednocujúceho momentu. Chápu ho ako spoločné bohatstvo. 

 8. 

 Pod vplyvom celosvetovej ekonomickej výmeny v 20. storočí získava aj kultúrna 

výmena medzinárodný a medzištátny charakter a prerastá do celosvetovej výmeny kultúrnych 

obsahov, znakov a artefaktov. Prebieha v dvoch protikladných, ale doplňujúcich sa formách: 

 Globalizácia kultúry je procesom, v ktorom sa určité kultúrne hodnoty prenášajú ďaleko od 

miesta svojho vzniku a osvojujú si ich vzdialené sociálne skupiny či regióny. Väčšinou ide 

o hodnoty, ktoré pred svojím rozšírením niesli potenciu mať univerzálny charakter - čiže 

potenciu osloviť ľudí aj mimo miesta svojho vzniku. Reprezentujú však aj miestnu kultúru 

regiónu či sociálnej skupiny, kde tieto hodnoty vznikli. Dochádza tak k miešaniu a 

splývaniu hodnôt, často na prvý pohľad úplne protikladných. Za šírením takýchto hodnôt 

sa mnohokrát skrýva ekonomická sila štátu, v ktorom vznikli, alebo propagandistická či 



informačná sila masmédií. Aj preto sa niekedy globalizácia zamieňa za amerikanizáciu, 

čiže za prienik masovej kultúry USA do celého sveta. To je však len časť celého procesu. 

 Tomuto miešaniu napomáha aj opačný proces - regionalizácia kultúry. Rôzne regióny, 

etniká, sociálne skupiny (a pod.) vyjadrujú a presadzujú svoju kultúrnu identitu stále viac. 

Niekedy je to reakcia na globalizačné procesy, inokedy len snaha o presadenie vlastnej 

identity. Svet sa tak súčasne s globálnym miešaním hodnôt kultúrne rozdrobuje a spestruje. 

V konečnom dôsledku sa tak komplikuje a spestruje aj medzikultúrna komunikácia a 

obohacuje sa kultúrna výmena. 

 Obidva procesy (kultúrna globalizácia aj regionalizácia) sa opierajú o ľudské práva 

vyjadrené v rôznych národných aj nadnárodných dokumentoch. Ide najmä o také občianske 

a politické práva, ako je právo na slobodu myslenia a vyjadrenia, slobodu vo vyznávaní a 

praktizovaní svojho náboženstva, slobodu zhromažďovania a pod. Zo sociálnych práv sú 

v pozadí globalizácie a regionalizácie právo na vzdelania, právo na účasť v kultúrnom 

živote, právo na ochranu výsledkov vedeckej a umeleckej produkcie a ďalšie. Všetky tieto 

práva podporujú šírenie kultúrnych hodnôt (globalizácia), súčasne však chránia tvorcov 

kultúrnych hodnôt pred ich ničením či znehodnocovaním a podporujú vznikanie nových 

hodnôt (regionalizácia). Presadzovanie ľudských práv s pomocou medzikultúrneho 

pochopenia pôsobí aj proti rasizmu, xenofóbii a akejkoľvek diskriminácii. 

 9. 

 Celosvetovú kultúrnu výmenu zásadným spôsobom ovplyvňuje kultúrna politika. Sú 

to procesy cieľavedomého ovplyvňovania kultúrnej výmeny politickými prostriedkami. 

Globalizácie aj regionalizácie sa zúčastňujú rôzne vrstvy a podoby kultúrnej politiky.  

 Vo väčšine štátov v Európe sa zaužívalo cieľavedomé štátne pôsobenie smerom k rozvoju 

väčšinovej národnej kultúry, prípadne k rozvoju kultúr menšín. V niektorých prípadoch 

(napr. Francúzsko) sa štátna kultúrna politika orientuje aj na brzdenie prieniku ekonomicky 

a masmediálne silnejšej kultúry USA.  

