
 

  



 

 
 

2GEM | 2ND GENERATION OF EUROPEAN MIGRANTS 
Ref. 2020-1-FI01-KA204-066469 
2gem.eu 

1 
 

Obsah 
 

Projekt 2GEM 3 

Tréninkový program 2GEM 6 

Modul 0. Taxonomie základních lidských potřeb (existenčních a axiologických) 10 

Modul 1. Interkulturní dialog a komunikace 24 

M1. Část 1: Kultura za kulturou ..............................................................................................................25 

Kultura za kulturou 25 

Kulturní rozmanitost 32 

M1. Část 1: AKTIVITA 34 

M1. Část 1: SCÉNÁŘ 36 

M1. Část 2: Přínos interkulturního učení ................................................................................................39 

Interkulturní kompetence 39 

Výuka a učení 44 

     Výukové prostředí a metody 48 

M1. Jednotka 2: AKTIVITY 52 

M1. Jednotka 2: SCÉNÁŘ 53 

Modul 2. Interkulturní hodnoty a přístupy 56 

M2. Jednotka 1: Interkulturní prostředí .................................................................................................57 

Globalizace a interkulturalismus 57 

   Multikulturní prostředí 60 

Fáze života v různých kulturách 63 

M2. Jednotka 1: AKTIVITA 67 

M2. Jednotka 1: SCÉNÁŘ 68 

M2. Jednotka 2: Interkulturalismus! Dovednosti a metody ...................................................................71 

 Jak chápat interkulturalismus 71 

Tvorba školicího programu 74 

Jak uspořádat dobrý workshop 79 

M2. Jednotka 2: AKTIVITA 86 

M2. Jednotka 2: SCÉNÁŘ 87 

Modul 3. Spolupráce napříč kulturami 90 

M3. Jednotka 1. Kognitivní disonance ....................................................................................................91 

 Kulturní kognitivní disonance 91 



 

 
 

2GEM | 2ND GENERATION OF EUROPEAN MIGRANTS 
Ref. 2020-1-FI01-KA204-066469 
2gem.eu 

2 
 

 Individuální a komunitní přesvědčení 95 

 Učení ke kognitivní konzistenci 99 

M3. Jednotka 1: AKTIVITA 103 

M3. Jednotka 1: SCÉNÁŘ 106 

M3. Jednotka 2. Vnímání kultur ...........................................................................................................109 

 Umění naslouchat 109 

 Aktivní naslouchání 112 

 Empatické naslouchání 117 

M3. Jednotka 2: AKTIVITA 120 

M3. Jednotka 2: SCÉNÁŘ 122 

M4. Cesty, jak se stát interkulturním pracovníkem 125 

M4. Jednotka 1: Profesionálové v interkulturní sociální práci ..............................................................126 

Sociální mediace 126 

Problémy v mezikulturní komunikaci 128 

Stereotypy v kultuře 131 

M4. Jednotka 1: AKTIVITA 133 

M4. Jednotka 1: SCÉNÁŘ 135 

M4. Jednotka 2 Rámec pro mezikulturní práci v EU .............................................................................138 

Předpisy a kvalifikace mezikulturních pracovníků v EU 138 

Přístupy používané v mezikulturní práci v EU 143 

Metody školení pro rozvoj dovedností 149 

M4. Jednotka 2: AKTIVITA 153 

M4. Jednotka 2: SCÉNÁŘ 155 

Zdroje 158 

 

  



 

 
 

2GEM | 2ND GENERATION OF EUROPEAN MIGRANTS 
Ref. 2020-1-FI01-KA204-066469 
2gem.eu 

3 
 

Projekt 2GEM 

2gem.eu  

Projekt 2GEM je zaměřen na poskytování kompetentních dovedností migrantům 1,5 a druhé 

generace v rámci Evropské unie, které jim umožní pracovat jako mezikulturní vůdci a vychovatelé v 

rámci svých komunit. Mezi klíčové cílové skupiny patří: 
● migranti 1,5 a druhé generace; 

● profesionální školitelé, sociální pracovníci, učitelé a dobrovolníci pracující s migranty; 

● instituce a sdružení pracující s integrací migrantů, pracovní poradci, tvůrci politik a orgány 

odpovědné za sociální integraci. 

 

Termín 1,5 generace se týká „lidí, kteří se přistěhovali do nové země před nebo během raného 

dospívání“. Příslušníci této generace představují velmi specifickou skupinu, protože si s sebou 

přinášejí vlastnosti ze své domoviny, ale v nové zemi pokračují v asimilaci. 

Na druhé straně příslušníkem druhé generace je „člověk, který se narodil [...] v zemi, do které 

alespoň jeden z jeho rodičů předtím vstoupil jako migrant“. Migranti druhé generace jsou na rozdíl 

od svých rodičů většinou již plně integrováni do většinové společnosti. Protože tito jednotlivci mají 

nenapodobitelný soubor kompetencí vyplývající z jejich migračního původu, mohou pracovat jako 

stavitelé mostů s většinovou společností, což je úkol, který migranti z první generace nemůžou 

uspokojivě plnit kvůli jejich jazykovým a kulturním bariérám. 

Kromě toho je těmito stanovenými cíli projektu vybavit migranty 1,5 a druhé generace dovednostmi, 

kompetencemi a znalostmi nezbytnými k tomu, aby mohli působit jako mezikulturní pracovníci ve 

svých komunitách, a to na základě jejich jedinečného kulturního bohatství. Díky nim budou moci 

sloužit jako spojovací článek mezi komunitou migrantů a místními lidmi, čímž přispějí k lepší 

integraci nově příchozích a migrantů první generace. Možnost vzdělávat tuto cílovou skupinu pro 

interkulturní práci vhodně reaguje na zvyšující se poptávku po kvalifikovaných interkulturních 

pracovnících, kteří by pomohli komunitám migrantů zorientovat se v novém prostředí. 

V rámci projektu bude vytvořeno pět hlavních výstupů (všechny budou kdykoli k dispozici ke stažení 

a ke konzultaci na webových stránkách projektu, pod odkazem „Intellectual Outputs“, přeložené do 

šesti jazyků partnerských zemí), které poskytují 1.5 - a druhé generaci migrantů nástroje, které 

potřebují k využití potenciálu, který pochází z jejich hybridní kultury, která se neustále přizpůsobuje 

a mění: 

IO1 Repozitář nástrojů pro migranty 1,5 a druhé generace: komentovaný přehled informačních 

zdrojů k tématu migrantů 1,5 a druhé generace. Hlavním cílem tohoto výstupu, kromě 

shromažďování dostupných znalostí na toto téma ve Finsku, Bulharsku, České republice, Itálii, Polsku 

a Spojeném království, je zjistit, do jaké míry se komunity migrantů s jejich hodnotami, chováním a 

https://2gem.eu/
https://2gem.eu/repository-of-resources/
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lidskými příklady – v interakci s hostitelskou společností – staly předmětem zájmu akademického 

výzkumu a/nebo kulturního zájmu v masmédiích. 

IO2 Komparativní mapa přístupů k interkulturní práci; poskytuje základní přehled v oblasti 

interkulturní práce, popis přístupů (právních, sociálních, kulturních) ke stejné makrooblasti v 

partnerských zemích. Co to znamená být interkulturním pracovníkem v Evropské unii? Je toto 

povolání regulováno všude stejně? To jsou některé z otázek, na které se snaží 2GEM Comparative 

Map odpovědět. 

IO3 Průvodce pro školitele; je to příručka pro pedagogy dospělých, kteří pracují s migranty 1,5 a 

druhé generace, jak vést kurz pro lidi, kteří se chtějí stát mezikulturními pracovníky. Příručka 

odkazuje na úložiště a mapu přístupů a poskytuje nástroje a metodiky pro pedagogy, které nejsou 

striktní, ale spíše určeny k dalšímu přizpůsobení různým multikulturním kontextům. 

IO4 Tréninkový program pro interkulturní pracovníky s migračním zázemím: poté, co pedagogům 

poskytne nástroje a metodiky, jak vést kurz pro aspiranty na interkulturní pracovníky, školicí 

program bude přímo oslovovat interkulturní pracovníky a poskytne cílové skupině užitečné nástroje 

pro efektivní službu v multikulturním kontextu. 

IO5 2GEM MOOC “Jak valorizovat a využít unikátní kulturu migrantů 1,5 a druhé generace”: 

s využitím všech předchozích výstupů tato platforma poskytne pedagogům dospělých, kteří pracují 

s migranty, školicí nástroje, které jim umožní lépe se vypořádat se specifickými sociokulturními 

případy v multikulturních kontextech. Platforma bude obsahovat různé druhy zdrojů (audio, video, 

psaný text) a zapojí pedagogy dospělých do cesty k poznání mezikulturní komunikace, kariérních 

příležitostí mezikulturních pracovníků v EU a jak se tato profese rozvíjí. 

Věříme, že díky inovativnímu a mezinárodnímu přístupu bude mít projekt pozitivní dopad na 

všechny cílové skupiny a umožní 1,5 a druhé generaci migrantů stát se dokonalými akcelerátory 

změn v komunitách migrantů a v důsledku toho i v celé společnosti ve vztahu k integraci migrantů. 

Projekt také poskytne školitelům, sociálním pracovníkům a dobrovolníkům pracujícím s migranty 

inovativní sadu zdrojů, které obohatí jejich pracovní strategie a rozšíří jejich znalosti o jedinečných 

kulturních statcích migrantů 1.5 a druhé generace. 

Výsledky jsou navrženy tak, aby byly udržitelné (ve smyslu trvalé a opakovatelné) v průběhu času: 

všechny výstupy jsou vytvořeny v angličtině a navrženy tak, aby byly přeloženy do jazyků zemí, 

které se projektu účastní (finština, bulharština, italština, čeština, polština). Zejména druhý výstup 

(Srovnávací mapa přístupů k interkulturní práci) poskytuje přehled interkulturní práce na 

nadnárodní úrovni, který sice nepokrývá všechny případy v rámci Evropské unie, ale poskytuje 

základ pro pochopení rozdílností a prohloubení poznatků o tématu. 

https://2gem.eu/io2-comparative-map/
https://2gem.eu/io3-guide-for-educators/
https://2gem.eu/io4-training-program/
https://2gem.eu/io5-2gem-mooc/
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Pátý výstup má navíc silný vliv na udržitelnost: online kurz 2GEM „Jak používat jedinečnou kulturu 

druhé a 1,5 generace“ ukazuje univerzálnost a přenositelnost na cílové skupiny v jakékoli zemi v 

celé Evropě (i mimo ni), v níž jsou přítomni migranti 1,5 a druhé generace. Vytváření interaktivních 

školicích materiálů přizpůsobených potřebám migrantů a zvyšování mezikulturního povědomí zvýší 

šanci na integraci těchto zvláštních sociálních skupin do příslušných evropských kultur. 

Mezikulturní povědomí je přenosné, což znamená, že z tohoto vzdělávání budou mít prospěch i 

všichni rodinní příslušníci (děti, rodiče, prarodiče a další) migrantů. 

A konečně, všechny výsledky projektu budou k dispozici na webových stránkách jako otevřené 

vzdělávací zdroje, k bezplatnému a snadnému přístupu pro všechny zainteresované strany.  
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Tréninkový program 2GEM 

Mezikulturní pracovníci hrají ústřední roli při řešení potřeb uprchlíků a migrantů, protože se přímo 

podílejí na řešení vztahů mezi nově příchozími a hostitelským prostředím, přičemž jejichž cílem je 

vzájemná výměna znalostí a vytváření pozitivních vztahů mezi jednotlivci z různých kulturních 

prostředí a etnických skupin. 

Tvorba školícímu programu se záměrem oslovit migranty 1,5 a druhé generace a přeměnit je v 

mezikulturní operátory je inovací, protože se vymyká klasickému přístupu kurzů o interkulturalismu 

tím, že do centra (a jako prostředek) staví ty, kteří mají interkulturalismus ve své DNA a vlastní 

historii. 

Proto se tento školicí program 2GEM pro mezikulturní pracovníky s migračním pozadím zaměřuje 

na migranty 1.5 a druhé generace s teoretickými i praktickými dovednostmi nezbytnými pro 

efektivní službu mezikulturních pracovníků. 

Školicí program 2GEM je strukturován do čtyř modulů, každý modul je rozdělen do dvou jednotek, 

které obsahují tři související podtémata na každou jednotku: 

 

● Modul 1: Mezikulturní dialog a komunikace 

● Modul 2: Interkulturní hodnoty a postoje 

● Modul 3: Spolupráce napříč kulturami 

● Modul 4: Jak se stát interkulturním pracovníkem 

 

Na konci každé jednotky je naplánována aktivita, která podnítí cílovou skupinu k tomu, aby 

přemýšlela o obsahu jednotky a modulu jako takovém, a osvojila si nové nástroje a metodiky pro 

použití v multikulturním prostředí. 

Konečný výsledek školícího programu se skládá z teoretické části a praktické části, které budou 

testovány v pilotní fázi: teoretická část ilustruje potenciál a úskalí stát se interkulturním 

pracovníkem v současném světě, vysvětluje některé základní koncepty pro nastupování na této 

kariéře, jako je kognitivní kulturní disonance, aktivní naslouchání, zkoumání konceptů, jako je 

globalizace, interkulturalismus, multikulturalismus a transkulturalismus. Na druhé straně poskytuje 

návod, jak se v šesti zemích zapojených do projektu vydat na cestu k osvojení činnosti 

interkulturního pracovníka. 

Ale proč by se migrant 1,5 nebo druhé generace měl rozhodnout stát se interkulturním 

pracovníkem? Jaké výhody může tato volba přinést společnosti, ve které žije, a jemu samotnému? 

Jedním z hlavních rysů druhé generace migrantů je, že bývají často vzdělanější než generace jejich 

rodičů a někdy dokonce více než jejich vrstevníci v zemi původu, jak ukazují některé studie, díky silné 
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vůli a snaze o integraci do společnosti. To je však z hlediska integrace na trhu práce málokdy bráno 

jako bonus; navíc v mnoha evropských zemích je pozice mezikulturního pracovníka málokdy 

profesionalizovaná. Tato skutečnost zvyšuje tlak a stres na interkulturní pracovníky. 

Dalším významným psychologickým a sociálním vzorem, který charakterizuje interkulturní 

pracovníky druhé generace, je složitost integrační cesty, na které se nachází; přitom skupiny 

imigrantů a/nebo jednotlivci s migračním pozadím si osvojují řadu dovedností z dominantní kultury 

hostitelské země, přičemž si zachovávají některé prvky etnické kultury svých rodin, a zažívají proces, 

který nazýváme „selektivní akulturací“. 

Kromě těchto potíží jsou interkulturní pracovníci druhé generace v závislosti na národní politice a 

právních rámcích často považováni za „občany bez občanství“. V kolektivní představivosti děti 

přistěhovalců jsou většinou vnímány jako cizinci, přestože chodí do stejné školy, soutěží o vstup na 

trh práce a sdílejí tytéž obavy z toho, že se stanou dospělými v ovzduší ekonomické nejistoty. Jako 

takoví pocházejí z náročného prostředí, kde je rozšířený pocit „nebýt na svém místě a nevědět, kam 

jinam jít“. 

Tento pocit výzvy a obtížnosti lze však také považovat za zdroj jedinečnosti a bohatství.  Interkulturní 

pracovníci druhé generace jsou skuteční profesionálové, kteří mají často tendenci vyvinout si více 

simultánních – a někdy i překrývajících se – způsobů identifikace. Migranti druhé generace se mohou 

ocitnout „mezi dvěma světy“ ve stavu neustálého střídání identit, slaďování rozporných okolností 

jak v rámci jejich rodin, které jsou často více spjaty s kulturními hodnotami místa původu, tak v 

hostitelské společnosti. 

Stát se interkulturním pracovníkem je tedy v první řadě výzvou: stát se jím a pracovat s cílovou 

skupinou může být komplikované, ale je to také obrovský zdroj inspirace pro vyvolání změn v 

současných komunitách, zdůrazňující, že kultura je sociálním prvkem, kterým prostupuje množství 

vlivů a ve kterém je komunita středobodem změny. 

Navíc mezikulturní pracovníci a migranti 1,5 a druhé generace více než ostatní členové komunity 

dokážou pochopit a přijmout kulturní změny a evoluci, kterou kultura prochází den za dnem, éru za 

érou, nikdy nezůstane stejná, ale vždy se obohacuje o nové pohledy a příspěvky. Vzhledem ke svým 

životním podmínkám mají neodmyslitelně nástroje k tomu, aby přeměnili Du Boisovo Dvojí vědomí 

(1903) – jako vnitřní konflikt způsobený podmínkou vždy dívat se na sebe očima druhých (hostitelské 

země) – v touhu aktivně přispívat ke zlepšení společnosti v procesech integrace a přijetí. 

Tímto způsobem se interkulturní pracovníci, kteří pracují s migranty 1,5 a druhé generace, stávají 

protagonisty mechanismu zapojení komunity, koncipovaného jako dialog mezi společností a tvůrci 

politik, s cílem hrát klíčovou roli v rozhodovacích procesech prostřednictvím vytváření struktur, 

které vycházejí z očekávání a potřeb lidí, kteří budou z těchto politik profitovat. 
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Vzhledem k tomu, že problematika interkulturní práce a přítomnosti migrantů 1,5 a druhé generace 

je – mimo jiné – otázkou integrace a integrace prochází i národním a mezinárodním právem, nejen 

kulturou, proces komunitní angažovanosti jim umožňuje komunikovat s vládou a veřejnými 

rozhodovacími organizacemi a dosáhnout tak udržitelných výsledků a lepšího zastoupení 

v rozhodovacích procesech. 

Kromě toho tyto mechanismy, jimiž se migranti 1,5 a druhé generace aktivně zapojují do života 

takzvané hostitelské země, podněcují integrační procesy a mezikulturní dialog, díky kterým kulturní 

rysy země původu nejenže nevymizí, ale mohou se regenerovat v nových formách a způsobech 

integrace. 

Přístup ke vzdělávání interkulturních pracovníků, který je představen v tomto výstupu projektu a 

vychází z reflexe kulturní identity, interkulturní komunikace, potenciálu multikulturního prostředí a 

výzev, které všechny tyto kontexty mohou začlenit, zapadá do rámce Global Competence, který 

představuje průsečík zapojení komunity a mezikulturního dialogu pro blaho společnosti. 

„Globální kompetence je vícerozměrný konstrukt, který vyžaduje kombinaci znalostí, dovedností, 

postojů a hodnot úspěšně aplikovaných na globální problémy nebo mezikulturní situace. Globální 

problémy se týkají těch, které se týkají všech lidí a mají hluboké důsledky pro současné i budoucí 

generace. Mezikulturní situace mohou být setkání tváří v tvář, virtuální nebo zprostředkovaná 

setkání s lidmi, kteří jsou vnímáni jako pocházející z odlišného kulturního prostředí.“ Toto je definice 

Global Competence podle hodnocení PISA 2018 Global Competence (převzato z 

https://www.oecd.org/pisa/innovation/global-competence/).  
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Zdroj: https://www.oecd.org/pisa/innovation/global-competence/ 

Být „globálně kompetentní“ znamená ocenit a vážit si interakce napříč kulturami, zažít svět jako 

prostor, v němž může být každá kultura obohacena kontaktem s jinou. Rozvoj globální kompetence 

je celoživotní proces, ale nepochybně příspěvek mezikulturních pracovníků a migrantů 1,5 a druhé 

generace může podpořit a usnadnit přechod na globálně kompetentní rozšířený přístup. 

Tento druh přístupu, který lze učit od raného stádia života, by mohl pomoci rozpoznat a zpochybnit 

kulturní předsudky a stereotypy, pomoci komunitám žít společně v multikulturním prostředí a 

„připravit se na svět práce, který stále více vyžaduje osoby, které jsou efektivními komunikátory, 

jsou otevřeny lidem z různých kulturních prostředí, dokážou budovat důvěru v různorodé týmy a 

dokážou prokázat respekt k ostatním, zvláště když technologie stále usnadňují propojení v globálním 

měřítku“1. 

Interkulturní pracovníci mohou díky svému kulturnímu zázemí a životním zkušenostem snadno 

přijmout globálně kompetentní přístup, který jim umožní aktivně se zapojit do zprostředkování 

efektivního mezikulturního dialogu a využít své postavení a dovedností k práci pro společné blaho, 

které bere v úvahu potřeby a očekávání, která se objevují v multikulturním prostředí. Vzdělávací 

program pro interkulturní pracovníky s migračním pozadím nabízený v rámci projektu 2GEM, který 

sám přijímá globálně kompetentní přístup, poskytuje migrantům 1,5 a druhé generace, kteří chtějí 

zahájit kariéru interkulturních pracovníků, nástroje k tomu, aby se stali nositeli změny a aktivními 

účastníky mezikulturního dialogu. 

Globálně kompetentní přístup je navíc užitečný nejen tehdy, když mluvíme o studentech, kteří 

absolvují specifické školicí kurzy: v širším smyslu umožňuje lidem získat životní dovednosti, které lze 

využít v různých kontextech, a podporuje přístup, který se zaměřuje na empatii a rozvoj hlubších a 

respektovanějších vztahů, které berou v úvahu kulturní rozdíly, stejně jako psychologické a sociální 

výzvy, které mohou migranti 1.5 a druhé generace zažívat ve svém každodenním životě, ale také na 

cestě stát se a pracovat jako interkulturní zprostředkovatelé.  

 
1 https://www.oecd.org/pisa/innovation/global-competence/ 

https://www.oecd.org/pisa/innovation/global-competence/
https://www.oecd.org/pisa/innovation/global-competence/
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Modul 0. Taxonomie základních lidských potřeb (existenčních a 

axiologických) 

Cílem Školícího programu pro interkulturní pracovníky s migračním pozadím je poskytnout 1,5 a 

druhé generace teoretické i praktické dovednosti nezbytné pro efektivní práci mezikulturního 

pracovníka. 

Přesněji řečeno, cílem tohoto školícího programu je poskytnout nové nástroje, které lze přizpůsobit 

novým kontextům a situacím, které se v průběhu času mění, aby bylo toto školení  opakovatelné a 

udržitelné při různých příležitostech, což umožňuje jejich použití školitelům a studentům, kteří 

pocházejí z různých kulturních a zeměpisných oblastí. 

Záměrem kurzu je rozvoj člověka pro pomoc dalším lidem: z tohoto důvodu jsme považovali za nutné 

zamyslet se nad hloubkovou úvodní studií teorie základních lidských potřeb a rozvoje člověka od 

chilského ekonoma Manfreda Max-Neefa, který přebírá a rozvíjí – zlepšuje – pyramidu potřeb 

Abrahama Maslowa (1954). 

Interkulturní pracovníci, kteří vstupují do tohoto školení, by měli mít na paměti, že jejich intervence 

v cílových komunitách by měla umožnit, aby jednotlivci v mezikulturním prostředí byli schopni 

rozpoznat své základní potřeby a získat nástroje k jejich naplnění. 

Základní lidské potřeby a rozvoj v lidském měřítku jsou pojmy, které na počátku 90. let definoval 

chilský ekonom Manfred Max-Neef ve spolupráci s chilským sociologem Antoniem Elizaldem a 

americkým filozofem Martinem Hopenhaynem za podpory nadace Dag Hammarskjöld Foundation. 

V tomto přístupu jsou základní lidské potřeby považovány za ontologické prvky (vyplývající ze stavu 

lidské bytosti), nemnohé, konečné (omezené) a klasifikovatelné, což je odlišuje od konvenčního 

pojetí „potřeb“ (neomezených a nikdy zcela naplněných). 

Základní lidské potřeby také přetrvávají v čase a jsou společné všem lidským kulturám. Co se 

v průběhu historických období a kultur mění, jsou strategie, kterými se lidské skupiny snaží uspokojit 

tyto potřeby (a další přání). Lidské potřeby lze chápat jako systém, to znamená, že jsou vzájemně 

závislé a interaktivní. V tomto přístupu nejsou lidské potřeby hierarchizovány jako v teoriích 

propagovaných západními psychology, jako je Maslow, ovšem kromě základních prvků nezbytných 

pro udržení a přežití, které zůstávají prioritou; procesy uspokojování potřeb nebo očekávání jsou 

spíše charakterizovány simultánností, komplementaritou a kompromisy mezi různými potřebami. 

Manfred Max-Neef a jeho kolegové vyvinuli taxonomii lidských potřeb a postup, jak v rámci komunit 

identifikovat své „bohatství“ a „chudobu“ na základě toho, jak jsou uspokojovány jejich základní 

lidské potřeby. 
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Matice lidských potřeb 

(Podle Manfreda Maxe-Neefa)  

 
                   AXIOLOGICKÉ POTŘEBY 
Být  
(kvalita) 

Mít 
(věc) 

Dělat 
(akce) 

Vztahovat se 
(parametr) 

                                            
E
X
I
S
T
E
N
Č
N
Í  
P
O
T
Ř
E
B
Y 

Živobytí 

Fyzické zdraví, 
duševní zdraví, 
vyrovnanost, 
smysl pro humor, 
přizpůsobivost 

Jídlo, přístřeší, 
práce 

Krmit, plodit, 
odpočívat, 
pracovat, 
oblékat 

Sociální 
prostředí, 
životní prostředí 

Ochrana 

Péče, rovnováha, 
solidarita, 
adaptabilita, 
autonomie 

systém 
pojištění, 
spoření, 
sociální 
zabezpečení, 
zdravotní 
systém, právní 
ochrana, 
rodina, práce 

Spolupracovat, 
plánovat, 
pomáhat, 
starat se, 
předcházet, 
léčit 

Životní prostor, 
obydlí, sociální 
prostředí 

Náklonnost 

Sebeúcta, 
solidarita, 
respekt, 
tolerance, 
štědrost, 
vnímavost, vášeň, 
odhodlání, 
smyslnost, smysl 
pro humor 

Přátelství, 
rodina, vztah k 
přírodě, 
partnerské 
vztahy 

Milovat, hladit, 
vyjadřovat 
emoce, sdílet, 
pečovat, 
rozvíjet, 
oceňovat 

Soukromí, 
intimita, domov, 
pospolitost 

Porozumění 

Kritické svědomí, 
vnímavost, 
zvědavost, údiv, 
disciplína, intuice, 
racionalita 

Literatura, 
metoda, 
vzdělávací 
politika, 
učitelé, 
komunikační 
politika 

Zkoumat, 
meditovat, 
experimentova
t, analyzovat, 
studovat 

Nastavení 
formativních 
interakcí, škola, 
univerzita, 
akademie, 
skupina, 
komunita, 
rodina 

Účast 

Přizpůsobivost, 
vnímavost, 
solidarita, ochota, 
odhodlání, 
obětavost, 

Odpovědnosti, 
povinnosti, 
práce, práva, 
privilegia 

Začlenit se, 
spolupracovat, 
navrhovat, 
sdílet, 
oponovat, 
poslouchat, 

Nastavení na 
participativní 
interakci, strany, 
sdružení, církve, 
komunity, 
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respekt, vášeň, 
smysl pro humor 

komunikovat, 
dohodnout se, 
vyjádřit názor 

sousedství, 
rodina 

Odpočinek 

Zvědavost, 
vnímavost, 
představivost, 
lehkomyslnost, 
smysl pro humor, 
klid, smyslnost 

Hry, večírky, 
podívané, 
kluby, klid 
mysli 

představovat 
si, přemítat, 
snít, vzpomínat 
na staré časy, 
dát průchod 
fantaziím, 
vybavit si, 
relaxovat, 
bavit se, hrát si 

Soukromí, 
intimita, 
prostředí 
blízkosti, volný 
čas, okolí, 
krajina 

Tvoření 

Vášeň, odhodlání, 
intuice, 
představivost, 
smělost, 
racionalita, 
autonomie, 
vynalézavost, 
zvědavost 

Schopnosti, 
dovednosti, 
práce, 
techniky, 
metoda 

Vymyslet, 
postavit, 
navrhnout, 
pracovat, 
skládat, 
interpretovat 

Produktivní 
prostředí a 
prostředí se 
zpětnou vazbou, 
workshopy, 
kulturní skupiny, 
publikum, 
prostor pro 
vyjádření, pocit 
svobody 

Identita 

Pocit 
sounáležitosti, 
sebeúcta, 
důslednost, 
diferenciace, 
asertivita 

Symboly, jazyk, 
náboženství, 
zvyky, zvyky, 
referenční 
skupiny, 
sexualita, 
hodnoty, 
normy, 
historická 
paměť, práce 

Zavázat se, 
integrovat se, 
konfrontovat 
se, rozhodnout 
se, poznat sám 
sebe, ocenit 
své schopnosti, 
upravovat 
poznatky o 
sobě, růst 

Sociální rytmy, 
každodenní 
prostředí, 
prostředí, do 
kterého člověk 
patří, fáze zrání 

Svoboda 

Autonomie, 
sebeúcta, 
odhodlání, vášeň, 
asertivita, 
otevřenost, 
smělost, 
vzpurnost, 
tolerance 

Rovná práva 

Nesouhlasit, 
vybrat si, 
odlišit se, 
riskovat, 
rozvíjet 
povědomí, 
zavázat se, 
neposlouchat 

Časová / 
prostorová 
plasticita 

Potřeby jsou definovány podle Maxe-Neefa (Max-Neef et al. 1992). Dostupné na: 

http://www.ejolt.org/2012/12/needs/  

http://www.ejolt.org/2012/12/needs/
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Matice je zaměřena na zkoumání vývojových potřeb a satisfaktorů (Human Scale Development). 

Satisfaktory se v matici nacházejí na průsečíku existenčních potřeb (souvisejících s lidskou existencí) 

a potřeb axiologických (souvisejících s lidskými hodnotami). Max-Neef zdůraznil, že soubor potřeb 

popsaný v této matici není absolutním nebo úplným výčtem, ale pouze příkladem, který může být 

použit pro analýzu. Kdyby tuto matici satisfaktorů vytvářeli jednotlivci nebo skupiny z jiných kultur 

či v jiných obdobích historie, mohla by být značně odlišná. 

Satisfaktory ve sloupci BE jsou individuální a hromadné atributy, které lze vyjádřit jako podstatná 

jména. Satisfaktory ve sloupci MÍT jsou instituce, normy, mechanismy, nástroje (nikoli v materiálním 

smyslu), zákony atd. Satisfaktory ve sloupci DĚLAT jsou individuální nebo hromadné akce, které lze 

vyjádřit slovesy. Satisfaktory ve sloupci VZTAHOVAT SE jsou místa a prostředí. 

Pojem potřeb byl původně vyvinut v oblasti psychologie Abrahamem Maslowem, aby vysvětlil 

proces individuální motivace (Maslow, 1943). Jeho „hierarchie lidských potřeb“ sestávala z pěti 

potřeb seřazených do pyramidy: fyziologické (hlad, žízeň, teplo, spánek atd.), bezpečí (ochrana, 

pořádek, zákon atd.), sounáležitost a láska (náklonnost, rodina, atd.), úcta (kompetence, souhlas a 

uznání) a potřeba seberealizace (realizace osobního potenciálu, seberealizace, hledání osobního 

růstu a špičkových zážitků). Základním principem podle jeho teorie je, že vyšší potřeba nemůže být 

uspokojena, dokud nejsou uspokojeny ty nižší v hierarchii. 

 

Maslowova hierarchie potřeb (Přejato z Maslow 1954). Dostupné na: http://www.ejolt.org/2012/12/needs/  

 

 

 
Seberealizace: kreativita, řešení 
problémů, autenticita, 
spontánnost 

 
Úcta: sebeúcta, sebevědomí, 
úspěch 

 Sociální potřeby: přátelství, láska 

 Bezpečí a jistota 

 
Fyziologické potřeby (přežití): 
vzduch, přístřeší, voda, jídlo, 
spánek sex 

http://www.ejolt.org/2012/12/needs/
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FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY: hlad, žízeň, spánek, termoregulace atd. Jsou to potřeby související s 

fyzickým přežitím jedince. Jako první musejí být uspokojeny kvůli pudu sebezáchovy.  

POTŘEBA BEZPEČÍ: ochranu, klid, předvídatelnost, potlačení starostí a úzkostí atd. Musí poskytovat 

jedinci ochranu a duševní klid. 

POTŘEBA SOUNÁLEŽITOSTI: být milován a milován, být součástí skupiny, spolupracovat, účastnit se 

atd.; představuje touhu každého být součástí komunity. 

POTŘEBA UZNÁNÍ: být respektován, schválen, uznáván atd. Jedinec se chce cítit kompetentní a 

produktivní. 

POTŘEBA SEBEREALIZACE: uvědomění si vlastní identity na základě očekávání a potenciálu, zaujetí 

sociální role atd. Jde o touhu jednotlivce být tím, čím chce být, s využitím mentálních a fyzických 

schopností. 

Maslowův model sleduje vztah motivace a interních faktorů a ignoruje interakci s vnějším 

prostředím. Je také velmi rigidní: subjekt nemusí nutně projít všemi úrovněmi hierarchického 

žebříčku. Nakonec Maslowova teorie vylučuje možnost, že by jedinec mohl být poháněn více 

potřebami současně, i když s různou intenzitou. 

Mnoho lidí kritizovalo tuto hierarchii vytvořenou Maslowem. Lidé mohou například zažít citové 

propojení, i když jejich fyziologické požadavky nejsou zcela splněny. Schéma navíc naznačuje, že 

pouze ti, kdo jsou dostatečně bohatí, mohou pomýšlet na seberealizaci, což je v rozporu s realitou 

například neprivilegovaných umělců, kteří úspěšně realizovali svůj vlastní potenciál. Předpoklad 

hierarchie byl použit k podpoře myšlenky, že chudé země musí nejprve řešit své základní potřeby, 

než se pustí např. do environmentálních cílů, jako je zmírnění změny klimatu. Tento model nahlíží 

na ochranu životního prostředí jako na požadavek seberealizace. Tento směr myšlení má tendenci 

ospravedlňovat jakoukoli formu hospodářského růstu v rozvojových zemích, což není všude 

upřednostňovaným postupem, zejména v souvislosti s udržitelností. 

Chilský ekologický ekonom Manfred Max-Neef vyvinul svůj model „rozvoje v lidském měřítku“ 

(human scale development) v reakci na nedostatky Maslowovy hierarchie s cílem vytvořit teorii 

potřeb člověka pro rozvoj. 

Podle Max-Neefa jsou „základní lidské potřeby omezené, je jich jen pár, lze je klasifikovat a jsou 

stejné ve všech civilizacích a ve všech dobách historie“. Metody a techniky k naplnění těchto potřeb 

se mění v průběhu času a napříč kulturními hranicemi (Max-Neef, 1991). Obživa, ochrana, 

náklonnost, porozumění, účast, volný čas, tvorba, identita a svoboda patří mezi devět základních 

potřeb, které Max-Neef zdůrazňuje. 
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Ačkoli existují některé kategorie potřeb, které jsou mezi Max-Neefem a Maslowem podobné (jako 

jsou existenční a fyziologické potřeby, ochrana a bezpečí a náklonnost a sounáležitost), Max-Neef 

odmítá hierarchický princip a věří, že „žádná potřeba není sama o sobě důležitější než kterákoli jiná 

a neexistuje žádné pevné pořadí při jejich uspokojování (tato potřeba A může být například 

uspokojena až poté, co byla uspokojena potřeba B)“. 

Model Maxe-Neefa obsahuje i další prvky. Za prvé, existují čtyři různé kategorie satisfaktorů neboli 

způsobů, jak tyto potřeby naplnit: být (individuální nebo kolektivní kvality), mít (instituce, normy a 

materiální statky), dělat (individuální nebo kolektivní činy) a vztahovat se (prostředí). Druhá 

proměnná souvisí s „ekonomickými statky“, které jsou popsány jako věci nebo artefakty, které mají 

vliv na efektivitu daného satisfaktoru. S využitím těchto faktorů je možné vytvořit matici přání a 

jejich satisfaktorů, aby bylo možné určit, do jaké míry je každá z devíti potřeb v dané skupině nebo 

civilizaci uspokojována. Model lze také použít k identifikaci podmínek-satisfaktorů potřebných k 

uspokojení požadavků této skupiny a v důsledku toho k vybudování rozvojové strategie zaměřené 

na uspokojování lidských potřeb. 

Několik „satisfaktorů“ funguje v synergii, například když rodič krmí své dítě, což uspokojuje 

požadavky dítěte na výživu, náklonnost a bezpečí. Na druhou stranu některé satisfaktory plní 

některá přání, ale zároveň znemožňují uspokojování jiných potřeb (Max-Neef, 1991). Doyal a Gough 

(1991) také vytvořili teorii lidských potřeb, uspokojování těchto potřeb považovali za nezbytnou 

podmínku pro plnohodnotný život. V tomto paradigmatu jsou zaznamenány dva univerzální základní 

požadavky a jedenáct potřeb střední důležitosti. V teorii Maxe-Neefa jsou neuspokojené potřeby 

chápány jako chudoba, čímž se koncept chudoby rozšiřuje přes rámec nedostatečného příjmu a 

finančních opatření. Podle této úvahy rozvoj znamená zmírnění mnoha druhů chudoby a stává se 

společenskou analogií individuální seberealizace nebo rozvoje, relevantní pro Sever i Jih. 

Rozvoj v lidském měřítku je v podstatě komunitní rozvoj a je zaměřen a založen na uspokojování 

základních lidských potřeb, generování zvyšující se úrovně soběstačnosti a budování organického 

propojení lidí s přírodou a technologiemi, globálních procesů s aktivitami v místním měřítku, 

osobního se společenským, designu s autonomií a občanské společnosti se státem. Lidské potřeby, 

soběstačnost a organická artikulace jsou pilíře, které podporují rozvoj lidského měřítka. Human 

Scale Development předpokládá přímou a participativní demokracii. Tato forma demokracie vytváří 

podmínky, které pomohou přeměnit tradiční, polopaternalistickou roli státu na subjekt podporující 

kreativní řešení, která jsou vytvářena a pronikají zdola nahoru. Tento postup je v lepším souladu se 

skutečným očekáváním lidí. 

Pro zlepšení životních podmínek lidí v Latinské Americe – v prostředí, kde se Max-Neef narodil a 

vyrůstal a kde se zrodila jeho teorie lidských potřeb – jsou následující 3 prohlášení brána jako výchozí 

bod: 

● Rozvoj je o lidech a ne o věcech. 
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Pokud jde o lidi a nejen o věci, nelze hrubý národní produkt (HNP) brát jako ukazatel. Místo toho 

musí být vztahován ke kvalitě života (QOL). Kvalita života závisí na schopnosti lidí adekvátně 

uspokojovat své základní lidské potřeby. 

● Základní lidské potřeby jsou konečné, omezené počtem a klasifikovatelné. 

To je v rozporu s tradiční představou, že lidských potřeb je mnoho a že jsou neukojitelné. 

● Základní lidské potřeby jsou stejné ve všech kulturách a historických obdobích. 

To je v rozporu s tradiční představou, že lidské potřeby podléhají trendům a do značné míry se 

proměňují. 