 Vnútri rôznych štátov pôsobia takto aj mimovládne organizácie, ktoré veľmi výrazne 

podporujú regionalizáciu kultúry, pretože ich pôsobenie je často cieľavedome orientované 

na ohraničené sociálne skupiny, na ohraničené regióny, či na užšie vymedzené aktivity. 

 Kultúrna politika sa realizuje rôznymi spôsobmi. Na všetkých úrovniach riadenia je jej 

základným nástrojom distribúcia finančných prostriedkov pre kultúrne aktivity. Na 

celoštátnej úrovni navyše pristupuje silný nástroj v podobe zákonov a rôznych vyhlášok 

(napríklad jazykové zákony). 



 Závažnú úlohu v kultúrnej politike zohrávajú masové médiá. Niekedy cieľavedome 

pôsobia v smere podpory určitej kultúry (určitých kultúr) - najmä štátne a verejnoprávne 

médiá. Inokedy podporujú určité kultúry bez toho, aby si to uvedomovali. Ekonomicky 

silnejšie médiá prispievajú ku globálnej kultúrnej výmene, ekonomicky slabšie médiá často 

výrazne podporujú regionálne kultúry, pretože ich dosah je väčšinou len regionálny. 

 V poslednom desaťročí získava kultúrna výmena na celosvetovej úrovni mimoriadny 

nástroj v podobe internetu. Jeho pôsobenie je jednoznačne obojstranné, ku globalizácii aj 

k regionalizácii. Prevládajúca angličtina v tomto médiu a možnosť okamžitej výmeny 

kultúrnych obsahov výrazne podporuje globalizáciu kultúrnej výmeny. Možnosť vstupu 

kohokoľvek zasa výrazne podporuje rozvoj regionálnych a skupinových kultúrnych aktivít. 

Masové médiá sa často dostávajú pod politický vplyv a v mnohých prípadoch sú pevnou 

súčasťou kultúrnej politiky štátu alebo rôznych záujmových skupín - jedine internet zatiaľ 

odoláva snahám o politický vplyv. Zatiaľ sú politické aktivity na internete skôr len jednou 

skupinou aktivít, rovnocennou s mnohými inými. Kultúrna politika pomocou internetu je 

zatiaľ len v začiatkoch kvôli veľkej technologickej zložitosti takýchto zásahov (viď napr. 

diskusiu o prístupe k pornografickým stránkam v USA). 

10. 

Pre pochopenie kultúrnych vzťahov a procesov kultúrnej výmeny je dôležité študentov 

zoznámiť s niekoľkými základnými kategóriami opisujúcimi kultúru. Pre formovanie 

medzikultúrneho pochopenia sú efektívne použiteľné kategórie z viacerých vedných disciplín 

- kultúrnej antropológie, sociológie, politológie a estetiky. Prichádzajú až na záver tém, ktoré 

je vhodné preberať v multikultúrnej výchove, pretože kategórie pomáhajú systematizovať 

poznatky získané pri preberaní predošlých deviatich skupín tém. Kategórie pomáhajú pri 

definovaní základných tém, a je oveľa efektívnejšie hovoriť o nich na záver, ako začať 

výučbu s definíciami bez plného porozumenia ich obsahu. Multikultúrna výchova, ktorá sa 

cieľavedome zameriava širšie a hlbšie, ako len na šírenie poznatkov o kultúrach, sa nemôže 

začínať učením sa definíciám. Učenie musí v nej byť výsledkom hlbšieho pochopenia. 

Kategórie sa tak stávajú aj nástrojom pre ďalšie - už samostatné - chápanie 

medzikultúrnych vzťahov a kultúrnej výmeny.  

Potrebné je venovať sa dvom skupinám kategórií - kategóriám opisujúcim kultúru a 

kategóriám opisujúcim spoločnosť. 