Ve stávající literatuře a diskusích o lidských potřebách je společnou mezerou, že zásadní rozdíl mezi 

potřebami a jejich naplňováním není explicitně vyjádřen nebo je zcela přehlížen. Může to souviset s 

rozdílem mezi lidskými potřebami a konvenčním pojetím ekonomických „přání“, která jsou 

nekonečná a nenasytná. Mezi satisfaktory mohou patřit např. formy organizace, politické struktury, 

sociální praktiky, hodnoty a normy, prostory, typy chování a postoje. 

Potřebu ochrany může uspokojit například dům, ale také rodinná struktura. Navíc nelze říci, zda je 

potřeba „uspokojena“ nebo ne. Lepší je říci, že potřeby jsou uspokojovány ve větší či menší míře. 

Lze také říci, že jedním z aspektů, které určují kulturu, je výběr těch, kteří uspokojují základní lidské 

potřeby. Stručně řečeno: kulturně determinované nejsou základní lidské potřeby, ale ti, kteří je 

uspokojují. Kulturní změna je mimo jiné důsledkem opouštění tradičních satisfaktorů a přijímání 

nových nebo jiných. 

V kontextu rozvoje v lidském měřítku potřeby neodrážejí pouze nedostatky (individuální nebo 

kolektivní). Lze je také považovat za potenciální silné stránky (individuální nebo kolektivní). 

Základní lidské potřeby je třeba chápat jako systém: to znamená, že všechny základní lidské potřeby 

jsou vzájemně propojené a interaktivní. S výjimkou potřeby obživy, tedy zůstat naživu, v systému 

neexistuje žádná hierarchie. Na druhé straně, simultánnost, komplementarita a kompromisy jsou 

charakteristikami procesu uspokojování potřeb. Mezi potřebami a uspokojujícími prvky neexistuje 

žádná biunivokální shoda. Jeden satisfaktor může současně přispívat k uspokojování různých potřeb 

nebo naopak jedna potřeba může vyžadovat k uspokojení několik satisfaktorů. 

Kromě toho musí být potřeby uspokojeny ve třech kontextech: (a) ve vztahu k sobě samému; b) ve 

vztahu k sociální skupině; a c) ve vztahu k okolnímu prostředí. Kvalita a intenzita úrovní a v rámci 

výše uvedených souvislostí bude záviset na čase, místě a okolnostech. To vše také znamená, že každá 

základní lidská potřeba, která není dostatečně uspokojena, vede k lidské chudobě. A chudoba plodí 

patologie, individuální a kolektivní patologie. 
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Některými příklady jsou: chudoba bydlení (v důsledku nedostatečného bydlení); ochrany (kvůli 

nejistým zdravotnickým systémům); začlenění (kvůli autoritářským systémům); porozumění (kvůli 

nekvalitnímu vzdělání); participace (kvůli marginalizaci žen, dětí a menšin); a identity (v důsledku 

nucené migrace). Pochopení těchto kolektivních patologií vyžaduje transdisciplinární výzkum a 

iniciativu. 

Je až příliš jednoduché představit si propuknutí sociálních nepokojů a nespokojenosti, protože může 

trvat roky, než člověk dokáže naplnit požadavky zcela nového prostředí, ve kterém začíná žít. Naučit 

se kulturu je důležitější než naučit se jazyk, pokud člověk touží porozumět příčinám zvyků, předpisů, 

právního rámce a společenské struktury. Instituce, které se specializují na práci s imigranty, musí ke 

své práci přistupovat s dlouhodobým výhledem. Lidé potřebují více než jeden nebo dva roky 

podpory, aby se cítili integrováni. Někdy ale díky tomu dokážou vybudovat pevný základ pro další 

integraci. 

Když člověk migruje, opouští své milované a zanechává je v extrémně nebezpečné situaci, zatímco 

sám dosud nezná nikoho v nové zemi, takže jeho potřeba náklonnosti je vždy vystavena velkému 

stresu. Kdo mu podá teplou lidskou ruku? Kolik úsilí je potřeba k vytvoření nových, důvěryhodných 

vztahů? Jak lze navázat vazby s hostitelskou kulturou? S kým je možné si promluvit? A o čem? 

Požadavek na bezpečnost je obvykle uspokojován lépe než v zemích, z nichž migranti odcházejí, ale 

opět, pochopení rozdílů v zákonech a zvycích vyžaduje hodně úsilí. To jsou jen některé z mnoha 

nových výzev v oblasti ochrany, jako jsou operační postupy nemocnic, genderové vztahy ve 

zdravotnických zařízeních, komunikační bariéry při kontaktu se zdravotnickým personálem, 

doporučení profesionální léčby a jak podpořit někoho v závěrečných fázích jeho života. 

Potřeba participace se pro migranty ukázala jako velmi náročná, protože jim je často zakazováno 

pracovat a protože je pro ně náročné podílet se na životě hostitelské společnosti, zatímco stále žijí 

v uprchlickém centru, mluví svým rodným jazykem a nemají žádné informace o možnostech a 

strukturách, které by mu umožnily zapojení. 

I když touhu po kreativitě lze v podstatě uspokojit, pokud člověk žije ve společnosti, které nerozumí, 

musí nejprve použít svou kreativitu a inteligenci, aby zjistil, jak přežít. Navazování nových vztahů a 

vyjadřování či vyrovnávání se se složitými vnitřními procesy (utrpení, ztráta, identita...) může někdy 

vyplývat z uměleckých projevů nebo vztahové kreativity. 

Velkou hrozbou je zahálka. Nuda je v uprchlických centrech všudypřítomná emoce. To z nich může 

udělat dokonalé prostředí pro vznik extrémních nebo populistických přesvědčení, které škodí 

vlastnímu pokroku nebo pokroku společnosti. 

Koncept svobody je akceptován. Ve skutečnosti je svoboda pohybu silně omezena, zejména pokud 

migranti nemají identifikační doklady a finanční prostředky na zaplacení dopravy. Jazykové bariéry 
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a nedostatečné porozumění regionálním strukturám mohou bránit svobodě angažovanosti. Ve 

srovnání se zeměmi, z nichž migranti odcházejí, je však svoboda projevu a názoru obvykle lépe 

zabezpečena. 

Identita je úplně rozbitá. Člověk se najednou ocitne v pozici cizince nebo imigranta, někoho, kdo 

musí znovu objevit sám sebe a rekonstruovat svůj vnitřní svět trochu jiným způsobem. Dokonce i 

rodinné a sociální role jsou náchylné ke zpochybnění. 

 

MAX-NEEFOVA MATICE POTŘEB A INTERKULTURNÍ PRÁCE 

Anne Hope byla jihoafrická expertka v oblasti vzdělávání dospělých a komunitního rozvoje. Svůj život 

zasvětila udržitelnému rozvoji a rozvoji komunity. 

Z grafu Max-Neefa udělala kolo a uvědomila si, že potřeby nepřicházejí vždy ve stejném pořadí 

priorit – což je perspektiva sdílená Max-Neefem. V tomto se Anne Hope a Manfred Max-Neef liší od 

Abrahama Maslowa a jeho „Pyramidy lidských potřeb“. 

 

Anne Hope, The wheel of Fundamental Human Needs https://www.ubuntu-

communication.ch/resources/pdf/Fundamental-human-needs_e_2019.pdf  

Přirozenou vlastností kola je, že se otáčí. Hope a Max-Neef pozorují, že totéž platí pro potřeby: někdy 

jsou naléhavější existenční potřeby, ale někdy jsou naléhavější potřeby psychosociální a vyžadují 

okamžitou pozornost. 

  

 Potrava 

 Voda 

 Ubytování 

 Palivo 

 Náklonnost 

 Účast 

 Ochrana  

 Kreativita  

 Identita 

 Odpočinek 

 Svoboda  

 Porozumění 

https://www.ubuntu-communication.ch/resources/pdf/Fundamental-human-needs_e_2019.pdf
https://www.ubuntu-communication.ch/resources/pdf/Fundamental-human-needs_e_2019.pdf
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Kolo definuje dvanáct základních lidských potřeb, z nichž čtyři jsou klasifikovány jako životní potřeby, 

osm jako psychosociální potřeby. Všech dvanáct má stejný stupeň důležitosti a relevance pro 

vytváření zdravé společnosti. 

Životní potřeby jsou jídlo, voda, ubytování a palivo. 

Každý člověk potřebuje jídlo, aby přežil. Přístup k potravinám však není zajištěn pro každého na zemi 

a potřeba jídla není zdaleka naplněna. Nezaměstnanost, nedostatek zdrojů, války, znečištění 

životního prostředí, změna klimatu velmi ztěžují uspokojení základních nutričních potřeb. Vývoj dětí 

a odolnost dospělých vůči nemocem a stresu velmi závisí na kvalitě a množství potravin, které si 

mohou dovolit. 

Stejný argument lze použít i pro vodu, ale nedostatek vody je aktuální problém, kterému musí čelit 

i země považované za „rozvinuté“, zejména kvůli změně klimatu. Tající ledovce a využívání vody pro 

zemědělství a intenzivní chov dobytka vážně ohrožují přežití mnoha komunit. 

Pod pojmem „palivo“ Anna Hope rozumí jakýkoli druh energie, která poskytuje teplo a světlo: 

energii k vaření jídla, k udržení tepla v domě v chladných obdobích a k tomu, aby bylo v noci vidět 

světlo. S nedávnými změnami na globální scéně a narušením mezinárodní rovnováhy je pro většinu 

světa stále obtížnější získat přístup ke zdrojům energie jakéhokoli druhu (elektřina, plyn, ropa). 

V neposlední řadě ubytování zajišťuje lidem důstojnost v tom, že mají místo, které mohou nazývat 

domovem a mají střechu nad hlavou. Přelidněné byty či domy, nadměrné nájmy nebo naprostý 

nedostatek bydlení jsou však situace, kdy potřeba ubytování není uspokojena.  

Máme tendenci přikládat větší význam těmto potřebám, které jsou považovány za základní. Jak 

může člověk žít v jiné než své vlastní zemi, aniž by měl zaručený přístup k potravinám, vodě, zdrojům 

energie a bezpečnému a příjemnému bydlení? Jak může člověk žít v jiné než své vlastní zemi, aniž 

by měl zaručený přístup k potravinám, vodě, zdrojům energie a bezpečnému a příjemnému bydlení? 

Tyto potřeby, jak ukazuje Kolo základních lidských potřeb od Anne Hope, však nemají a nemohou 

mít hierarchické, pyramidové pořadí. Jídlo a voda jsou potřeba k přežití těla, ale můžeme hovořit o 

plném a uspokojivém životě bez svobody, užívání si volného času nebo obecně uspokojování tužeb, 

které nejsou fyzické? 

Náklonnost, účast, ochrana, kreativita, identita, odpočinek, svoboda a porozumění jsou nezbytné 

pro výživu duše, stejně jako jídlo, voda, bezpečný přístřešek a zdroje energie jsou nepostradatelné 

pro přežití těla. To, co Anne Hope nazývá psychosociálními potřebami, je v žádném případě nestaví 

pod existenční potřeby, ani nad ně s cílem je pozvednout. Život, který stojí za to žít, může být zaručen 

pouze naplněním všech dvanácti identifikovaných základních lidských potřeb. 
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Všechny potřeby jsou vzájemně propojené a závislé. V Kole to vidíme jasně: všechny se setkávají ve 

středu. Pokud se jedné potřebě dostává větší pozornosti, může to mít dopad na jiné potřeby. Pokud 

jsou mé potřeby jídla, vody a přístřeší uspokojeny, možná budu mít více energie pracovat na 

naplnění své potřeby porozumění a budu se moci soustředit na učení jazyka nebo rozvoj odborných 

dovedností. 

Pokud je moje potřeba identity a náklonnosti uspokojena, mohu mít vnitřní sílu pracovat na 

uspokojení své potřeby kreativity nebo jídla. Je-li moje identita respektována a naplněna, moje 

potřeba kreativity může znovu ožít nebo moje potřeba participace může být uspokojena 

kreativnějšími způsoby. Naopak, pokud jedna nebo více mých potřeb již není uspokojováno, může 

to ovlivnit i další potřeby. 

Pokud moje potřeba porozumění není uspokojena, velmi brzy může být ovlivněna moje potřeba 

identity, stejně jako moje potřeba účasti nebo náklonnosti. Tato hrozba je velmi reálná u migrantů, 

kteří neznají jazyk nebo kulturu země, kde se snaží usadit. V takové situaci je nesmírně obtížné 

rozvíjet vztahy s členy hostitelské kultury. 

Pocit izolace a odpojení může vést k pochybnostem o sobě, nižšímu sebeobrazu nebo dokonce 

agresivitě vůči hostitelské kultuře. Kolo základních lidských potřeb vyvolává v oblasti migrace 

zásadní otázky: emigrace, imigrace, integrace těch, kteří museli opustit svůj domov, místo, kde tak 

dlouho žili. 

Kolo základních lidských potřeb, stejně jako matice základních lidských potřeb Max-Neefa, nebyly 

vyvinuty pro studium interkulturní práce, ale lze je snadno aplikovat na tuto oblast i na širší oblast 

migrace. Jak snadno odvodíme při pohledu na matici a kolo základních lidských potřeb, pro nově 

příchozí migranty je ve většině případů extrémně komplikované dosáhnout naplnění existenčních 

potřeb. Dvě jídla denně a střecha nad hlavou se mohou ukázat jako těžko dosažitelné cíle, což se 

často týká i 1,5 a druhé generace migrantů. Nemluvě o naplňování těch potřeb, které nejsou fyzické, 

ale psychosociální či duchovní a které mohou zajistit lidskou důstojnost. 

Za těchto podmínek mohou právě zmínění migranti 1,5 a druhé generace sehrát výraznou roli jako 

interkulturní pracovníci. Bez ohledu na důvod, který přiměl osobu, rodinu nebo skupinu k tomu, aby 

zvolila cestu migrace, vždy je třeba brát v potaz morální imperativ nikoho nezbavovat jeho lidské 

důstojnosti. Interkulturní pracovníci se stávají prostředníky pro začlenění těchto lidí do země 

příchodu nebo přechodu, přičemž své znalosti a kulturní zázemí vkládají do služeb komunity. 

Právě z tohoto důvodu jsme se v rámci tohoto vzdělávacího kurzu rozhodli hovořit o interkulturní 

práci v různých zemích, členech Evropské unie, a to nejen z pohledu legislativy a metodologie (jak 

se stát interkulturním pracovníkem, jak vytvořit vzdělávací program, jak vést dobrý workshop) 

hlediska, ale také a především z hlediska kulturního a lidského. 
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Navíc mohou interkulturní pracovníci z migračního prostředí touto cestou pomoci migrujícím lidem 

najít svůj vlastní prostor v hostitelské komunitě („vlastním prostorem“ nemáme na mysli  pouze 

přivítání a integraci – prvky, které z velké části závisí na hostitelské zemi – ale také rozměr, který jim 

umožňuje kultivovat a neopouštět vlastní kulturní základ, který je posilován a stimulován setkáním 

s novými kulturami). 

Podobně mohou interkulturní pracovníci, kterým je toto školení určeno a kteří zároveň patří do 

místní a přistěhovalecké komunity a kultury, uspokojovat svou potřebu obživy prostřednictvím 

práce, která jim umožňuje mít domov, jídlo, vodu a přístup ke zdrojům energie, a také psychosociální 

potřeby (účast na životě komunity, svoboda, užívání volného času atd.). Díky tomu mohou 

podporovat svou vlastní nebo jiné komunity v hledání cest, jak uspokojit své potřeby. 

V tomto okamžiku, po vyjasnění role a funkce matice a kola základních lidských potřeb a náhledu do 

jejich možností využití ke zlepšení blahobytu různých komunit v hostitelských zemích, mohou 

vyvstat otázky: například co se týče základních potřeb pro přežití, Max-Neef ani Hope neříkají nic o 

penězích nebo práci. Ty jsou ve skutečnosti považovány za uspokojení, nikoli za skutečné potřeby: 

jsou pouze a výlučně prostředky k dosažení cíle.2 Konkrétně peníze, práce, hojnost jídla nebo 

oblečení, užívání alkoholu jsou označovány za „falešné satisfaktory“, protože vyvolávají dojem 

uspokojení potřeby – ať už existenční nebo psychosociální – ale reálně nezaručují nezávislost a ve 

skutečnosti vytvářejí potřeby, které je ještě obtížnější naplnit. Nechávají nás zapomenout na naši 

potřebu, místo aby ji naplňovali. 

Ve chvíli, kdy je ve společnosti více falešných satisfaktorů než skutečného uspokojování základních 

lidských potřeb, dochází podle Hope k rozvoji patologií. V tomto případě nehovoříme nutně o 

patologiích těla – ke kterým se člověk může dostat tak jako tak zneužíváním alkoholu a drog nebo 

nadměrnou konzumací jídla – ale o patologiích, které sužují společnost: kriminalita, korupce, násilí. 

Na základě této úvahy je zřejmé, že komunity migrantů nebo členové komunit migrantů nejsou sami 

o sobě násilní – ani násilí nepatří k jejich kultuře – ale jak se násilí a kriminalita stávají odpovědí (byť 

tou nejhorší) na neschopnost komunikovat s národem, který je fyzicky vítá. 

 

  

 
2 https://www.ubuntu-communication.ch/resources/pdf/Fundamental-human-needs_e_2019.pdf  

https://www.ubuntu-communication.ch/resources/pdf/Fundamental-human-needs_e_2019.pdf
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ROZVOJ KOMUNITY 

Interkulturní pracovníci 1.5- a druhé generace hrají roli prostředníků, kteří pomáhají celým 

komunitám naplňovat jejich potřeby, jak je uvedeno v matici Max-Neefa. Díky tomu se koncept 

rozvoje komunity stává stále živějším a reálnějším, jak jsme naznačili v úvodu kurzu a v předchozích 

odstavcích. 

Pokud komunitou rozumíme sociální skupinu (místní komunitu, školu, organizaci, sdružení), v níž 

převažují vztahy, citové vazby, blízkost a solidarita, lze komunitní rozvoj chápat jako strategii sociální 

intervence i jako její samotný cíl. 

Stále zřetelněji se řešení sociálních problémů stává možným pouze díky přijetí flexibilních a 

decentralizovaných způsobů fungování, v kontextech bližších každodennosti a založených na 

podpoře smíšených sítí, chápaných jako systém spoluzodpovědnosti mezi různými aktéry. Dělat 

komunitní rozvoj znamená považovat komunitu za aktéra sociálních změn. 

Systémový přístup považuje jednotlivce za součást komplexu, k jehož budování přispívá: díky tomu 

vzniká silná vzájemná závislost mezi životní úrovní jednotlivce a zdravím sociálního systému, jehož 

je součástí. Rozvoj komunity si klade za cíl podporovat jedince žijící v nevyhovujících situacích, aby 

umožnili naplňování jejich potřeb a cílů. 

To je možné díky zahájení procesů sociálního zapojení a participace, které podporují růst smyslu pro 

odpovědnost vůči vlastní komunitě, získávání dovedností a vytváření společenských sítí mezi 

jednotlivci, kteří se začínají cítit jako komunita. 

Zapojení a angažovanost pracovníků z přistěhovaleckého prostředí tvoří základ pro rozvoj komunity. 

Vzhledem k jejich přítomnosti a roli v komunitě je možné uvažovat o intervenčních strategiích, které 

umožňují členům skupin migrantů nejen najít svůj vlastní prostor a způsob vyjádření, ale také reálně 

přispět k tomu, aby se cítili součástí společenství, ve kterém se usadí. 

V souvislosti s vhodnou metodikou komunitního rozvoje je zřejmé, jak lze tuto intervenční strategii 

využít pro zlepšení sociálních problémů na různých úrovních (politika mládeže, rodinná politika, 

politika pro nezletilé, pro situace sociální tísně a marginalizace) a může být užitečným intervenčním 

nástrojem pro správce veřejných institucí a různých organizací. 

Níže uvádíme některé tematické oblasti, možný předmět participativního plánování, výzkumně-

intervenčních aktivit, dosahu, školení a konzultací: 

● místní komunita, mikrosociální a makrosociální charakteristiky komunit, analýza a hodnocení 

problémů a zdrojů místních komunit a institucí - organizací jako komunity (škola, spolky...), 

komunita jako kompetentní sociální subjekt 
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● participativní plánování, participace a zapojení jako nástroje aktivního občanství a 

zmocňování, sociální odpovědnosti, skupinové práce a týmové práce jako nástroje sociální 

změny 

● skupinová práce a pracovní skupiny, skupinová dynamika, skupina jako nástroj sociální 

změny, práce skupin, skupinový proces 

● budování a rozvoj sociálních sítí, význam sociálních sítí pro rozvoj komunity, od výstavby po 

konsolidaci sítí, budování koalic v komunitě 

● potřeby a problémy specifických kategorií občanů ve vztahu k dospívajícím a mladým lidem: 

místa sdružování mládeže, formy možné participace, vztah k formální realitě dospělých a 

neformálnosti; ve vztahu k občanům žijícím v prostředí sociálního bydlení: sociální 

odpovědnost, vyjednávání a mediace, participativní plánování, podpora rodin v nesnázích, 

solidarita, vzájemné propojení služeb ve vztahu k pěstounské péči 

● role a funkce zástupce žáků a rodičů v rámci školní komunity. 

Ve všech těchto oblastech je možné zasahovat pomocí interkulturních pracovníků, kteří se při plnění 

svého úkolu ve společnosti nutně staví do pozice zprostředkovatelů kontaktu s úřadem, ale i 

mediátorů z jazykového a kulturního hlediska.  
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Modul 1. Interkulturní dialog a komunikace 

 

M1. Část 1: Kultura kultur 

Kultura za kulturou 

Kulturní identita  

Kulturní rozmanitost 

M1. Část 2: Přínos mezikulturního učení 

Interkulturní kompetence  

Studium vs. Učení 

Studijní prostředí a metody 

 

 

 

Modul 1. Cíle výuky 

● Definovat pokyny pro efektivní mezikulturní komunikaci pro imigranty 

● Identifikovat principy interkulturní komunikace 

● Nastínit strategie pro efektivní mezikulturní komunikaci 
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M1. Část 1: Kultura za kulturou 

Kultura za kulturou 
 

Co je kultura? 

Kultura není jednoduchý pojem. Po desetiletí se autoři z různých oborů pokoušeli definovat, co je 

kultura, a literatura proto nabízí řadu definic. 

Některé z nejpopulárnějších teorií: 

A) Kultura jako znalost 

- Antropolog James Bradley nám nabídl definici, která spojuje kulturu se znalostmi: „Kultura 

je nabytá znalost, kterou lidé používají k interpretaci zkušeností a generování chování.“ 

B) Kultura jako software mysli 

- Geert Hofstede byl jedním z prvních vědců, kteří provedli rozsáhlou studii s cílem zjistit, jak 

se kultury liší. Kulturu definuje jako: „...kolektivní mentální programování lidí v prostředí. 

Kultura není charakteristikou jednotlivců; zahrnuje řadu lidí, kteří byli podmíněni stejným 

vzděláním a životní zkušeností. Když mluvíme o kultuře skupiny, kmene, geografického 

regionu, národnostní menšiny nebo národa, kultura odkazuje na kolektivní programování, 

které mají tito lidé společné; programování, které se liší od ostatních skupin, kmenů, regionů, 

menšin nebo většiny nebo národů“. [Geert Hofstede, 1980, str. 43] 

- Podle Hofstedeho se kultura získává / učí od velmi raného věku, a proto je silně zatížena 

hodnotami, které se později pravděpodobně nezmění. Hájí také, že kulturu sdílejí členové 

komunity, kmene, geografické polohy atd. a že je transgenerační, to znamená, že se přenáší 

na další generace a „je často obtížné ji změnit, pokud se vůbec mění. Probíhá to pomalu." 

[1980, str. 43] 

- Abych to shrnul, pro Hofstedeho je kultura: 

• Naučená – kultura se získává od velmi raného věku; 

• Sdílená – lidé jako členové komunity, kmene, organizace;  

• Transgenerační – kultura se přenáší na další generace a mění se velmi pomalu. 

 

 
Three levels of human mental programming (adopted from Hofstede). 

 

 

 

Individuální 
charakteristika 

 Kultura 

 Společná lidská povaha 

Zděděná a naučená Specifická pro jednotlivce 

Naučená Specifická pro skupinu/kategorii 

Zděděná Univerzální 
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Ledovec kultury: 

Antropolog Edward Hall ve své knize nazvané Beyond Culture (1976) upozorňuje na skryté dimenze 

kultury a obhajuje, že zatímco některé aspekty kultury jsou viditelné, mnohé jsou nehmotné a 

zůstávají neviditelné. Používá analogii kultury jako ledovce, aby ilustroval její skryté a zjevné 

dimenze: 

 

       

           Umění  
            Literatura 
          Divadlo Klasická hudba 
          Folklor  Hry 
           Kuchyně 
 
 
         Představy o skromnosti 
           Ideály krásy 
 
 

 
        Ideály vládnutí  Výchova dětí  
 
       Pravidla nástupnictví  Nauka o vesmíru 
 
         Vztah ke zvířatům 
 
            Vzorce nadřízeného/podřízeného chování 
  
       Definice hříchu  Námluvy 
  
      Pojetí spravedlnosti   Pobídky k práci 
 
     Představy o vedení  Pracovní tempo  Teorie nemocí 
 
    Koncepce čistoty  Vzorce skupinového rozhodování 
 
   Postoje k závislým  Přístupy k řešení problémů 
 
  Chování očí  Prostupnost sociálních tříd  Koncepce minulosti a budoucnosti 
  
 Role ve vztahu k věku, pohlaví, třídě, povolání, příbuzenství a tak dále  Definice šílenství 
 
 Konverzační vzory v různých sociálních kontextech Povaha přátelství Uspořádání času 
 
  Upřednostňování konkurence nebo spolupráce  Řeč těla  Míra sociální interakce 
 
Představy o dospívání  Pojetí logiky a platnosti  Vzorce zvládání emocí 
Výrazy obličeje                          Uspořádání fyzického prostoru                     A MNOHEM, MNOHEM VÍCE…. 
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Ledovec je jedním z nejznámějších modelů kultury. Zaměřuje se především na prvky, které tvoří 

kulturu, a na skutečnost, že některé z těchto prvků jsou velmi viditelné, zatímco jiné je těžké odhalit. 

Myšlenkou tohoto modelu je, že kulturu lze zobrazit jako ledovec: nad vodní hladinou je vidět jen 

velmi malá část ledovce. Tento vrchol ledovce je podepřen mnohem větší částí ledovce, pod vodní 

hladinou, a proto je neviditelný. Tato spodní část ledovce je nicméně mocným základem. Také v 

kultuře jsou některé viditelné části: architektura, umění, vaření, hudba, jazyk, abychom jmenovali 

alespoň několik. Ale mocné základy kultury je obtížnější odhalit: historie skupiny lidí, která kulturu 

udržuje, jejich normy, hodnoty, základní předpoklady o prostoru, přírodě, čase atd. Model ledovce 

znamená, že viditelné části kultury jsou jen vyjádřením jeho neviditelných částí. Poukazuje také na 

to, jak je někdy obtížné porozumět lidem s odlišným kulturním zázemím – protože můžeme vidět 

viditelné části „jejich ledovce“, ale nemůžeme okamžitě vidět, na čem tyto části spočívají. 

Vrstvy kultury 

Dokonce i lidé ve stejné kultuře v sobě nesou několik vrstev mentálního naprogramování. Různé 

vrstvy kultury existují na následujících úrovních: 

● Národní úroveň: Souvisí s národem jako celkem. 

● Regionální úroveň: Souvisí s etnickými, jazykovými nebo náboženskými rozdíly, které existují 

v rámci národa. 

● Úroveň pohlaví: Souvisí s rozdíly mezi pohlavími (ženy vs. muži) 

● Generační úroveň: Souvisí s rozdíly mezi prarodiči a rodiči, rodiči a dětmi. 

● Úroveň sociální třídy: Souvisí s příležitostmi ke vzdělání a rozdíly v zaměstnání. 

● Firemní úroveň: Souvisí s konkrétní kulturou organizace. Platí pro ty, kteří jsou zaměstnaní. 

Měření kulturních rozdílů 

Proměnná může být operacionalizována buď jednoduchou, nebo složenou technikou. Technika 

jediného měření znamená použití jednoho indikátoru k měření domény konceptu; technika 

složených opatření znamená použití několika indikátorů k vytvoření indexu pro koncept poté, co 

byla empiricky vybrána doména konceptu. Hofstede (1997) vymyslel techniku složených měření  k 

měření kulturních rozdílů mezi různými společnostmi. 

● Index mocenské vzdálenosti: Index měří míru nerovnosti, která ve společnosti existuje. 

● Index vyhýbání se nejistotě: Index měří míru, do jaké se společnost cítí ohrožena nejistými 

nebo nejednoznačnými situacemi. 

● Index individualismu: Index měří míru, do jaké je společnost individualistická. 

Individualismus označuje volně provázaný sociální rámec ve společnosti, ve které se lidé mají 

postarat pouze o sebe a své nejbližší rodiny. Na druhém konci spektra by byl kolektivismus, 
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ke kterému dochází, když existuje pevný sociální rámec, ve kterém lidé rozlišují mezi 

vnitřními skupinami a vnějšími skupinami; očekávají, že se o ně jejich vnitřní skupiny 

(příbuzní, klany, organizace) postarají výměnou za absolutní loajalitu. 

● Index maskulinity (Dosažení vs. Vztahování): Index měří, do jaké míry jsou dominantními 

hodnotami asertivita, peníze a věci (úspěch), nezájem o druhé nebo o kvalitu života. Na 

druhém konci spektra by byla ženskost (vztah). 

Usmíření kulturních rozdílů 

Kulturní povědomí: 

● Než se pustíte do globální zakázky, bude pravděpodobně nutné identifikovat kulturní rozdíly, 

které mohou existovat mezi něčí domovskou zemí a zemí podnikání. Tam, kde existují 

rozdíly, je třeba rozhodnout, zda a do jaké míry lze zavedenou praxi přizpůsobit zahraničnímu 

prostředí. Většinou nejsou rozdíly příliš patrné nebo hmatatelné. Některé aspekty kultury se 

lze naučit vědomě (např. způsoby zdravení lidí), některé jiné odlišnosti se učí podvědomě 

(např. způsoby řešení problémů). Budování kulturního povědomí nemusí být snadný úkol, 

ale jakmile se podaří, rozhodně pomůže efektivně odvedené práci v cizím prostředí. 

● Diskuse a čtení o jiných kulturách rozhodně pomáhá budovat kulturní povědomí, ale 

prezentované názory je třeba pečlivě měřit. Někdy mohou popisovat neopodstatněné 

stereotypy, hodnocení pouze podskupiny určité skupiny lidí nebo situaci, která od té doby 

prošla drastickými změnami. Vždy je dobré získat různé pohledy na danou kulturu. 

Shlukování kultur: 

● Některé země mohou sdílet mnoho atributů, které pomáhají utvářet jejich kulturu 

(modifikátory mohou být jazyk, náboženství, zeměpisná poloha atd.). Na základě těchto 

údajů získaných z minulých mezikulturních studií lze země seskupit podle podobností v 

hodnotách a postojích. Při pohybu uvnitř shluku lze očekávat méně rozdílů než při pohybu z 

jednoho shluku do druhého. 

Stanovení míry globálního zapojení: 

● Všechny podniky působící globálně nemusí mít stejný stupeň kulturního povědomí. Obrázek 

2 ilustruje, do jaké míry společnost potřebuje porozumět globálním kulturám na různých 

úrovních zapojení. Čím více se společnost vzdaluje od výhradní role domácího podnikání, tím 

více potřebuje chápat kulturní rozdíly. Pohyb směrem ven na více než jedné ose současně 

činí potřebu budování kulturního povědomí ještě důležitější.  

● Kulturní identita 
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Na začátek je třeba říct, že kultura je definována různými způsoby. Lze ji identifikovat jako společné 

jádro duchovních, materiálních a intelektuálních přesvědčení, které jsou součástí určité společnosti. 

Jiná teorie definuje kulturu jako zvyky, symboly, instituce, chování a jazyk. Lze tedy pozorovat, že 

kultura je určujícím faktorem pro způsoby, jakými komunity zajišťují svou sociální, politickou a 

ekonomickou existenci. V tomto ohledu nemohou lidská práva existovat bez kultury, protože lidská 

práva jsou vyjádřením kultury. Kultura je odrazem chování lidí jako komunity a její pravidla a morálka 

jsou produktem její kultury. 

Kultury poskytují různé úhly pohledu na interpretaci prostředí a světa, stejně jako vztah k jiným 

národům. Uvědomit si, že ostatní lidé mohou vidět svět jinak, je jedna věc. Na druhou stranu 

pohlížet na jejich interpretace jako na méně dokonalé než naše je něco jiného. Kultury nejsou 

synonymem zemí. Kultury nerespektují politické hranice. Jsou to neustále se měnící a 

sebetransformující jevy v procesu, který není lineární. Kultura je jako řeka, která protéká rozlehlými 

oblastmi a dává život lidem. Neustále se mění, i když o ní stále mluvíme jako o té stejné řece. 

Existují dva různé a kontrastní koncepty kultury. První z nich odkazuje na kulturu jako na statický, 

izolovaný a odolný systém přesvědčení, založený na zastaralých hodnotách. Druhý pohlíží na kulturu 

jako na adaptivní a neustále se vyvíjející tak, aby byla vždy aktuální v kontextu měnící se společnosti. 

Statická verze je tedy v rozporu s univerzální povahou lidských práv. 

Komunity často touží po zachování své kultury a tradic, protože představují jejich kulturní identitu. 

Jakékoli porušení jejich kulturních nebo tradičních norem může být vnímáno jako útok na jejich 

kulturní identitu. 

Ale co je to kulturní identita? Položte si otázku: „Kdo jsem? Co je zvláštního na mém přesvědčení, 

chování nebo jazyce?“ 

Kulturní identita je termín, který souvisí s identifikací nebo pocitem příslušnosti k určité skupině na 

základě různých kulturních kategorií, včetně národnosti, etnika, rasy, pohlaví a náboženství. Kromě 

toho jsou kulturní identity ze své podstaty relační, utvářejí se a jsou utvářeny komunikačními 

volbami, chováním a vyjednáváním, zejména v rámci interkulturních interakcí. V různých obdobích, 

napříč obory a zeměmi se skupiny odborníků na interkulturní komunikaci věnovaly určitým 

kulturním identitám více než jiným. Kulturní identita se rozvíjí a udržuje prostřednictvím procesu 

sdílení společných specifických charakteristik, jako jsou tradice, dědictví, jazyk, estetika, normy a 

zvyky. 

Lze tedy usoudit, že kulturní identitu si tvoříme, když podvědomě asimilujeme, interpretujeme a 

začleňujeme signály z okolního světa do vlastní identity. V důsledku toho je naše kulturní identita 

stěžejním aspektem naší osobní identity (a pohledu na svět), který se vyvíjí, když absorbujeme, 
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interpretujeme a přijímáme (nebo odmítáme) přesvědčení, hodnoty, chování a normy komunit v 

našem životě. 

Naše identity tvoří důležitou součást našeho sebepojetí a lze je rozdělit do tří hlavních kategorií: 

osobní, sociální a kulturní identity. Osobní identity zahrnují složky našeho já, které jsou primárně 

intrapersonální a spojené s našimi osobními životními zkušenostmi. Mohou se často měnit, protože 

lidé mají nové zkušenosti a rozvíjejí nové zájmy a koníčky. Sociální identity jsou komponenty našeho 

já, které jsou odvozeny ze zapojení do sociálních skupin, se kterým jsme interpersonálně propojeni. 

Sociální identity lze odlišit od osobních identit, protože jsou externě organizovány prostřednictvím 

členství. Kulturní identity jsou založeny na sociálně konstruovaných kategoriích, které nás učí 

způsobu bytí a zahrnují očekávání sociálního chování nebo způsobů jednání. 

Existují přinejmenším dva různé přístupy ke kulturní identitě. První z nich zobrazuje kulturní identitu 

v podmínkách jedné, sdílené kultury, jakési kolektivní identity, skrývající se uvnitř mnoha jiných, 

povrchnějších nebo uměle vnucených identit, které sdílejí lidé se společnou historií a původem. 

Druhá zdůrazňuje, že existují také kritické body hlubokého a významného rozdílu, které tvoří to, čím 

skutečně jsme; nebo spíše – protože nás historie definovala – čím jsme se stali. V souladu s tímto 

konceptem je kulturní identita, která se může „stát“ stejně jako „být“. Připisuje se budoucnosti 

stejně jako minulosti. Není to něco, co již existuje, přesahuje místo, čas, historii a kulturu. Kulturní 

identity odněkud pocházejí, mají historii. Protože jsme často jejich součástí od narození, kulturní 

identity jsou ze všech tří nejméně proměnlivé. 

Kulturní identita člověka se ustavuje ve vztahu k ostatním v jedinečném sociálním kontextu. Všechny 

kulturní identity jsou definovány prostřednictvím rozpoznání přítomnosti a kulturních praktik 

ostatních kultur. Mezikulturní dialog je zásadní pro utváření kulturní identity, protože povzbuzuje 

jednotlivce, aby rozpoznali podobnosti a rozdíly od ostatních a definovali, kým jsou. Mezikulturní 

dialog vytváří prostor pro konfrontaci, v němž je kulturní identita neustále nově definována a 

vyjednávána. 

V sociokulturních kontextech lze prostředí a společnost, ve kterých jednotlivci žijí a vyvíjejí se, 

definovat jako kulturní arénu. To je kultura, ve které byl jedinec vzděláván nebo ve které žije, a lidé 

a instituce, s nimiž přichází do styku. Interakce může probíhat osobně nebo prostřednictvím agentů, 

jako jsou média, a to i anonymně a jednosměrně a bez předpokladu rovnosti společenského 

postavení. Proto je sociální prostředí širším pojmem než sociální třída nebo sociální okruh. Kulturní 

aréna jednotlivce nebo místa, kde žije, ovlivňuje kulturu, ke které se tento člověk hlásí. V důsledku 

toho lze dojít k závěru, že prostředí a lidé jsou základními faktory, které formují jednotlivce ve vztahu 

ke kultuře, ke které patří nebo se rozhodne patřit. 

Většina přistěhovalců je nucena změnit svou kulturu, aby splynula s kulturou nové hostitelské země. 

Některé skupiny se však mohou přizpůsobit různým kulturám a přitom si zachovat své kořeny. 

Mnoho lidí se stýká a komunikuje s různými kulturami. Kulturní identita tedy může mít mnoho podob  
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a může se měnit v závislosti na kontextu a místě. Tato plasticita umožňuje lidem cítit se součástí 

společnosti, kamkoli se vydají. 

Stručně řečeno, kulturní identita – stejně jako kultura – by měla být považována za proces a měla 

by být chápána jako záležitost tvůrčího růstu. 
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Kulturní rozmanitost 
 

Kulturní rozmanitost je v dnešní společnosti široce rozšířená a akceptovaná, ale opravdu jí 

rozumíme? 