Kultúra 

 Východiskom pre pochopenie a vymedzenie kultúry je kategória životného štýlu. Životný 

štýl je cieľavedomým aj neuvedomelým spôsobom výberu, usporiadania a prezentovania 



obsahov a foriem životných aktivít. Je výsledkom hodnotových orientácií, potrieb, 

sebavyjadrenia a sebauvedomenia indivídua alebo sociálnej skupiny. Je aj výberom 

prostriedkov, ktoré človek využíva pre svoj život. Má viacero vrstiev podľa oblastí života, 

ktorých sa týka - štýl obliekania, pracovný štýl, štýl myslenia a pod. Je aj spôsobom, 

ktorým človek komunikuje so svojím okolím. Niekedy býva stotožňovaný s kultúrnou 

spoločenstva (v protiklade k prírodnému prostrediu, v ktorom spoločenstvo žije). Sociálna 

skupina aj jednotlivec sa niekedy môžu „štylizovať“, čo znamená, že niektoré súčasti 

životného štýlu si vyberajú cieľavedomejšie so zámerom zapôsobiť na svoje okolie. Podľa 

zvláštností životného štýlu je možné relatívne ľahko diferencovať kultúru rôznych 

sociálnych skupín. 

 Duchovná kultúra je súčasťou životného štýlu, a je to systém hodnôt, znakov, činností a 

inštitúcií, ktoré vytvárajú obsahy vedomia, sústreďujú ich, vnímajú a odovzdávajú ďalej. 

Jej zmyslom je sociálne (mimo genetického kódu) odovzdávanie skúseností spoločenstva. 

Jej ťažiskom sú systémy hodnôt, noriem a ideálov, ovplyvňujúcich správanie jednotlivca 

alebo spoločnosti. Sú spredmetnené v kultúrnych artefaktoch, ktoré sú výsledkom 

kultúrnych činností. Ich obeh v spoločnosti zabezpečujú rôzne inštitúcie (výchova, divadlá 

a pod.). Sú teda odlišné od technologických a ekonomických štruktúr spoločnosti, pretože 

tie slúžia ako nástroje na zabezpečenie „základnej“ existencie človeka, čiže jeho existencie 

ako biologickej bytosti. Duchovná kultúra slúži na zabezpečenie „ľudskej“ existencie 

človeka - jeho existencie ako sociálnej bytosti obdarenej vedomím. 

 Duchovnú kultúru nesú semiotické systémy, čiže systémy znakov, v ktorých sú 

spredmetnené a zakódované obsahy ľudského vedomia. Tieto systémy znakov slúžia na 

uchovávanie a odovzdávanie obsahov vedomia medzi ľuďmi, sú teda materializáciou 

ľudského vedomia. Slúžia aj ako prostriedok sebareflexie a sebauvedomenia. Tým sa 

stávajú veľmi dôležitými prostriedkami pre budovanie kultúrnej identity. 

 Kultúrny fenomén je základným stavebným prvkom kultúry, ktorý v sebe sústreďuje 

zvláštnosti určitej kultúry. Môže to byť znak, hodnota či idea. Kombináciou rôznych 

kultúrnych fenoménov vzniká kultúra sociálnej skupiny a kultúrna tradícia. 

 Z väzieb kultúrnych fenoménov vzniká kultúrny komplex, čiže systém (nie obyčajný 

zhluk) kultúrnych fenoménov, v ktorom niektoré fenomény zohrávajú dôležitejšiu úlohu 

ako iné. Kultúrny komplex nie je totožný s celkom kultúry určitej sociálnej skupiny, ale 

každá kultúra obsahuje viacero takýchto komplexov (v euro-atlantickej kultúre napr. tzv. 

francúzsky a tzv. americký štýl obliekania). 



 V centre kultúrneho komplexu je jadro kultúry, čo je ťažiskový prvok, ktorý vtláča kultúre 

charakteristickú podobu. Jadro slúži ako základná norma, ku ktorej sa primeriavajú iné 

kultúrne fenomény (napr. jadrom tzv. francúzskeho štýlu obliekania je elegancia). Jadro 

môže mať ešte väčšiu váhu v prípade, ak sa stane centrom celej kultúry (napr. boh 

v kresťanstve). Vtedy zásadným spôsobom ovplyvňuje tvorbu kultúrnych artefaktov, 

hodnotové orientácie, výber a tvorbu kultúrnych znakov. Niekedy je kultúrne jadro celým 

systémom hodnôt (napr. boh v kombinácii s desatorom božích prikázaní v kresťanstve). 