Kdykoli se s někým setkáme, všimneme si podobností a rozdílů. I když je obojí důležité, často se 

zdůrazňují rozdíly, které přispívají k problémům s komunikací. Shody a rozdíly nevidíme pouze na 

individuální úrovni. Rozmanitost a inkluze obsahují vše, co nás dělá tím, kým jsme, umožňuje 

vytváření naší identity a formuje naše charaktery a chování. Lze pozorovat, že rozmanitost zahrnuje 

všechny prvky, které činí každého jedince jedinečným, a přestože mezi lidmi existují nekonečné 

rozdíly, většina z nás podvědomě definuje rozmanitost v rámci několika sociálních kategorií, jako je 

pohlaví, rasa, věk atd. 

Termín kulturní rozmanitost je stále poměrně široce používán v debatách o multikulturalismu, 

politice identity, antidiskriminační politice a vzdělávacích souvislostech. Tento fakt lze obecně přičíst 

koexistenci různých znalostí, přesvědčení, umění, morálky, zákonů, zvyků, náboženství, jazyků, 

schopností a postižení, pohlaví, etnik, ras, národností, sexuální orientace atd. lidských bytostí. 

Kromě toho by mohla být definice rozšířena o způsob, jakým lidé reagují na tuto realitu a způsob, 

jakým se lidé rozhodnou žít v souladu s touto realitou. 

Kulturní rozmanitost je v dnešní společnosti široce rozšířená a 

akceptovaná, ale opravdu jí rozumíme? 

Jak Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (OSN, 1966a), tak Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech (OSN, 1966b) jsou založeny na základních 

proklamacích ve Všeobecné deklaraci lidských práv, že „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co 

do důstojnosti a práv“ (OSN, 1948: čl. 1), že „Každý má všechna práva a všechny svobody, 

stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy,  pohlaví, jazyka, 

nábozenství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, 

rodu nebo jiného postavení“, a že „Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života 

společnosti, úžívat plodů umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích”. 

Pokud jde o kulturní práva, lze je rozdělit na individuální práva, skupinová práva (práva jednotlivců 

jako součásti společenství) a kolektivní práva (práva společenství jako celku). Zatímco ustanovení o 

kulturních právech jsou většinou definována jako práva jednotlivce, jejich užívání je pevně spojeno 

s ostatními jednotlivci a komunitami. Například individuální právo účastnit se kulturního života 

mohou využívat pouze členové kulturní komunity. Nad rámec individuálně definovaných kulturních 

práv, jako jsou práva na svobodu vyznání, projevu a sdružování, si komunity začaly nárokovat práva, 
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jako je právo na ochranu kolektivní kulturní identity, právo nebýt vystaven vnucování cizí kultury a 

právo národů na zachování vlastního kulturního dědictví, jakož i na účast na kulturním dědictví 

lidstva. 

Vzájemná souvztažnost a nedělitelnost lidských práv poskytuje pevný společný základ pro analýzu 

vztahů mezi všemi lidskými právy: identifikace jednoho lidského práva je spojena s druhým kvůli 

kulturnímu rozměru všech lidských práv. Zdůrazňování kulturní podstaty všech lidských práv by za 

žádných okolností nemělo být vnímáno jako poškozování univerzálnosti, ale spíše jako povzbuzování 

pocitu vlastnictví těchto práv všemi, v jejich rozmanitosti. Zdá se, že lidská práva nejsou vnucována 

na úkor kulturní integrity, ale spíše jako by byla deklarována zevnitř kultur za účelem naplnění 

potřeby. V tomto ohledu má kulturní rozmanitost potenciál stát se užitečným nástrojem pro 

dosažení dohody mezi různými kulturními tradicemi tím, že se v rámci a napříč kulturami zapojí do 

debaty o lidských právech na základě naší společné lidskosti, navzdory možným rozdílům spojeným 

s kontextem. 

Při naplňování lidských práv však může být extrémně náročné dosáhnout rovnováhy mezi 

bezpodmínečným závazkem států uplatňovat a prosazovat lidská práva (zejména prostřednictvím 

státních a federálních zákonů, soudních rozhodnutí nebo stupňů uznání v právních předpisech a 

politikách daného státu) a nezbytná identifikace kulturních specifik. Problémy totiž nastávají, když 

hluboce zakořeněné tradice a praktiky odporují univerzálním hodnotám zakořeněným v definici 

lidských práv (lidské důstojnosti), což může nastat v případech otroctví a trestů (např. fyzické 

mrzačení) nebo vztahů mezi pohlavími, náboženství a práv dítěte. 

Kulturní rozmanitost představuje v současnosti klíčovou výzvu s ohledem na stále více multikulturní 

složení sociální struktury většiny zemí. Tento multikulturalismus je výsledkem dlouhodobých, 

pomalých a všudypřítomných procesů interakce, vlivu a synkretismu, jakož i nedávných nárůstů 

migračních toků, kdy se rozvinuté země z větší části staly hostitelskými zeměmi pro obyvatelstvo z 

celého světa. 

Je třeba klást důraz na vytváření příznivého prostředí pro usnadnění přístupu k jiným kulturám, aby 

kulturní rozmanitost přispívala k pluralismu. Tato rozmanitost se týká rysů a charakteristik, díky nimž 

jsou lidé jedineční, zatímco začlenění souvisí s chováním a sociálními normami, díky nimž se lidé cítí 

vítáni. Nejenže je inkluzivita klíčová pro úspěch snah o diverzitu, ale vytvoření inkluzivní kultury se 

ukazuje jako přínosné pro začlenění nových zaměstnanců a produktivitu práce. 
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M1. Část 1: AKTIVITA 

 

Ledovec kultury 

 
- Pochopit pojem kultura. 
- Uvědomit si svou kulturu a rozpoznat její vliv na chování a postoj 
- Naučit se a porozumět institucím, zvykům, tradicím, praxi a aktuálním problémům v konkrétní zemi 
- Být schopen diskutovat o kulturách bez stereotypů nebo odsuzujících výroků 

Název Ledovec kultura 

Trvání 60 minut 

Pomůcky Pracovní listy a fixy 
Obrázek a popis teorie ledovce kultury 
Předměty a obrázky přinesené studenty 

Popis - Vyberte 3 předměty nebo obrázky, které reprezentují vaši kulturu, a 
vysvětlete/zapište, jak si myslíte, že ji představují. 

- Nakreslete obrázek ledovce a položte jej na stůl. Přidejte všechny předměty 
nebo obrázky na špičku ledovce nad vodou. 

- Přečtěte si ještě jednou vysvětlení modelu ledovce kultury: to, co je snadno 
viditelné, představuje pouze 10 % kultury. 

- Viz přílohu 1 pod touto tabulkou. Přemístěte různé rysy kultury, které jsou 
tam uvedeny, buď pod, nebo nad čáru ponoru. Pamatujte, že to, co je nad a 
viditelné, je považováno za pozorovatelné chování a artefakty, zatímco pod 
čarou se objevují neviditelná přesvědčení, hodnoty a tabu, které jsou 
přenášeny kulturou. 

- Přemýšlejte o vztahu mezi viditelnými a neviditelnými aspekty kultury. 
Například náboženské přesvědčení se jasně projevuje v určitých svátečních 
zvycích a na druhé straně může představa skromnosti ovlivnit styl oblékání. 

- Pokuste se přijít na to, jak přinesený předmět reprezentuje hodnoty a 
přesvědčení, které nejsou viditelné (90 % část ledovce) a napište je na ledovec 
pod vodou (nebo je spojte dohromady, pokud již některá byla uvedena v 
seznamu). 

- Přemýšlejte o tom, jak může být různé chování způsobeno stejnou hodnotou. 
Jak například kultury projevují úctu k věku? Uvolněním místa v autobuse? 
Pomocí s nákupem? Pomocí při přecházení ulice? Mohou senioři přijít a bydlet 
u někoho? Bydlí starší lidé v domově důchodců? 

- Stejně tak přemýšlejte o podobném chování, které může být způsobeno 
odlišnými (opačnými?) hodnotami. Např. pokud někdo pracuje více hodin, 
znamená to, že jsou ambice a kariéra jeho/její prioritou? Jde o blaho jejich 
rodiny? 

 



 

 
 

2GEM | 2ND GENERATION OF EUROPEAN MIGRANTS 
Ref. 2020-1-FI01-KA204-066469 
2gem.eu 

35 
 

Závěr: Při setkání s jinou kulturou máme tendenci interpretovat pozorované 
chování pomocí našeho vlastního ledovce, našeho vlastního souboru hodnot a 
přesvědčení, což může být příčinou kulturního šoku. Je důležité mít na paměti, že 
sledované chování má kořeny v hodnotách, které nejsou jasně viditelné. 

Shrnutí Závěr: Při setkání s jinou kulturou máme tendenci interpretovat pozorované chování 
pomocí našeho vlastního ledovce, našeho vlastního souboru hodnot a přesvědčení, 
což může být příčinou kulturního šoku. Je důležité mít na paměti, že předvedené 
chování má kořeny v hodnotách, které nejsou jasně viditelné. 
 

Tipy a triky Tento závěr přirozeně vede k odložení jednoduchého posouzení. 
 

Zdroje/Odkazy Přejato z AFS Student Learning Journey Curriculum, Culture Matters (The Peace Corps 
Cross-Cultural Workbook).  

Autor PELICAN  

 

Příloha č.1 

Výrazy obličeje Stravovací návyky Koncepce čistoty 

Náboženské přesvědčení Představy o skromnosti Pojetí spravedlnosti 

Náboženské rituály Jídlo Přístupy k řešení problémů 

Důležitost času Obecný pohled na svět Divadlo 

Obrazy Porozumění světu přírody Řeč těla 

Hodnoty Tradiční tance Představy o dospívání 

Literatura Styly oblékání Uspořádání času 

Představy o výchově dětí Koncepce osobního prostoru Architektura 

Koncepce vedení Pravidla společenské etikety Populární hudba 

Gesta Sebepojetí Zvládání emocí 

Sváteční zvyky Pracovní morálka Vzorce rozhodování 

Koncept spravedlnosti Pojetí krásy Povaha přátelství 
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M1. Část 1: SCÉNÁŘ 

V rámci této jednotky jsme diskutovali o kultuře: kulturní rozmanitost, kulturní identita, ledovec 

kultury, který nám ukázal explicitní a implicitní dimenze, na nichž je různorodý koncept kultury 

založen. 

Na základě našich poznatků po prostudování jednotky, odkazující na Max-Neefovu matrici 

základních lidských potřeb a koncept kola základních lidských potřeb od Anne Hope, jaké axiologické 

a existenciální potřeby uspokojuje možnost svobodně prožívat kulturu, ke které člověk patří nebo 

se rozhodne patřit, svobodně se vyjadřovat podle zásad kultury, s níž se člověk identifikuje? A proč? 

Na jaké největší obtíže můžete narazit při uspokojování svých základních potřeb? 

Dále, jakou roli hraje koncept globální kompetence v oblasti kulturního vyjádření? 

 

 
                   AXIOLOGICKÉ POTŘEBY 
Být  
(kvalita) 

Mít 
(věc) 

Dělat 
(akce) 

Vztahovat se 
(parametr) 

                                            
E
X
I
S
T
E
N
Č
N
Í  
P
O
T
Ř

Živobytí 

Fyzické zdraví, 
duševní zdraví, 
vyrovnanost, 
smysl pro humor, 
přizpůsobivost 

Jídlo, přístřeší, 
práce 

Krmit, plodit, 
odpočívat, 
pracovat, 
oblékat 

Sociální 
prostředí, 
životní prostředí 

Ochrana 

Péče, rovnováha, 
solidarita, 
adaptabilita, 
autonomie 

systém 
pojištění, 
spoření, 
sociální 
zabezpečení, 
zdravotní 
systém, právní 
ochrana, 
rodina, práce 

Spolupracovat, 
plánovat, 
pomáhat, 
starat se, 
předcházet, 
léčit 

Životní prostor, 
obydlí, sociální 
prostředí 

Náklonnost 

Sebeúcta, 
solidarita, 
respekt, 
tolerance, 
štědrost, 
vnímavost, vášeň, 
odhodlání, 
smyslnost, smysl 
pro humor 

Přátelství, 
rodina, vztah k 
přírodě, 
partnerské 
vztahy 

Milovat, hladit, 
vyjadřovat 
emoce, sdílet, 
pečovat, 
rozvíjet, 
oceňovat 

Soukromí, 
intimita, domov, 
pospolitost 

Porozumění 
Kritické svědomí, 
vnímavost, 

Literatura, 
metoda, 

Zkoumat, 
meditovat, 

Nastavení 
formativních 
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E
B
Y 

zvědavost, údiv, 
disciplína, intuice, 
racionalita 

vzdělávací 
politika, 
učitelé, 
komunikační 
politika 

experimentova
t, analyzovat, 
studovat 

interakcí, škola, 
univerzita, 
akademie, 
skupina, 
komunita, 
rodina 

Účast 

Přizpůsobivost, 
vnímavost, 
solidarita, ochota, 
odhodlání, 
obětavost, 
respekt, vášeň, 
smysl pro humor 

Odpovědnosti, 
povinnosti, 
práce, práva, 
privilegia 

Začlenit se, 
spolupracovat, 
navrhovat, 
sdílet, 
oponovat, 
poslouchat, 
komunikovat, 
dohodnout se, 
vyjádřit názor 

Nastavení na 
participativní 
interakci, strany, 
sdružení, církve, 
komunity, 
sousedství, 
rodina 

Odpočinek 

Zvědavost, 
vnímavost, 
představivost, 
lehkomyslnost, 
smysl pro humor, 
klid, smyslnost 

Hry, večírky, 
podívané, 
kluby, klid 
mysli 

představovat 
si, přemítat, 
snít, vzpomínat 
na staré časy, 
dát průchod 
fantaziím, 
vybavit si, 
relaxovat, 
bavit se, hrát si 

Soukromí, 
intimita, 
prostředí 
blízkosti, volný 
čas, okolí, 
krajina 

Tvoření 

Vášeň, odhodlání, 
intuice, 
představivost, 
smělost, 
racionalita, 
autonomie, 
vynalézavost, 
zvědavost 

Schopnosti, 
dovednosti, 
práce, 
techniky, 
metoda 

Vymyslet, 
postavit, 
navrhnout, 
pracovat, 
skládat, 
interpretovat 

Produktivní 
prostředí a 
prostředí se 
zpětnou vazbou, 
workshopy, 
kulturní skupiny, 
publikum, 
prostor pro 
vyjádření, pocit 
svobody 

Identita 

Pocit 
sounáležitosti, 
sebeúcta, 
důslednost, 
diferenciace, 
asertivita 

Symboly, jazyk, 
náboženství, 
zvyky, zvyky, 
referenční 
skupiny, 
sexualita, 
hodnoty, 
normy, 
historická 
paměť, práce 

Zavázat se, 
integrovat se, 
konfrontovat 
se, rozhodnout 
se, poznat sám 
sebe, ocenit 
své schopnosti, 
upravovat 
poznatky o 
sobě, růst 

Sociální rytmy, 
každodenní 
prostředí, 
prostředí, do 
kterého člověk 
patří, fáze zrání 
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Svoboda 

Autonomie, 
sebeúcta, 
odhodlání, vášeň, 
asertivita, 
otevřenost, 
smělost, 
vzpurnost, 
tolerance 

Rovná práva 

Nesouhlasit, 
vybrat si, 
odlišit se, 
riskovat, 
rozvíjet 
povědomí, 
zavázat se, 
neposlouchat 

Časová / 
prostorová 
plasticita 
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M1. Část 2: Přínos interkulturního učení 

Interkulturní kompetence 
 

Interkulturní kompetence je schopnost efektivně fungovat napříč kulturami, myslet a jednat vhodně 

a komunikovat a pracovat s lidmi z různých kulturních prostředí – doma i v zahraničí. Interkulturní 

kompetence je cenným přínosem ve stále více globalizovaném světě, kde je pravděpodobnější, že 

budeme komunikovat s lidmi z různých kultur a zemí, kteří byli formováni různými hodnotami, 

přesvědčeními a zkušenostmi. 

 

Zdroje: McKinnon, “What is intercultural competence?”, Glasgow Caledonian University, accessed 10/06/2018, a 

studie UNESCO “Intercultural Competences. Conceptual and Operational Framework”, 2013 

https://www.monash.edu/arts/monash-intercultural-lab 

Interkulturní kompetence je součástí rodiny pojmů zahrnujících globální kompetence, profil 

absolventa, dovednosti zaměstnatelnosti, globální občanství, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a 

globální zaměstnatelnost. Jádrem všech těchto konceptů je uznání globalizace jako hnací síly změny 

ve všech aspektech současného světa a významu schopnosti absolventů zapojit se a jednat globálně. 

 

 
Mezikulturní 
kompetence  

 Dovednosti 

 
Naslouchání, 

analýza, kritické 
myšlení, pozorování 

 Přístupy 

 
Otevřenost, 

zvídavost 
Respekt, objevování 

 Kultura 

 
Identita, přesvědčení 

Hodnoty, 
sebeuvědomění 

 Komunikace 

 
Neverbální chování, 

Gramotnost 
Dialog, jazyk 

https://www.monash.edu/arts/monash-intercultural-lab
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Stejně jako kultura je i interkulturní kompetence velmi složitým pojmem a v literatuře pro ni 

můžeme najít mnoho definic. 

 

Publikace pro Radu Evropy definuje mezikulturní kompetence jako: „kombinaci postojů, znalostí, 

porozumění a dovedností uplatňovaných prostřednictvím činnosti, která umožňuje, buď 

samostatně, nebo společně s ostatními: 

- porozumět a respektovat lidi, kteří jsou vnímáni jako lidé s odlišnou kulturní příslušností než 

vy sami; 

- při interakci a komunikaci s takovými lidmi reagovat vhodně, efektivně a s respektem; 

- navazovat s takovými lidmi pozitivní a konstruktivní vztahy; 

- porozumět sobě a své mnohočetné kulturní příslušnosti prostřednictvím setkání s kulturní 

„odlišností“.“ 

Michael Byram tuto dovednost nazývá interkulturní komunikativní kompetencí a zastává názor, že 

tato sestává ze: 

● znalostí  

● dovedností 

● postojů. 

Alvino Fantini (2005) navrhuje definovat interkulturní komunikační kompetence jako „komplex 

schopností potřebných k efektivnímu a vhodnému výkonu při interakci s ostatními, kteří jsou 

jazykově a kulturně odlišní od nás samých“. 

Darla Deardoff (2004) definuje interkulturní kompetence jako „schopnost efektivně a vhodně 

komunikovat v interkulturních situacích na základě interkulturních znalostí, dovedností a postojů“.  

 

I když by bylo možné představit mnoho dalších konceptů, z takového vzorku můžeme vyvodit, že 

interkulturní kompetence je: 

- Znalost jiných kultur, uvědomění si sebe sama jako kulturní bytosti a rozdíly mezi kulturami, 

postoji (jako je otevřenost, respekt, kreativita atd.) a dovednostmi (schopnost interagovat s 

lidmi z jiných kultur v praxi) jsou prvky, které jsou uznávány jako složky interkulturní 

kompetence v různých modelech. 

- Interkulturní kompetence musejí být podporovány kritickou reflexí a emoční inteligencí. 

Ilustrativní model mezikulturních kompetencí podle EMIC (2015), který zahrnuje všechny výše 

uvedené dimenze mezikulturních kompetencí. Rozvoj interkulturních kompetencí je celoživotní 

proces. Kontakt s jinými kulturami a získávání znalostí o nich jsou velmi dobrými způsoby rozvoje 

mezikulturní kompetence. Takový vývoj však může být podpořen pouze tehdy, pokud budete mít 

pozitivní přístup a budete kriticky uvažovat o každém mezikulturním setkání. 
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Cesta k interkulturní kompetenci 

J. Bennet ve svém Vývojovém modelu interkulturní citlivosti (DMIS - Developmental Model of 

Intercultural Sensitivity) [M Benet, 1986, 1993; J. Bennet & M. Bennet, 2003, 2004] na základě teorií 

a systematických pozorování popisuje proces, kterým jedinec prochází, když se stává interkulturně 

kompetentním. 

V tomto modelu autor předpokládá, že zkušenost se utváří a že lidé mohou být více či méně citliví 

ke kulturním rozdílům. 

Podle Bennetta se v takovém procesu mohou lidé posunout z etnocentrické pozice, v níž člověk vidí 

svou vlastní kulturu jako ústřední pro realitu, k etnorelativistické pozici, ve které si uvědomí, že jeho 

kulturní příslušnost je pouze jedním z možných způsobů interpretace reality. 

V rámci DMIS Bennett také představuje šest různých druhů zkušeností/fází, které sahají od 

etnocentrismu (popírání, obrana a minimalizace kulturních rozdílů) až po etnorelativismus (přijetí, 

přizpůsobení a integrace kulturních rozdílů). 

Začlenění vhodného kulturního materiálu do kurikula a politiky je pouze jednou složkou: důležitější 

je, abychom jako pedagogové v různých třídách rozvíjeli efektivní interkulturní kompetenci, která 

vyžaduje následující atributy: 

- respekt a oceňování jiných kultur, světonázorů a komunikačních stylů 

- porozumění chování jiných lidí, kulturním zvykům a způsobům myšlení bez ohledu na to, jak 

neobvyklé nebo podivné se mohou zdát 

- schopnost a ochota uznat a přijmout odlišné chování a myšlenky nehodnotícím způsobem, 

zejména názory a perspektivy, se kterými nemusíme nutně souhlasit 

- uvědomění si našich vlastních předsudků a chování, abychom mohli reagovat kulturně 

vhodným způsobem 

- zvídavost, flexibilita a ochota přizpůsobit se a být otevřený různým způsobům myšlení a 

chování.  

Porozumění odlišnému kulturnímu chování začíná znalostmi – uvědoměním si toho, co motivuje lidi 

přemýšlet tak, jak myslí, a dělat to, co dělají. Musíme si uvědomit, že očekávání, která máme jako 

třídní učitelé a očekávání našich různorodých studentů se nemusí vždy shodovat, protože naše 

přesvědčení a postoje k rodině, společenskému životu, práci a vzdělání jsou utvářeny naším 

původem. 

Je také důležité si uvědomit, že faktory jako kontext a osobnost mohou ovlivnit kulturní dynamiku, 

např. individualismus/kolektivismus, takže i jednotlivci v rámci určité kultury mohou vykazovat 

odlišné kulturní chování. Když se učíme o „kulturách“ našich studentů, je nejlepší nevytvářet si 
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domněnky na základě zkušeností, které jsme měli s jinými studenty z podobného prostředí. Kulturně 

citlivá výuka vyžaduje, aby si učitelé zachovali otevřenou mysl bez odsudků. 

Rozvíjení interkulturní kompetence zahrnuje systematické pozorování a kritické reflektování našeho 

vlastního chování a chování našich studentů. Můžeme si položit následující otázky: 

- Postoje: Posuzuji své studenty předem? Jsem zvídavý, otevřený a ochotný se od nich něco 

naučit? Jak reagovat, když nerozumím tomu, co moji studenti dělají nebo říkají? 

- Znalosti: Jsem si vědom svého vlastního kulturního chování a toho, proč myslím a jednám 

právě takto? Jsem si vědom toho, jaký způsob jednání moji studenti preferují? Jaká pravidla, 

zvyky a hodnoty ovlivňují myšlení, jednání a komunikaci mezi mnou a mými studenty? 

- Dovednosti: Jak moc skutečně naslouchám svým studentům? Reaguji kulturně vhodným 

způsobem? Jak mohu změnit své myšlení předtím, než popíšu a vyhodnotím jejich chování? 

Vychází z předpokladu, že často reagujeme na neznámé lidi nebo situace subjektivním hodnocením 

a promítáme své soudy do toho, co si myslíme, že vidíme (nebo slyšíme, cítíme nebo vnímáme). 

Obrátíme tedy obvyklé pořadí reakcí tím, že nejprve provedeme pozorování a zadržíme své reakce 

obsahující slova jako „divné“ nebo „nepřijatelné“ – a během tohoto procesu si více uvědomíme, jak 

snadno a nevědomě okamžitě posuzujeme situaci prostřednictvím našeho vlastního kulturně 

podmíněného uvažování. 

Učení se o různých kulturních orientacích spolu s průběžnou sebereflexí nám umožňuje rozvíjet 

mezikulturní kompetence a efektivní kulturně citlivou výuku. 

Rozvoj interkulturní kompetence zahrnuje transformaci myšlení; je to neustálý, vysoce obohacující 

proces. Upřímná a otevřená komunikace je klíčová a vysoce relevantní pro výuku různorodých 

studentů, kteří potřebují a zaslouží si být vítáni, podporováni a vyslyšeni. 

Základní koncepty interkulturní komunikace 

Stereotypy vznikají, když jednáme tak, jako by všichni členové kultury nebo skupiny měli tytéž 

vlastnosti. Stereotypy mohou být spojeny s jakýmkoli předpokládaným ukazatelem příslušnosti ke 

skupině, jako je rasa, náboženství, etnický původ, věk nebo pohlaví, stejně jako národní kultura. 

Vlastnosti, které jsou údajně vlastní všem členům skupiny, může pozorovatel respektovat, v 

takovém případě jde o POZITIVNÍ STEREOTYP. V pravděpodobnějším případě, že tyto vlastnosti 

nejsou respektovány, jde o NEGATIVNÍ STEREOTYP. Oba druhy stereotypů jsou v mezikulturní 

komunikaci problematické z několika zřejmých důvodů. Jedním z nich je, že nám mohou poskytnout 

falešný pocit porozumění našim komunikačním partnerům. Stereotypy navíc mohou hrát roli 

sebenaplňujících proroctví, kdy pozorujeme druhé selektivními způsoby, které potvrzují naše 

předsudky.  

Emoční inteligence 
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Dalším prvkem, který je nezbytný v procesu získávání interkulturních kompetencí, je emoční 

inteligence. 

Podle Daniela Gollemana lze emoční inteligenci definovat pomocí čtyř dimenzí: 

1. V první řadě je to pochopení vlastních emocí. Tomu říká sebeuvědomění. 

2.  Za druhé, emoční inteligence zahrnuje schopnost zvládat vlastní emoce (sebeřízení). 

3. Za třetí, osoba emocionálně inteligentní rozumí emocím ostatních (empatie). 

4. A konečně, emoční inteligence zahrnuje schopnost řízení interakce s někým jiným a 

ovlivňování emocí druhé osoby (kvalifikovaný vztah) 

Jak si dokážete představit, všechny čtyři dimenze emoční inteligence jsou důležité pro mezikulturní 

komunikaci a zejména empatii, protože mezikulturní setkání vyžadují, aby se člověk dokázal 

odpoutat od vlastního úhlu pohledu, aby viděl svět z perspektivy ostatních. Empatie znamená: 

naslouchat, věnovat pozornost, být citlivý k pohledu druhého, pomáhat na základě vnímání jeho 

potřeb a pocitů. 
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Výuka a učení 
 

Možná jste zvyklí, že nejbližší slovo ke vzdělávání je učení (se). K tomu, abychom se něco dozvěděli, 

je nezbytné mít dobrého učitele: nemusí to být člověk, ale může to být kniha, film nebo cokoli, co 

nám umožní něco vědět. Ale dnes už víme, že to není o výuce. Abychom něco věděli, musíme se to 

naučit. Výuka je pouze prostředek, nástroj k získávání vědomostí. Nesouvisí to jen s vlastním 

poznáváním, neoficiálně, doma. Souvisí to také (nebo dokonce většinou) s oficiálním učením: školy, 

studium, kurzy. Nemá smysl ve výuce, když se student nechce, nemůže nebo není schopen uč it. 

Proto, než se naučíme učit, měli bychom porozumět procesům učení a tomu, jak umožnit lidem se 

učit. 

Výuka a učení jsou procesy, které potřebujeme k životu všichni z nás, protože tvoří samotné základy 

růstu. 

Obě tyto metody jsou nezbytné pro dosažení rozvoje snahou o aktualizaci významných změn v 

chování za účelem přizpůsobení se oběma složkám prostředí: přírodní i sociální. 

Jaké jsou rozdíly mezi výukou a učením? 

• Cíl výuky a učení 

Primárním cílem výuky je rozvíjet něčí znalosti a sledovat změny v chování, zatímco učení se 

zaměřuje na pochopení a aplikaci znalostí. Učitel se snaží sdílet to, co ví, zatímco student má v 

úmyslu přijímat nové informace. 

• Autorita ve výuce a učení 

Ve srovnání se studenty mají učitelé vyšší autoritu. Rozhodují o tvaru, rychlosti a délce procesu, 

berou však v úvahu skutečné potřeby studentů. 

• Závislost na výuce a učení 

Aby byl vyučovací proces efektivní, musí učitelé pracovat se studenty jako s příjemci znalostí. Na 

druhou stranu studenti ne vždy potřebují učitele, aby se něco naučili, protože učení může probíhat 

nezávisle, na základě vlastních zkušeností studenta nebo s použitím vhodných materiálů. 

• Odbornost ve výuce a učení 

Výuka se vyznačuje vyšší odborností ve srovnání s učením. 

• Zvědavost ve výuce a učení 

Proces učení zlepšuje zvědavost studentů. Alternativně lze vyučovací proces zlepšit tím, že se hledá 

způsob, jak vzbudit zvědavost studentů výběrem správné metody, díky níž bude proces pro studenty 

atraktivnější. 

• Zpětná vazba ve výuce a učení 

Obecně platí, že výuka pomáhá ostatním tím, že pozoruje a vhodně poukazuje na to, které chování 

by mělo být zachováno a změněno, zatímco učení se vyznačuje schopností porozumět zpětné vazbě 

a také ji aplikovat na budoucí chování. 
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• Rozsah výuky a učení 

Učit se je většinou možné po celý život. Při vyučování se lidé stále mohou učit z učení někoho, kdo 

již zemřel. 

• Směrnice ve výuce a učení 

Učení v zásadě nemůže být povinné. Studenti jsou směrováni ke studiu, ale samotné učení je spíše 

vnitřní proces. Naopak výuku lze zadávat a ověřovat prostřednictvím osnov, plánů hodin, osnov atp.  

• Populace ve výuce a učení 

Ve srovnání se studenty je populace učitelů často menší. Obvykle je do vyučovacího procesu 

zapojeno méně jednotlivců, zatímco celá populace jsou ve skutečnosti studenti. 

 

Obecně platí, že učení je proces získávání nových znalostí zvenčí (může být prováděno zkušenostmi: 

sledováním, slyšením, děláním), nebo zevnitř – reflexí, vymýšlením, vymýšlením nápadů. 

Lidé se učí všude a bez ohledu na věk. Pokud chodíme do školy, učíme se (to je zřejmé), ale pokud 

cestujeme, učíme se také. Když navštívíme muzeum, díváme se na televizi, posloucháme, co 

zajímavého říká náš soused – také se učíme. 

Chceme-li však, aby proces učení nebyl náhodný, ale účelný a řízený, musíme jej dobře zorganizovat: 

připravit látku, řádně ji uspořádat a připravit vhodnou metodu: naplánovat čas a způsob kontroly, 

zda byly znalosti získány. 

Při plánování procesu učení musíme vzít v úvahu tři hlavní faktory: student, materiál, prostředí. 

 

1. Student. 

Při posuzování studenta musíme vzít v potaz: 

a) Věk studenta: Jazyk materiálů by měl zohledňovat věk studenta. Jazyk by neměl být 

komplikovaný a zralý, když jsou žáci dětmi. A mluvit s dospělými v jazyce pro děti může být 

urážlivé. Jazyk ale není jediným faktorem. Dospělí studenti jsou více orientovaní na cíl a mají 

své vlastní životní zkušenosti, které je třeba vždy vzít v úvahu. Je normální, že se dospělí studenti 

vždy setkávají s tím, co se naučili, s vlastními zkušenostmi. 

b) Schopnosti: Každý jsme různí studenti: někteří lidé mají schopnosti učit se rychle, zatímco 

někteří potřebují více času. Jsme také zaměřeni na některé obory, které mají větší zájem o 

studium jazyků než například matematika. I styl učení se může lišit. 

 

 

 

Existují tři hlavní typy studentů 
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Posluchači Pozorovatelé Kinestetika (hybatelé) 

kteří si pamatují to nejlepší, co 

slyší – měli by mít podcasty 

nebo videa, aby se co nejlépe 

naučili 

kteří se nejlépe učí, co vidí. 

Nejvhodnější jsou pro ně tedy 

videa a texty (zejména s 

obrázky). 

potřebují akci, učení praxí. 

Pokud mají činnosti vyžadující 

akci, pohyb, dělání, budou se 

učit velmi rychle. 

 

Samozřejmě ne každý druh materiálu lze připravit ve výše uvedených režimech, ale abychom mohli 

připravit co nejuniverzálnější materiál, je nutné vzít v úvahu všechny tyto styly učení.   

c) Motivace: Motivace je nejobtížnějším faktorem učení, zvláště když je žák ponechán sám 

sobě. Motivaci lze zvýšit tím, že látku připravíme zajímavým způsobem, nikoli nudným, příliš 

složitým nebo příliš odborným jazykem. Důležité je ale také rozdělit materiál do modulů, 

které lze získat během jednoho sezení. Ne moc najednou. A v neposlední řadě: materiál by 

neměl být odtržený od reality. Lidé se neradi učí něco, co nedává smysl, a nebude to pro ně 

užitečné. Materiál by proto měl obsahovat příklady, aplikační možnosti, praktické implikace. 

 

2. Materiál. 

To, co připravujeme, abychom se naučili, by mělo být připraveno podle faktorů shora. Materiál by 

měl být co nejjednodušší, ale přizpůsobený věku a schopnostem studenta. Měli bychom si 

pamatovat, že pokud máme příliš komplikovanou látku, student ji opustí jako příliš obtížnou, ale 

pokud máme zkušeného a ambiciózního studenta, látka, která je příliš snadná nebo jednoduchá, 

povede ke stejnému chování: bude opuštěna jako Student si bude myslet, že neexistuje nic, co by 

rozvinulo jeho/jeho znalosti nebo dovednosti. 

Ze stejných důvodů by měl být materiál srozumitelný: musíme vědět (nebo se alespoň pokusit 

předvídat), co by mohl student vědět na začátku a v jaké fázi vývoje se nachází. 

Při sestavování materiálu dodržujeme několik níže uvedených pravidel: 
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     Výukové prostředí a metody 
 

Abychom mohli zorganizovat správné učební prostředí a zvolit správnou metodu, musíme vzít v 

úvahu dva hlavní faktory: zda je učení individuální, nebo bude probíhat ve skupině, a jestli je k 

dispozici učitel, nebo zda bude proces v režimu samoučení. 

Podívejte se na tabulku, abyste viděli, jaké druhy výukových prostředí lze organizovat: 

 

  

Na obrázku výše jsou čtyři druhy výukových prostředí: 

I. Hierarchický individuální mód 

V tomto režimu je nejdůležitější vztah s jednotlivcem. Toto prostředí vyžaduje vzájemné porozumění 

a důvěru. Co je ale velmi důležité: v tomto režimu nemá student žádný vliv na to, co se učí. Materiál 

je připraven a nastaven předem. Tento režim je vhodný pro certifikaci, protože učební osnovy jsou 

připraveny a nelze o nich vyjednávat. Pokud si chceme představit, jak takové výukové prostředí 

Commented [2]: This will be expanded by Frame :-) 

Commented [3]: Done 

Commented [4]: Graphs and pictures would need to be 
translatable + needs indication of source 

Commented [5]: This graph is made by me, so the 
source is our project. And this is editable in Affinity 
Designer, so if you have such software, I can send it to 
you, otherwise, I can create national versions easily. 
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vypadá, je to v podstatě mentoring nebo individuální výuka. Je to zvláště užitečné, pokud máme 

žáka s učebními problémy, který vyžaduje soukromí nebo uzavřený prostor a klid pro učení. 

II. Hierarchický kolektivní mód 

Tento režim si lze snadno představit v rámci sportu, protože je velmi charakteristický pro sportovní 

tým s trenérem. Učitel je kouč, který nejen předává znalosti a učí dovednosti, ale také umožňuje 

týmovou práci. Tato metoda je vhodná pro jakékoli aktivity budování komunity. Nejdůležitější jsou 

zde dva faktory: vytvoření správné atmosféry bezpečí a začlenění a pravidla, která by se měla 

dodržovat při spolupráci v rámci skupiny. Pravidla by měla být stanovena podle potřeb skupiny, ale 

je dobré stanovit roli odborníka (učitele). Učitel v tomto režimu může mít mnoho různých rolí: učitel, 

organizátor, soudce, odborník, ale také kouč – pomáhá skupině objevit její vlastní potenciál. 

III. Distributivní individuální mód 

Tento režim může být speciálně navržen pro samostudium. Učitele to může lehce klamat, protože 

se může zdát, že zadat studentovi látku ke studiu není nic složitého. Inu. Pokud chceme nastavit 

úspěšný režim samoučení, musíme být maximálně opatrní. Nejdůležitější faktory jsou zde: struktura 

materiálu a motivace k učení. 

Struktura by měla zohledňovat různé možnosti studentů. Proto je dobré ji sestavovat podle úrovní 

příležitostí a zájmů: od základních, přes středně pokročilé až po úroveň, která umožňuje další 

zkoumání tématu. Materiál by neměl studenta přetěžovat, ale měl by umožnit těm, kteří mají větší 

zájem, snadný přístup k dalším zdrojům. 

Motivaci lze udržet pestrostí a zajímavým přístupem k materiálu. Měla by zohledňovat různé 

metody a způsoby prezentace: od audiovizuálních po texty, které umožňují klidný rozbor daného 

problému. Rozdělení látky na malé části pomáhá udržet motivaci, protože příliš mnoho učení 

najednou může vést k tomu, že student daný objem práce neakceptuje. Je také velmi důležité 

poskytnout jasnou představu o smyslu učení prostřednictvím stanovení cílů, které jsou praktické, 

užitečné a dosažitelné. 

IV Distributivní kolektivní mód 

U tohoto prostředí je nezbytná skupina se společným cílem. Nejlepší společné cíle jsou společné 

problémy, které je třeba vyřešit. Je velmi důležité, aby byla skupina strukturovaná, ale strukturu 

skupiny nelze vnutit. Existují přirozené procesy formování skupiny, které se zde mohou uplatnit: od 

společného porozumění, přes integrační fázi až po seberealizaci. Učitel, který může být v tomto 

režimu pouze mediátorem, může zasáhnout, pokud se skupinové procesy nevyvíjejí správným 

směrem (např. v situaci konfliktu nebo vyloučení kohokoli ze skupiny). Problém by proto měl 

splňovat několik důležitých faktorů: měl by být přesný, snadno pochopitelný pro všechny, řešitelný,  
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včetně možností dělení práce. Pro skupinu je také důležité mít jasná pravidla a rozdělení úkolů. To 

vše by mělo být v rámci skupiny stanoveno. 