 Kultúrna oblasť je geografickým územím, na ktorom sa vyskytujú spoločné znaky 

v kultúrach rôznych spoločenstiev. Jej charakteristickou vlastnosťou je aj fakt, že vývoj 

kultúr týchto spoločenstiev vykazuje mnoho spoločných čŕt v dôsledku podobného 

historického vývoja (napr. antická kultúra okolo Stredozemného mora na prelome 

letopočtu). 

 Kultúrny okruh je väčším geografickým územím, na ktorom kultúry rôznych spoločenstiev 

vykazujú podobné vlastnosti. Kultúrny okruh je voľnejším prepojením kultúr ako kultúrna 

oblasť - jednotlivé kultúry sa vyvíjajú vedľa seba, komunikujú, vymieňajú si svoje obsahy 

a znaky, avšak neintegrujú sa (napr. euro-atlantický kultúrny okruh). 

Spoločnosť 

Východiskom pre medzikultúrne pochopenie v súčasnej Európe je porozumenie 

termínom národ, etnikum a občianstvo. 

 Vymedzenie národa je dnes veľmi ťažké, v podstate je však možné národy diferencovať na 

základe na základe kombinácie niekoľkých znakov: je to spoločné územie, spoločná 

história, spoločná kultúrna identita, spoločný jazyk, spoločná rasa. Nie všetky je možné 

uplatňovať na všetky národy, niektoré z nich sú však častejšie prítomné. Podľa preferencie 

niektorého znaku je možné charakterizovať národy rôznym spôsobom: 

 Ako politický národ, čiže ako súhrn ľudí žijúcich v jednom štáte (so štátnym 

občianstvom tohto štátu), alebo v inom administratívne a mocensky určenom 

regióne (tzv. americké chápanie národa). 

 Ako regionálny národ určený tiež administratívne, tu však s väčším dôrazom na 

regionálne vymedzenie a s menším dôrazom na podliehanie určitej mocenskej 

správe. 

 Ako etnický národ, ktorý je vymedzený spoločnými biologickými koreňmi (tzv. 

nemecké chápanie národa). 



 Ako jazykovo určený národ, ktorý sa od iných líši vlastným jazykom - v takom 

prípade môže ísť o etnikum žijúce v menšine v určitom štáte, alebo o etnikum 

žijúce v diaspóre (tzv. židovské chápanie národa), alebo sa tu stotožňuje národ so 

štátom (tzv. francúzske chápanie národa). 

 Ako spoločenstvo vymedzené svojou kultúrnou identitou, pričom v tomto 

prípade často zohráva najsilnejšiu úlohu náboženstvo. V takom prípade sa môžu 

k národu hlásiť aj skupiny obyvateľstva na vymedzenom teritóriu aj ďalšie 

skupiny žijúce v diaspóre. 

 Globálny národ, čo je moderné chápanie vymedzujúce ľudstvo ako jeden celok 

bez ohľadu na rasové, kultúrne či jazykové rozdiely. 

 Pojem etnikum je veľmi blízkym pojmu národ, mnohokrát sa stotožňujú a niekedy nie je 

možné ich odlíšiť. Etnikum je skupina ľudí obývajúca určité teritórium, s určitou len sebe 

vlastnou kultúrou a mnohokrát so svojským jazykom. Na rozlíšenie národa od etnika sa 

najčastejšie používajú biologické ukazovatele. Etnikum sa biologicky reprodukuje 

prakticky bez prímesí iných etník, prípadne prímesy z iných etník sú zanedbateľné. Národ 

sa chápe ako biologicky otvorenejšia entita, ktorá prijíma aj väčšie množstvo biologického 

materiálu z iných národov. Pri sebaidentifikácii etnika zohráva väčšiu úlohu vedomie 

spoločných biologických koreňov, pri sebaidentifikácii národa vedomie spoločnej histórie. 