Nyní se podívejme, jak vytvořit správný režim a jaké metody zvolit v závislosti na faktorech, které 

stály u zrodu jednotlivých režimů. 

Pokud chcete vytvořit vzdělávací prostředí pro jednotlivce, existují dvě možnosti: 

I. Jestliže proces potřebuje učitele, někoho, kdo bude studentovi přítomen, můžete zvolit 

mentoring. V této metodě jsou přítomni mentor a mentee. Mentor je někdo, kdo má znalosti a 

zkušenosti. A mentee je student. V této metodě je proces přísně plánován, ale obě strany mají vliv 

na to, co se děje. Mentor musí reagovat na potřeby a schopnosti svěřence a svěřenec musí být 

motivován a tvrdě pracovat. 

II. Jestliže není potřeba přítomnost učitele, je tu místo pro režim s vlastním tempem. Tato 

metoda vyžaduje dobře připravené materiály. Měly by být cílené, připravené podle didaktických 

pravidel popsaných v prvním tématu tohoto modulu. O čase a místě výuky rozhoduje student, proto 

by materiály měly být také připraveny tak, aby zvyšovaly sebemotivaci studenta. V této metodě je 

klíčovým faktorem motivace. 

Pokud máte skupinu, která by se měla učit, jsou také dvě možnosti: 

I. Pokud skupina nemá žádné zkušenosti a znalosti v oboru, musí být vyškolena. Mějte ale na 

paměti, že školení neznamená, že učitel (školitel) je přednášející. Nejméně efektivní metodou je 

přednáška, během níž studenti zůstávají pasivní. Během školení musejí studenti zůstat aktivní. 

Workshopy, skupinová cvičení kombinovaná s krátkými úseky samostatné práce jsou zde nejlepší 

metodou. Školení (nebo lekce) by měly být vždy dobře naplánovány. Demokracii zde lze uplatnit 

pouze z hlediska pravidel chování při výuce. Například jaká jsou pravidla pro přihlášení, když někdo 

chce něco říct. Ale způsob vedení školení je nesmlouvavý. Je také důležité, aby metody výcviku byly 

diverzifikované, protože ve skupině můžeme mít různé typy lidí. 

II. Pokud jsou studenti zkušení nebo téma vyžaduje učení praxí (např. řešení nějakého 

konkrétního problému), metoda PBL (Problem Based Learning) je velmi vhodná. Problem Based 

Learning je založen na projektové metodě, ve které skupina obdrží konkrétní problém, který je třeba 

vyřešit. Tento problém vyžaduje plné zapojení členů skupiny, která by se měla nazývat spíše tým než 

skupina. Hlavním úkolem je vyřešit problém, ale k tomu musí členové týmu vykonat určité specifické 

činnosti: 

● Členové by si měli naplánovat svou roli: vůdce, myslitel, vyhledávač, motivátor atd. 

● Tým by měl sdílet odpovědnosti a organizovat práci: plánovat čas, stanovit části práce. 

● Členové by se měli naučit, co dělat, aby problém vyřešili. Toto je jedna ze dvou částí, které 

jsou jádrem procesu učení. 
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● Po získání a systematizaci poznatků by měl tým přemýšlet, jak získané znalosti využít k 

vyřešení problému. Toto je druhá část procesu učení. 

● Tým by měl provést vnitřní hodnocení, aby zjistil, co fungovalo dobře a jakou část týmové 

práce je třeba v budoucnu zlepšit. Je zde také místo pro sebehodnocení každého člena týmu 

Role učitele je zde minimalizována, stačí, aby zadal problém a diskrétně dohlížel na proces řešení. 

Učitel by neměl být zapojen do řešení, pokud to není nutné. I menší konflikty by se měly řešit uvnitř 

skupiny, bez zásahu učitele. 

Učení může být (a často je) vnímáno jako těžká práce. Pokud si ale uvědomíme, že se učíme pořád, 

i v době velké radosti (když se učíme tančit přímo na večírku), pochopíme, že učení je ta 

nejuspokojivější a nejradostnější činnost člověka. 
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M1. Jednotka 2: AKTIVITY 

 

DO SPRÁVNÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROSTŘEDÍ 

Cíle: 
Získat schopnost vybrat správné metody výuky a vytvořit vhodné učební prostředí. 

Zaměření Výukové prostředí – Výběr správné metodiky na základě výukového prostředí 

Trvání 1 h. 

Pomůcky Papír, tužka nebo zvýrazňovač 

Popis Rozhodněte, kterému vzdělávacímu prostředí (hierarchickému nebo distributivnímu, 
kolektivnímu nebo individuálnímu) předepisujte následující věci, které se někdo (nebo 
skupina) musí naučit: 

- Jak připravit žádost o podporu v nezaměstnanosti; 
- Jak založit podpůrnou skupinu pro svobodné matky migrantky; 
- Co víme o kultuře hostitelské země; 
- Co dělat a jak se chovat, když vás sousedé z kultury hostitelské země zvou na 

svatbu; 
- Jak mluvit s učitelem ve škole o úspěších dítěte; 
- Jak se vypořádat s MHD. 

Zhodnocení Když se rozhodujete, zda téma považovat spíše za samostudium (distributivní -
individuální) nebo jako přednášku (hierarchicky-kolektivní), vždy si představte osobu, 
která se to má naučit: co se potřebuje naučit? Jaký je cíl, kterého má být dosaženo? 
Zkuste se vžít do role studenta a představte si, jakým stylem se dané téma naučíte 
nejlépe. 

Tipy a triky Začněte metodou, nikoli typem prostředí. 

Zdroje/Odkazy 2GEM Příručka pro lektory, s. 13-18. 

Autor FRAME 
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M1. Jednotka 2: SCÉNÁŘ 

„Interkulturní kompetence je schopnost efektivně fungovat napříč kulturami, myslet a jednat 

vhodně a komunikovat a pracovat s lidmi z různých kulturních prostředí – doma i v zahraničí. 

Interkulturní kompetence je cenným přínosem ve stále více globalizovaném světě, kde je 

pravděpodobnější, že budeme komunikovat s lidmi z různých kultur a zemí, kteří byli formováni 

různými hodnotami, přesvědčeními a zkušenostmi.“ 

Toto prohlášení otevřelo druhý blok prvního modulu, ve kterém se do centra pozornosti dostává 

úvaha a diskuse o myšlence kultury. Učení se kultuře, výuka kultury, rozvoj mezikulturní kompetence 

k růstu a přizpůsobení se měnícímu se světu. 

Na základě toho, co jsme se naučili po prostudování jednotky, s odkazem na Max-Neefovu matici 

základních lidských potřeb a koncepci kola základních lidských potřeb od Anne Hope, jaké 

axiologické a existenciální potřeby uspokojuje vytváření a získávání nástrojů pro osvojení 

interkulturních kompetencí, poznávání a učení se o nových kulturách a schopnost přizpůsobit své 

jednání okolnímu prostředí? A proč? Jaké mohou být největší potíže, se kterými se můžete setkat 

při uspokojování svých základních potřeb? 

Navíc, jakou roli hraje koncept globální kompetence ve výše uvedených oblastech (učení, výuka, 

interkulturní kompetence)? 

 

 

 
                   AXIOLOGICKÉ POTŘEBY 
Být  
(kvalita) 

Mít 
(věc) 

Dělat 
(akce) 

Vztahovat se 
(parametr) 

                                            
E
X
I
S
T
E
N

Živobytí 

Fyzické zdraví, 
duševní zdraví, 
vyrovnanost, 
smysl pro humor, 
přizpůsobivost 

Jídlo, přístřeší, 
práce 

Krmit, plodit, 
odpočívat, 
pracovat, 
oblékat 

Sociální 
prostředí, 
životní prostředí 

Ochrana 

Péče, rovnováha, 
solidarita, 
adaptabilita, 
autonomie 

systém 
pojištění, 
spoření, 
sociální 
zabezpečení, 
zdravotní 
systém, právní 
ochrana, 
rodina, práce 

Spolupracovat, 
plánovat, 
pomáhat, 
starat se, 
předcházet, 
léčit 

Životní prostor, 
obydlí, sociální 
prostředí 
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Č
N
Í  
P
O
T
Ř
E
B
Y 

Náklonnost 

Sebeúcta, 
solidarita, 
respekt, 
tolerance, 
štědrost, 
vnímavost, vášeň, 
odhodlání, 
smyslnost, smysl 
pro humor 

Přátelství, 
rodina, vztah k 
přírodě, 
partnerské 
vztahy 

Milovat, hladit, 
vyjadřovat 
emoce, sdílet, 
pečovat, 
rozvíjet, 
oceňovat 

Soukromí, 
intimita, domov, 
pospolitost 

Porozumění 

Kritické svědomí, 
vnímavost, 
zvědavost, údiv, 
disciplína, intuice, 
racionalita 

Literatura, 
metoda, 
vzdělávací 
politika, 
učitelé, 
komunikační 
politika 

Zkoumat, 
meditovat, 
experimentova
t, analyzovat, 
studovat 

Nastavení 
formativních 
interakcí, škola, 
univerzita, 
akademie, 
skupina, 
komunita, 
rodina 

Účast 

Přizpůsobivost, 
vnímavost, 
solidarita, ochota, 
odhodlání, 
obětavost, 
respekt, vášeň, 
smysl pro humor 

Odpovědnosti, 
povinnosti, 
práce, práva, 
privilegia 

Začlenit se, 
spolupracovat, 
navrhovat, 
sdílet, 
oponovat, 
poslouchat, 
komunikovat, 
dohodnout se, 
vyjádřit názor 

Nastavení na 
participativní 
interakci, strany, 
sdružení, církve, 
komunity, 
sousedství, 
rodina 

Odpočinek 

Zvědavost, 
vnímavost, 
představivost, 
lehkomyslnost, 
smysl pro humor, 
klid, smyslnost 

Hry, večírky, 
podívané, 
kluby, klid 
mysli 

představovat 
si, přemítat, 
snít, vzpomínat 
na staré časy, 
dát průchod 
fantaziím, 
vybavit si, 
relaxovat, 
bavit se, hrát si 

Soukromí, 
intimita, 
prostředí 
blízkosti, volný 
čas, okolí, 
krajina 

Tvoření 

Vášeň, odhodlání, 
intuice, 
představivost, 
smělost, 
racionalita, 
autonomie, 
vynalézavost, 
zvědavost 

Schopnosti, 
dovednosti, 
práce, 
techniky, 
metoda 

Vymyslet, 
postavit, 
navrhnout, 
pracovat, 
skládat, 
interpretovat 

Produktivní 
prostředí a 
prostředí se 
zpětnou vazbou, 
workshopy, 
kulturní skupiny, 
publikum, 
prostor pro 
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vyjádření, pocit 
svobody 

Identita 

Pocit 
sounáležitosti, 
sebeúcta, 
důslednost, 
diferenciace, 
asertivita 

Symboly, jazyk, 
náboženství, 
zvyky, zvyky, 
referenční 
skupiny, 
sexualita, 
hodnoty, 
normy, 
historická 
paměť, práce 

Zavázat se, 
integrovat se, 
konfrontovat 
se, rozhodnout 
se, poznat sám 
sebe, ocenit 
své schopnosti, 
upravovat 
poznatky o 
sobě, růst 

Sociální rytmy, 
každodenní 
prostředí, 
prostředí, do 
kterého člověk 
patří, fáze zrání 

Svoboda 

Autonomie, 
sebeúcta, 
odhodlání, vášeň, 
asertivita, 
otevřenost, 
smělost, 
vzpurnost, 
tolerance 

Rovná práva 

Nesouhlasit, 
vybrat si, 
odlišit se, 
riskovat, 
rozvíjet 
povědomí, 
zavázat se, 
neposlouchat 

Časová / 
prostorová 
plasticita 
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Modul 2. Interkulturní hodnoty a přístupy 

M2. Jednotka 1: Interkulturní prostředí  

Globalizace a interkulturalismus 

Multikulturní prostředí 

Fáze života v jiných kulturách  

 

M2. Jednotka 2: Interkulturalismus! Dovednosti a metody 

Model porozumění interkulturalismu 

Jak vytvořit tréninkový program 

Tréninkové metody k rozvoji dovedností 

 

 

 

Modul 2. Výukové cíle 

● Rozpoznat specifika interkulturního prostředí 

● Rozlišovat typy soužití kultur 

● Analyzovat fáze života v jiné kultuře 

● Přispívat k podpoře lidí v každé fázi života v jiné kultuře 

● Identifikovat přístup „šesti kroků“, abychom porozuměli lidem žijícím v jiných kulturách  
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M2. Jednotka 1: Interkulturní prostředí  

Globalizace a interkulturalismus 
 

K migračním tokům došlo v průběhu historie mnohokrát, ale od 17. století nabyly nových forem se 

vznikem evropských obchodních zájmů a dobytím „Nového světa“. Otroci a najatí dělníci byli 

přepravováni mezi kontinenty, aby pracovali na špatně placených pracovních místech, jako jsou 

plantáže, doly a stavební projekty v Americe, Asii a Africe. Industrializace v západní Evropě a Severní 

Americe v 19. století podnítila další přísun osadníků k výstavbě železnic, přístavů a měst a práci v 

nových továrnách. Výsledkem bylo, že mezi lety 1860 a 1920 připlulo do Spojených států přibližně 

30 milionů lidí. 

S nástupem globalizace však došlo k zdánlivému nárůstu objemu a rozsahu mezinárodní migrace. V 

roce 2005 se celosvětový počet migrantů odhadoval na 190 milionů lidí. Tato mobilita transformuje 

společnosti a kultury, vytváří diaspory a rozvíjí nadnárodní identity – pocit sounáležitosti se dvěma 

nebo více společnostmi najednou. Mezi národy po celém světě se vytvářejí komunitní vazby. 

V minulosti naši rodiče a předkové žili většinou tam, kde se narodili, a velká část jejich informační 

výměny probíhala prostřednictvím osobní komunikace s osobami jim velmi podobnými. Postupem 

času však vyspělé dopravní systémy, telekomunikační technologie a rozšiřující se obchodní, 

vzdělávací a politické sítě přiváděly cizince z různých částí světa do osobního nebo 

zprostředkovaného kontaktu. Dnes jsou lidé na celém světě propojeni více než kdykoli předtím; je 

to také doba, kdy jsou mezikulturní vztahy nejen stále důležitější, ale také komplikovanější 

 

Globalizace může být popsána jako jednosměrný a jednorozměrný proces, řízený západním 

světovým tržním hospodářstvím, který směřuje ke standardizaci, zefektivňování a transnacionalismu 

a je nepřátelský vůči kulturní rozmanitosti. Lze říci, že naprostá většina místních komunit po celém 

světě byla do určité míry vystavena obrazům a spotřebitelským praktikám typickým pro toto západní 

paradigma, které ovlivnilo téměř všechny země, bez ohledu na kulturu, náboženství, sociální systém 

a politický režim. V současnosti je větší pozornost věnována hrozbám, které pro místní kulturní 

produkty a praktiky představuje globalizované spotřební zboží a služby –například tomu, jak televizní 

a video produkce začala nahrazovat tradiční formy zábavy, jak popová a rocková hudba odstraňuje 

domorodou hudbu nebo jak rychle dostupné občerstvení vítězí nad lokálními chutěmi a místní 

kuchyní. Lze tedy učinit závěr, že některé formy kulturní rozmanitosti jsou jednoznačně zranitelnější 

než jiné. 

 

Jedním z nejvýznamnějších vlivů globalizace je odbourání obvyklého spojení mezi kulturní událostí 

a její geografickou polohou v důsledku procesů dematerializace či deteritorializace, které umožňují 
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informační a komunikační technologie. Toto omezení tradičních vazeb mezi kulturní zkušeností a 

geografickou polohou zavádí nové zdroje vlivu a zkušeností do každodenního života lidí. Digitální 

kultury mají například zdánlivý dopad na kulturní identity, zejména mezi mladými lidmi. 

 

Mezinárodní migrace se nedávno stala významným prvkem v mezikulturní dynamice. 

V původních zemích emigrantů odčerpávání lidských zdrojů nevyhnutelně vede k určitému oslabení 

sociokulturní struktury, které dále narušuje vztah mezi pohlavími a generacemi. V cílových 

destinacích čelí migranti obrovské výzvě, jak sladit tradiční systém hodnot, kulturní normy a sociální 

kodexy s často velmi odlišnými zvyky hostitelských zemí. V rámci možných reakcí na tuto výzvu se 

většina přistěhovalců snaží vyhnout se extrémům úplné asimilace nebo úplného odmítnutí tím, že 

zvolí částečnou adaptaci na nové kulturní prostředí a zároveň si uchová vztah k rodné kultuře, 

zejména prostřednictvím rodinných vazeb nebo médií. 

V širším mezinárodním kontextu tato globalizace mezinárodních výměn nevyhnutelně vytváří 

propojení široké škály multikulturních projevů a služeb v mnoha zemích. Nebylo by však přesné 

hodnotit dopady globalizace na kulturní rozmanitost zcela negativně, už jen proto, že na obecném 

trendu ke kulturní homogenizaci není nic nevyhnutelného. Jedním z důsledků globalizace bylo 

paradoxní uvolnění sevření modernity prostřednictvím rekonstituce vztahu mezi jednotlivci a jejich 

komunitami, čímž se otevřela cesta k tvorbě nových koncepcí identity. Kulturní rozmanitost, stejně 

jako kulturní identita, je o inovaci, kreativitě a vnímavosti k novým kulturním formám a vztahům. 

Globalizace, která je často stigmatizována jako nebezpečí pro kulturní rozmanitost, je v praxi 

mnohem rozmanitější, pokud jde o její účinky, protože ačkoliv může v některých ohledech kulturní 

rozmanitost poškozovat, slouží také k přenastavení určitých jejích forem, v neposlední řadě ve 

spojení s rozvojem digitálních technologií. Těžkou zkouškou je tedy omezení negativních důsledků 

globalizace na kulturní rozmanitost, což zpočátku vyžaduje informovanější a podrobnější pochopení 

a pozorování jejích dopadů. Žádná kultura není nikdy zcela pevná nebo izolovaná a národní identita 

je vždy produktem procesů evoluce a interakce. V globalizujícím se světě jsou takové změny 

všudypřítomné a zvyšují složitost individuálních a skupinových identit. Rozpoznání – a dokonce 

afirmace – mnoha identit představuje charakteristický aspekt naší doby. Z tohoto důvodu je jedním 

z paradoxních vlivů globalizace vyvolání forem diverzifikace vedoucích k inovacím všeho druhu a na 

všech úrovních. 

Lze dojít k závěru, že zvýšená migrace je jedním z nejviditelnějších a nejvýznamnějších aspektů 

globalizace: rostoucí počet lidí se stěhuje v rámci zemí i přes hranice, hledají lepší pracovní 

příležitosti a lepší životní styl. Globální reorganizace trhů práce má významný dopad na migraci. 