Etnikum býva komunikačne viac uzavreté do seba ako národ, z čoho vyplýva aj väčšia 

frekvencia endogamných manželstiev v etniku oproti národu, ktorý je oveľa viac otvorený 

voči exogamii. Existencia etnika na určitom území väčšinou predchádza existenciu štátu na 

tom istom území, zatiaľ čo národ sa často formuje až s pomocou štátu. 

 Pojem občianstvo sa viaže na príslušnosť jednotlivca k spoločenstvu a označuje pevnú 

väzbu na spoločenstvo bez ohľadu na rasové, jazykové, kultúrne či iné rozdiely. 

Občianstvo je v moderných spoločnostiach úzko viazané na príslušnosť k určitej 

teritoriálnej moci. Preto je súčasťou občianstva súbor práv, povinností a zodpovednosti, 

vzťahujúcich sa k určitému právnemu a politickému systému. Pojem občianstvo je veľmi 

dôležitý pre multikultúrnu výchovu, lebo jej poskytuje argumenty pre zdôvodnenie 

rovnosti ľudí rôznych kultúr, ako aj argumenty pre zdôvodnenie nevyhnutnosti kooperácie 

ľudí z rôznych kultúr a rôznych sociálnych skupín. 

 

Na záver stručného prehľadu tém učebného plánu pripájame kvôli väčšej názornosti 

grafické vyjadrenie opísaného postupu. 
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 Metódy 

 Metódy multikultúrnej výchovy na univerzitách bezprostredne vyplývajú zo 

štandardov, teda z charakteristiky interkultúrne kompetentného učiteľa. Použité metódy zasa 

spätne pôsobia hlavne na výkonové a osobnostné štandardy, a tam v prvom rade na postoje, 

ktoré si študent formuje počas štúdia. Metódy je potrebné stanovovať aj podľa tém, ktorým sa 

multikultúrna výchova venuje a priamy vplyv na metódy majú aj iné oblasti výchovy, 

s ktorými multikultúrna výchova spolupracuje. 

 Multikultúrna výchova v príprave učiteľov je hlavne výchovou k medzikultúrnemu 

porozumeniu a až druhotne je poznávaním iných kultúr. Preto k jej ťažiskovým metódam 

patria tie, ktoré sú schopné rozvíjať skúsenosť, pocity, emócie, postoje, schopnosti a zručnosti 

študentov. Sú to aktivizujúce metódy, podnecujúce študentov k vlastnej práci, v vlastnému 

aktívnemu prístupu a k samostatnému učeniu. 

 Ťažiskovým princípom všetkých metód preto je skúsenostné učenie. Multikultúrnu 

výchovu treba budovať tak, aby študenti na základne vlastnej skúsenosti zisťovali, čo to 

znamená, pochopiť inú kultúru, ako je možné vcítiť sa do inej kultúry, ako v skutočnosti 

prebieha kultúrna výmena, ako vzťahy kultúr ovplyvňujú pocitový svet človeka. Všetky 

použité metódy preto treba orientovať tak, aby nepôsobili na psychiku študentov len 

prostredníctvom racionálneho poznávania, ale aby úzko súviseli s rozvojom nekognitívnych 

funkcií psychiky študentov. Len takto vybavený učiteľ bude schopný sprostredkovať 

medzikultúrnu komunikáciu vo svojej budúcej triede. 

 Dôležitou metódou pre dosiahnutie tohto cieľa je kooperatívne učenie, teda taký 

postup, pri ktorom sa študenti aktívne zapájajú do spoločnej (skupinovej) práce a získavajú 

zručnosti pre spoluprácu. V kooperatívnom učení sa prezentujú odlišné štýly chápania a 

učenia, odlišné štýly sebavyjadrenia. Študenti sa pritom učia chápať tieto odlišnosti a učia sa 

takej spolupráci, ktoré tieto odlišnosti rešpektuje. 

 Metódy riešenia konfliktov napomáhajú procesom kooperatívneho učenia. Pri 

prezentovaní a riešení konfliktov študenti lepšie spoznávajú stanoviská a postoje druhých, 

hľadajú korene týchto postojov a spoznávajú rôznorodosť individuálnych záujmov. Učia sa 

hľadať kompromisy a spoločné riešenia, ktoré by uspokojili viacerých (odlišných) účastníkov 

konfliktu. 

 Kooperatívne učenie ako proces spolupráce a metódy riešenia konfliktov ako 

predpoklady spolupráce by mali byť založené na neustálom prezentovaní kultúrnych 

artefaktov, aby budovanie spolupráce prebiehalo v  prítomnosti rôznych kultúr. Na to je 



dôležité ponúkať podnety pre estetické vnímanie, pretože cez estetické vnímanie je možné 

veľmi efektívne prenikať do sveta odlišných kultúr. 

 S estetickým vnímaním je potrebné spájať analýzu a interpretáciu textov z rôznych 

kultúr alebo textov o rôznych kultúrach. Študenti sa tak učia prepájať svoje vnímanie s hlbším 

pochopením kultúrnych artefaktov, s chápaním znakov a symbolických štruktúr v rôznych 

kultúrach. Vnímanie sa prehlbuje aj tým, že rôzne interpretácie ponúkajú odlišné vysvetlenia 

znakov z rôznych kultúr, čím študentom relativizujú pravdy považované za všeobecne platné. 

 Interpretácia textov je súčasne interpretáciou rôznych hodnotových systémov. 

V takejto interpretácii študenti spoznávajú rôzne spôsoby výstavby hodnotových orientácií, 

spoznávajú rôzne dôvody a motívy pre vznik hodnôt, spoznávajú rôzne miesto hodnôt 

v živote človeka. 

 Tieto metódy je možné prepojiť pomocou individuálnych samostatných projektov 

zadávaných študentom. Efekt projektovej práce je v multikultúrnej výchove oveľa väčší 

oproti efektu jednoduchej úlohy. Jednoduchá a krátkodobá úloha zachytí len obmedzený 

aspekt kultúrnej výmeny alebo medzikultúrnej komunikácie. Samostatný projekt môže 

študenta priviesť k hĺbkovému a mnohostrannému pochopeniu odlišnej kultúry. Najmä vtedy, 

ak sa spája s empirickým výskumom, so štúdiom v teréne či s exkurziami, pri ktorých študent 

spoznáva reálny terén a reálny stav určitej kultúry. Alebo vtedy, ak študent tvorí prípadovú 

štúdiu, ktorú možno zadať ako opis situácie modelovej pre určitú kultúru. Alebo vtedy, ak sa 

od študenta požaduje tvorba portfólia, čiže súboru dokumentov opisujúcich určitú kultúru, 

informujúcich o jej premenách a súvislostiach, obsahujúcich rozhovory s ľuďmi, výstrižky 

z tlače, „denník“, excerpty z literatúry, štatistické dáta a ďalšie. Takéto portfólio môže 

študenta priviesť k tomu, aby získal skutočne všestranný obraz o určitej kultúre, čo ho 

následne privedie k tomu, aby si uvedomil, čo všetko vplýva na vznik a formovanie určitej 

kultúry. 

 Všetky uvedené metódy samozrejme v sebe obsahujú úvodnú, priebežnú alebo 

následnú diskusiu ako nevyhnutnú cestu výmeny názorov a postrehov. Súčasťou musí byť aj 

pravidelné využívanie moderných médií a internetu. Len tak je možné zabezpečiť 

synestetické vnímanie, teda kombináciu rôznych zmyslov, ako aj prísun najnovších 

informácií. 

 Na Slovensku sa doteraz z rôznych dôvodov (hlavne finančných) zanedbáva taká 

dôležitá súčasť multikultúrnej výchovy, ako sú študijné pobyty v zahraničí. Sú absolútne 

nenahraditeľnou súčasťou multikultúrnej výchovy. Bez nich, teda bez reálnej skúsenosti, bez 

reálneho zažitia svojich (študentových) pocitov pri stretnutí s inou kultúrou, zostane 



z multikultúrnej výchovy len rozprávanie o iných kultúrach. Až skutočný zážitok ukáže 

študentovi, či je schopný pochopiť a akceptovať inú kultúru a čo všetko musí urobiť preto, 

aby akceptoval inú kultúru, nenadraďoval sa nad ňu a pokúšal sa porozumieť jej nositeľom. 

Až pri zhodnotení reálnych zážitkov študentov učiteľ vidí, či jeho pôsobenie bolo efektívne, a 

či študenta priviedol ku skutočnému medzikultúrnemu pochopeniu. 

 Súčasťou multikultúrnej výchovy musí byť aj jazyková príprava budúcich učiteľov. 

V slovenskom systéme školstva však túto funkciu stále viac a stále lepšie plnia nižšie stupne 

škôl, takže - okrem doplnenia znalosti, prípadne okrem udržiavania určitej znalosti - vysoké 

školy sa v budúcnosti budú môcť stále menej zaoberať jazykovou prípravou budúcich 

učiteľov. 

 Spolupracujúce oblasti výchovy 

 Multikultúrna výchova sa pri prezentácii uvedených tém opiera o viacero výchovných 

a metodických postupov. Pri opise obsahu multikultúrnej výchovy je však nutné jasne 

vymedziť, aké všeobecné postupy môže multikultúrna výchova využiť, resp. ktoré výchovné 

postupy a ktoré blízke vedné disciplíny môžu prispieť k plneniu jej cieľov. 

 Pre efektívnu multikultúrnu výchovu je prioritou použitie postupov občianskej 

výchovy, estetickej výchovy a výchovy k historickému vedomiu. Môže však pracovať aj 

s ďalšími. 

 Občianska výchova sa svojimi cieľmi a postupmi veľmi približuje k cieľom a 

postupom multikultúrnej výchovy. Príprava samostatne konajúceho a zodpovedného občana, 

ktorý si váži druhých ľudí, je schopný a chce s nimi kooperovať - ako konečný cieľ 

občianskej výchovy - môže zásadným spôsobom prispieť k efektívnosti multikultúrnej 

výchovy: Občan, ktorý si váži druhých ľudí, je empatický voči kultúrnej rôznorodosti. Občan, 

ktorý je schopný a chce spolupracovať s druhými ľuďmi, si váži jednotu ľudstva a chápe 

odlišnosť v aktivite druhého človeka. Občan, ktorý koná samostatne a zodpovedne, si 

uvedomuje, v akej spoločnosti sa nachádza a vie, aké ciele môže v tejto - hoci rôznorodej - 

spoločnosti dosahovať. Občianska výchova sa zameriava aj na chápanie rôznych podôb 

ľudských práv a podnecuje k ich rešpektovaniu. Všetky tieto kvality občana podporujú 

konečné vyznenie multikultúrnej výchovy. 

 Estetická výchova  je svojou prácou s kultúrnym artefaktom nenahraditeľná pre 

efektívnu prácu s multikultúrnou výchovou. 



 Obsahovo sa estetická výchova zameriava buď na prezentáciu súčasnej kultúry, alebo 

na prezentáciu kultúrnej tradície. V obidvoch prípadoch je jedným z jej cieľov hlbšie 

pochopenie kultúrnych procesov a kultúrnej výmeny. 

 Spôsobom práce sa estetická výchova orientuje buď prevažne receptívne alebo 

prevažne prakticky. V receptívnej orientácii prevažuje prezentácia kultúrnych artefaktov a 

cieľavedomý rozvoj estetického vnímania - čiže ich prežitie a hlbšie pochopenie. Je to 

súčasne jedna z ciest multikultúrnej výchovy vedúcej k pochopeniu artefaktov z iných kultúr. 

Vo svojej praktickej orientácii estetická výchova rozvíja praktické schopnosti a zručnosti 

nevyhnutné pre tvorbu kultúrnych artefaktov. Vedie tak k chápaniu procesov vzniku 

kultúrnych hodnôt, k pochopeniu motívov pre ich vznik, k pochopeniu ľudskej skúsenosti, 

z ktorej vznikajú kultúrne hodnoty - a tým aj k akceptovaniu odlišných a neznámych 

kultúrnych hodnôt. 

 Výchova k historickému vedomiu vedie k chápaniu historických procesov, k reflexii 

vlastného miesta v dejinách spoločnosti a k schopnosti vyhodnocovať rôzne historické 

udalosti. Tým výrazne podporuje multikultúrnu výchovu, ktorá sa nezaobíde bez chápania 

historických procesov v kultúre a bez historickej sebareflexie. Len s pomocou schopnosti 

vyhodnocovať rôzne historické udalosti môže človek akceptovať inú historickú skúsenosť, a 

teda aj inú kultúru vyrastajúcu z tamtej skúsenosti. 

 Sekundárne sa môže multikultúrna výchova opierať o politickú výchovu, etickú 

(morálnu) výchovu a o porovnávaciu religionistiku. 

 Politická výchova vedie k porozumeniu úlohy rôznych politických systémov a 

k chápaniu ich vplyvu na premeny spoločnosti. Kultúra mnohokrát silno závisí od politických 

procesov - napríklad vznikom štátu na určitom teritóriu sa menia podmienky pre kultúrnu 

tvorbu určitého národa. Do kultúrnych procesov zasahujú aj rôzne podoby kultúrnej politiky a 

v súčasných procesoch celosvetovej kultúrnej výmeny je medzikultúrne pochopenie už 

takmer nemožné bez chápania politických súvislostí tejto výmeny. 

 Etická (morálna) výchova sa zameriava na schopnosti spolupracovať s druhými 

ľuďmi, na schopnosť akceptovať druhého človeka, na komunikačné schopnosti a zručnosti, na 

pochopenie seba samého. To všetko sú vlastnosti nevyhnutné aj pre medzikultúrne 

pochopenie. Ich využitie je však vhodné len vtedy, ak ich etická výchova nebuduje z hľadiska 

určitej dogmatickej štruktúry morálnych hodnôt. 

 Porovnávacia religionistika ako vedná disciplína sa môže transformovať do 

výchovných postupov dôležitých pre multikultúrnu výchovu vtedy, ak neprezentuje 

náboženstvá z hľadiska dogmatiky jedného z nich, ale ak ich prezentuje ako rôznorodé 



kultúrne fenomény, ktoré vyrastajú z rôznej kultúrnej tradície a z konkrétnych kultúrno-

historických podmienok. Vtedy môže porovnávacia religionistika ukazovať hlboké základy a 

východiská rôznych životných štýlov, rôznych zoskupení kultúrnych hodnôt, rôznych 

prístupov k tvorbe kultúrnych artefaktov - a tým viesť k medzikultúrnemu porozumeniu. 

 Nakoniec sa môže multikultúrna výchova oprieť o environmentálnu výchovu a o 

kultúrnu antropológiu. 

 Environmentálna výchova vedie k spoločnej zodpovednosti za životné prostredie, 

ukazuje, že Zem sme zdedili a odovzdávame ju ďalej. Vedie tak k chápaniu jednoty ľudstva a 

k chápaniu spoločnej zodpovednosti - a tým k nutnosti vzájomného pochopenia a k rozvoju 

spolupráce. Vedomie spoločného osudu tak motivuje k snahe o chápanie druhých ľudí, 

k riešeniu konfliktov a k tvorbe kompromisov, ku koordinácii aktivít, k spolupráci. Ciele, 

ktoré sú veľmi blízke cieľom multikultúrnej výchovy. 

 Kultúrna antropológia ako vedná disciplína vybavuje multikultúrnu výchovu 

základným kategoriálnym aparátom nevyhnutným pre opis kultúrnych fenoménov a kultúrnej 

výmeny. Pochopenie týchto kategórií tvorí súčasť tém dôležitých pre multikultúrnu výchovu
2
. 

Vyučovanie niektorých súčastí kultúrnej antropológie môže uľahčiť chápanie kultúrnych 

procesov, a tým prispieť k medzikultúrnemu porozumeniu. 

 

                                            
 