Globalizace má dopad na vnitřní migraci i na mezinárodní pohyb. Ačkoli je migrace obvykle vnímána 

jako problematická, přispívá k udržitelnému rozvoji. Je například zřejmé, že v průmyslových zemích 

se stárnoucí populací hrají migrující pracovníci důležitou roli jako pracovní síla a podporují národní 

systémy sociálního zabezpečení. Národní a mezinárodní politiky musejí odrážet příspěvek migrace k 
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udržitelnému rozvoji a výslovně chránit práva migrantů, která jsou až příliš často ignorována ve 

snaze omezit jejich pohyb. 
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     Multikulturní prostředí 
 

V dnešním globalizovaném světě, kdy dopravní prostředky a média procházejí vývojem, se svět stal 

globální vesnicí. Pohyb lidí je stále snadnější. A pohyb myšlenek je okamžitý – můžeme vést dialog s 

lidmi z celého světa, aniž bychom čekali vteřinu na jejich odpověď. Rozšíření informací po celém 

světě je tak obrovské, jako nikdy v historii lidstva. Ekonomické povědomí lidí  na celé planetě navíc 

způsobuje rostoucí vlnu ekonomické migrace. Všechny tyto a další důsledky globalizace způsobují, 

že se kultury setkávají ve velkém měřítku. Ale život v multikulturní společnosti může mít mnoho 

podob. Můžeme mluvit o mnoha variacích vztahů mezi kulturami, ale obecně existují tři hlavní 

dimenze tohoto fenoménu: multikulturalismus, interkulturalismus a transkulturalismus. 

Pojmy multikulturalismus, interkulturalismus a transkulturalismus jsou stejně rozmanité jako 

koncept samotné kultury. Lze je chápat jako podstatná jména, kdy je můžeme považovat za určité 

jevy obecné povahy, ale lze je vnímat i jako přídavná jména a pak se projevují jako specifické 

společenské jevy přiřazené k určitým konkrétním sférám. Bez ohledu na to, zda je popisujeme 

obecně nebo je promítáme do konkrétních oblastí, je třeba je předem přiřadit ke konkrétním 

oblastem, do kterých se nejlépe hodí. Multikulturalismus se týká především společnosti jako takové, 

interkulturalismus má největší opodstatnění v oblasti vzdělávání a transkulturalismus je pojem 

související s kulturou. Pojďme se tedy na každý z jednotlivých konceptů podívat podrobně.  

Multikulturalismus 

Pokud se zamyslíme nad slovem samotným, snadno pochopíme, že odkazuje na existenci mnoha 

(multi) kultur. Skutečnost, že končí „ismus“, nás může přimět přemýšlet o ideologii. Ve skutečnosti 

ovšem pojem multikulturalismus definuje realitu, v níž koexistuje mnoho kultura a kde lidé 

jakéhokoli kulturního původu mohou vyjádřit svou vlastní identitu. Z hlediska politik se 

multikulturalismus zabývá řízením kulturní diverzity všech etnických menšin. Multikulturalismus byl 

uznáván i kritizován sociology, kulturními kritiky, politiky a tak dále. Obvykle je toto slovo chápáno 

pozitivně, ale mohou existovat klady a zápory, protože byly zkoumány i nevýhody. Ty budou jasnější, 

když si vysvětlíme význam transkulturalismu. 

Multikulturalismus není vnímán jako kulturní osvoboditel, protože etnické menšiny nepřekračují své 

kulturní hranice a neredefinují se. Zůstávají zapouzdřeny ve svém vlastním kulturním rámci jako v 

jakési izolaci. Odpůrci multikulturalismu paradoxně říkají, že by v konečném důsledku znamenal 

ještě ostřejší vnímání rozdílů mezi národy a kulturami než dnes. Kromě toho, protože kultury se 

neustále vyvíjejí, může formování kultury podpořit zakořenění stereotypů v komunitě.  

Existují dvě strategie pro vytvoření multikulturní společnosti. První z nich je někdy popisována jako 

salátová mísa a druhá jako tavicí kotlík. Rozdíl mezi nimi je v tom, na jakém základě je postavena 

společnost z různých etnických, náboženských nebo kulturních prostředí.  
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Salátová mísa 

Myšlenka salátové mísy obecně vychází ze soužití mnoha kultur v dané oblasti. V této strategii jsou 

zachovány všechny kulturní rozdíly. Jde o model, který předpokládá soužití mnoha národů, hodnot 

a způsobů společenského fungování. Nejdůležitějším faktorem tohoto modelu je udržování dialogu 

mezi jednotlivými skupinami a odstraňování konfliktů, protože tento model je ke konfliktům velmi 

náchylný. Model salátové mísy je velmi charakteristický pro Evropu, kde koexistuje mnoho kultur a 

národností, z nichž každá je hluboce zakořeněna v historii kontinentu. Z tohoto důvodu není možné 

jejich splynutí. 

Tavicí kotlík 

Strategie tavicího kotlíku předpokládá společný kulturní základ pro lidi s různorodou etnickou a 

kulturní minulostí. V rámci této strategie je třeba se soustředit na společné, nadřazené hodnoty. V 

této strategii se kulturní rozdíly stírají. Jednotlivci mohou rozvíjet kultury svého původu v soukromí, 

ale společenský prostor je otevřený všem. Tento model však předpokládá možnost vzdát se 

vlastního kulturního chování či hodnot a osvojit si ty společné, proto je charakteristický pro taková 

prostředí, která byla na migrantech od počátku postavena. USA nebo Austrálie jsou toho dokonalým 

příkladem. V tomto modelu je nadřazenou hodnotou být občanem nové společnosti (např. 

Američan), být představitelem kultury původu je buď druhotné, nebo dokonce v příští generaci 

zaniká. Právě akulturace je v tomto modelu největší hrozbou. Je velmi náchylná k tzv. 

macdonaldizaci, což znamená přijetí běžných, ale i nejjednodušších pravidel fungování v kultuře 

drtivou většinou společnosti. 

Interkulturalismus 

V dnešní době není neobvyklé vidět hudební festivaly s hudebníky hrajícími na tradiční nástroje z 

celého světa a mnoho lidí baví mluvit o komunitách a rozdílech mezi hudebními nástroji, způsobech 

hraní a o pocitech, vzpomínkách a aspiracích, které jejich hudba přenáší. To může být příklad 

interkulturalismu, protože zde probíhá mezikulturní dialog. V interkulturní komunitě dochází k 

porozumění a respektu ke všem kulturám, vzájemné výměně myšlenek a kulturních norem a k 

rozvoji hlubokých vztahů. Interkulturalismus znamená proaktivně přispívat k prohlubování jiné 

kultury (nebo jejích aspektů) prostřednictvím přímého kontaktu a mezikulturního dialogu, zatímco 

multikulturalismus pouze podporuje poznání a respekt k různým kulturám. 

Pokud se snažíme vysvětlit rozdíly z hlediska vzdělávání, zkusme si představit americkou společnost. 

Je multikulturní, protože se skládá z mnoha etnických skupin, které se kdysi usadily v Americe. 

Všechny mají své vlastní kulturní dědictví a zázemí. Mají však svou společnou „kulturní platformu“, 

aby se nejprve uznali jako „Američané“ a poté jako „Italové“, „Číňani“, „Poláci“, „Irové“ atd. Toto je 

specifický příklad multikulturního prostředí. 
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Když přemýšlíte o významu interkulturalismu, zkuste se blíže podívat na to, jak vypadá sjednocená 

Evropa. Je to skupina mnoha místních a národních kultur, které žijí na svých územích po věky. Proto 

je nemožné mít jednu společnou platformu kulturní existence. To neznamená, že Evropané nemají 

nic společného, protože mají spoustu společných hodnot a to, co je zavazuje, je společná historie 

dobrého a horšího soužití. Není třeba popírat, že dějiny Evropy jsou také dějinami vnitřních válek. 

Ale myšlenkou Evropské unie bylo stát se konglomerátem kultur, které si navzájem váží a oceňují 

hodnotu rozmanitosti. Takže „interkulturní“ znamená kultivovat vlastní kulturu, ale být otevřený 

vůči ostatním, respektovat je a využívat z nich to, co je pro nás nejlepší. Tím se ocitáme jeden krok 

před transkulturalismem. 

Transkulturalismus  

V poslední době se ve výzkumných oblastech šíří nové úvahy o otázce, nikoli nové, o podpoře 

rozmanitosti kultur existujících v komunitě nebo národě. Pojem transkulturalismus, známý také jako 

kosmopolitismus, je pro kritiky stále přitažlivější. Pokud porovnáme transkulturalismus s 

multikulturalismem, vidíme, jak se liší ve výsledcích. Kulturní diverzita je vnímána buď jako roztavení 

kulturních prvků, jako je tomu v případě transkulturalismu, nebo jako jejich doplněk k 

mainstreamové kultuře, jako je tomu v případě multikulturalismu. 

Když hledáte příklad transkulturalismu, představte si velké nákupní centrum. Nebo ještě lépe do 

nějakého zajděte. Kdekoli, protože nezáleží na tom, kde budete. Všude na světě najdete stejné 

značky obchodních řetězců; přemýšleli jste někdy o tom, odkud pocházejí? Na tom opravdu nezáleží. 

Samozřejmě můžete v těchto obchodních centrech zaznamenat určité rozdíly: různé potravinářské 

produkty, možná některé místní obchody s tradičním oblečením nebo šperky. Ale co je 

nejdůležitější, můžete mít celý svět na dosah ruky a můžete si vybrat, co potřebujete, co se vám líbí, 

co vám vyhovuje. To je zhruba myšlenka transkulturalismu, kde se stáváte kosmopolitnější, ale váš 

kosmopolitismus je ovlivňován různými světovými kulturami, vámi samotnými, ale také vlivy módy, 

vašeho sociálního prostředí nebo někdy nutností situace. 

Transkulturalismus je poměrně velkou hrozbou pro menší kultury, které nemají sílu se udržet nebo 

jsou vnímány jako obtížnější nebo složitější. To souvisí se základním kritériem, kterým se řídí 

transkulturní volby, tedy atraktivitou. Výzvou proto je zachovat tyto kultury, aby nepřišly o své 

dědictví a bohatství. Toho lze dosáhnout především zapojením těchto kultur do vzdělávacího 

procesu a umožněním jim být součástí dialogu s jinými, většími kulturami. 

Může se nám zdát, že v důsledku globalizace jsme stejně všichni tak či tak propojeni s jednotlivci 

různých kultur - v práci, na základní škole stejně jako na univerzitě, při rekreačních aktivitách nebo 

prostě při nakupování. Tato interkulturní výměna se však může odehrát jen při větší či menší míře 

zvědavosti a otevřenosti vůči druhému, což otevírá prostor k tvorbě vstupů, které v dlouhodobém 

horizontu přinesou změny v našem myšlení, možná směrem k onomu kosmopolitnímu občanovi, 

který je v podstatě transkulturní. 
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Fáze života v různých kulturách 
 

Změna sociálního nebo kulturního prostředí je vždy náročná. Důvody rozhodnutí najít si nové 

bydlení mohou být velmi různé. Někdy ani nejde o rozhodnutí, když lidé musí utíkat o život z 

válečného území. Ale ať už je to otázka svobodného rozhodnutí nebo ne, ať už jde o spontánní nebo 

dobře promyšlený krok, ať už jsou důvody přesunu ekonomické nebo jde čistě o touhu po poznání, 

není snadné zapadnout do nového kulturního rámce. Není to snadný ani rychlý proces. Ale byl již 

poměrně dobře vědecky prozkoumán. Ukázalo se, že tento proces je bez ohledu na okolnosti či 

příčiny nastěhování vždy podobný. 

Pojďme sledovat tento proces, prohlédnout si každou z jeho fází a věnovat pozornost rizikům, která 

se mohou objevit. 

I. Fáze turisty 

V této fázi je vše nové, zvláštní, ale také zajímavé. Toto je první kontakt s něčím, co je jiné. V této 

fázi lidé jen zřídka myslí na budoucnost, jen poznávají nové okolnosti, nové lidi, nová místa. Název 

této fáze vychází z faktu, že lidé vnímají okolí jako turisté: hledají něco, co neznají, zažívají to bez 

hlubšího porozumění: jen pozorují. 

Co je v této fázi důležité: Stejně jako v běžném životě je první dojem důležitý pro další vnímání a 

hlavně budování postojů k nové kultuře. Je tedy zřejmé, že čím lepší je první dojem, tím méně obav 

a méně odporu proti nové kultuře v budoucnu vzbudí. Pro všechny lidi, kteří mají co do činění s 

migranty, je dobrou radou, aby byli co nejslušnější – ne kvůli pohostinnosti, ne jen proto, že situace 

migrantů je vždy těžká, ale protože první kontakt s novou kulturou a lidmi, kteří v ní žijí, hraje 

klíčovou roli při formování budoucích postojů k této kultuře. 

II. Kulturní šok 

Toto je druhá fáze kontaktu s novou kulturou. Lidé začínají žít v novém prostředí. Poté, co se nově 

příchozí cítí jako turisté, jako někdo zavalený novými okolnostmi, začínají si postupně zařizovat život 

na novém místě. A pak si uvědomí, že lidé na tomto novém místě žijí jinak. Jazyk přestává být jen 

příčinou legračních nedorozumění nebo nutnosti žádat o něco různými způsoby a stává se překážkou 

v každodenním životě. Kulturní šok úzce souvisí s rozdíly v hodnotách a postojích. To, co je 

oceňováno v původní kultuře, může mít v té nové menší hodnotu. A naopak: co bylo doma 

opomíjeno, to se v novém světě velmi cení. Tento rozpor způsobuje mnoho stresových situací. 

Psychosomatické napětí neustále roste. Může se objevit proces regrese, který spočívá v idealizaci 

původní kultury a odmítnutí té nové. 

Co je v této fázi důležité: lidé, kteří jsou ve fázi kulturního šoku, by neměli zůstat sami. Je velmi 

důležité poskytovat sociální kontakty: zejména s lidmi z nové kultury. Mohou pomoci při osvojování 
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jazyka, což je také velmi důležité. Čím více kontaktů se sociálním prostředím, tím lépe. Samozřejmě 

to neznamená, že by lidé měli být nuceni setkávat se s ostatními. Místo toho je dobré přesvědčit a 

poukázat na to, že proces asimilace je tvrdý, ale čím dříve jím projdeme, tím méně to bude bolet. 

III. Adaptace 

Adaptační fáze spočívá v přizpůsobení se převládajícím podmínkám. V kulturní praxi  to znamená 

schopnost postupně se nalézt v nových podmínkách. Aby byl člověk schopný adaptace, musí získat 

kulturní znalosti a především ovládnout jazyk. Adaptace však neznamená svobodné fungování 

v hostitelské kultuře, která pomalu přestává být kulturou novou. Jde spíše o získání základních 

dovedností, které zaručují přežití v sociálním prostředí. Na začátku této fáze dosud nejsou navázány 

žádné vazby s domorodci: neexistují žádné vztahy se sousedy, například členy místní komunity. 

V tomto okamžiku se však takové vazby mohou zrodit. 

Co je v této fázi důležité: Adaptace může koexistovat s izolací. Vzhledem k tomu, že míra zapojení 

do společenského života nové kultury je minimální, může člověk zůstat ve stavu odmítání nových 

hodnot a zvyků a uzavřít se do bezpečné „bubliny“ malé domoviny, kterou si může doma vytvořit. 

Ale na druhou stranu může výsledek adaptace odhalit odmítnutí původní kultury a ochotu co 

nejrychleji se etablovat v nové kultuře. Ani jedna z těchto strategií není dobrá pro získání pocitu 

kulturní identity. Je důležité zachovat vědomí hodnoty původní kultury a pokusit se navázat spojení 

v novém sociokulturním prostředí. Pocit nové identity tak lze vytvářet a udržovat v souladu s obojím: 

místem nového života i tradicí rodu a předků, kteří zůstali v původní domovině. Tato fáze je tedy 

velmi choulostivá a důležitá: vyžaduje citlivost při poskytování pomoci tím, že projevujeme úctu k 

hodnotám a přesvědčení kultury původu a také ukazujeme příležitosti a výhody života v nové 

kultuře. 

IV. Integrace  

Integrace je cílem celého procesu začleňování migrantů do nové kultury. Jak již bylo zmíněno, 

integrace neznamená odmítnutí staré kultury a začlenění nové. Tento postup je bohužel jednou ze 

strategií, která je někdy považována za nejjednodušší způsob adaptace a nazývá se plná asimilace. 

Další strategií, kterou lze uplatnit, je marginalizace. V tomto případě jsou patrné vztahy s vnějším 

sociálním prostředím, přičemž lidé si doma stále uchovávají staré zvyky, hodnoty a jazyk. V 

marginalizaci nejsou hranice reálné: „život venku“ je umělý, což vede k odcizení, nebo v případě 

nalezení rodin s podobnými problémy ke ghettoizaci. Nejpřínosnější strategií je integrace, která 

spočívá v připojení se k dominantní kultuře, ale zároveň uchování vlastního přesvědčení a tradic v 

domácí, intimní sféře. Nejde o život dvojího života: domácího a společenského, protože umožňuje 

mísení kulturních prvků a výběr těch, které jsou považovány za nejvhodnější. Základem integrace 

však nejsou jen chování nebo hodnoty, ale sociální vazby, které jsou trvalé a v rámci integrace 

hluboké. Týká se to například sousedů, účasti na životě školy nebo zapojení se do místních aktivit. 
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Kritici integrace se domnívají, že podporuje nálepku cizince, avšak v dnešním světě, kde je stále 

častější normou multikulturní a transkulturní chování, se takové obavy zdají neopodstatněné. 

Co je v této fázi důležité: Strategie integrace by měla být podporována a stojí za to ukázat případy 

úspěšné integrace jako dobré příklady. Lidé, kteří se již posunuli na své cestě k osvojení integračního 

modelu, mohou být podporováni při začleňování osob, které jsou v rámci své integrační cesty teprve 

na začátku, do společných aktivit. Je také důležité přesvědčit lidi, kteří zvolili strategii marginalizace, 

aby se otevřeli nové společnosti. Toho lze dosáhnout tím, že ukážeme příležitosti, dobro, které nová 

kultura představuje, stejně jako podobnosti mezi těmito dvěma kulturami. Lidé se lépe přesvědčí, 

když vidí, že obě kultury mají mnoho společného. Protože jsme ve skutečnosti všichni stejní lidé žijící 

v našem vlastním světě pod stejným nebem.  

Výše uvedené fáze popisují správný a očekávaný proces vedoucí k integraci. Mohou však existovat 

také nevhodné procesy, které nevedou k dosažení poslední fáze - úspěšné integrace se sociálním 

prostředím. Byly zmíněny již dříve, ale stojí za to se na ně podívat blíže, abychom se zamysleli nad 

faktory, které k nim vedou. Toto nevhodné chování jsou strategie, které si migranti mohou osvojit v 

důsledku mnoha faktorů, jako je nedostatek komunikace s okolím, nedostatek podpory a 

nepřátelství okolí. 

První strategie, která není vhodná, je strategie separace. Migranti tvoří skupinu mezi představiteli 

vlastní kultury a zcela se uzavírají do svého okolí. Fungují podle vlastních hodnot, komunikují jen 

natolik, kolik je třeba k přežití, většinou prostřednictvím vybraných lidí, kteří jsou jakýmisi kulturními 

překladateli. Výsledkem této strategie je vytváření ghett, v nichž se prohlubuje propast mezi 

kulturou původu a kulturou místní. 

Pokud migranti nemohou vytvořit skupinu, protože je jich například příliš málo, řekněme, že máme 

jen jednu rodinu, má výše uvedená strategie podobu marginalizace. Takoví lidé se snaží být v okolí 

neviditelní, odsuzují se k izolaci, snaží se fungovat na okraji společnosti. 

Další chybnou strategií je asimilační strategie. Vychází z toho, že se člověk plně integruje do nové 

kultury a zároveň opouští kulturu, ze které pochází. Jinými slovy tento člověk předstírá, že je někým, 

kým není. Nejčastěji je tento postup způsoben tím, že se takový člověk bojí přiznat, odkud pochází. 

To může souviset se špatnými vzpomínkami na místo původu, ale také se může jednat o důsledek 

obdivu k místní kultuře. Často se však stává, že tito lidé tím, že odhodí své kořeny, uvíznou mezi 

dvěma světy. Předstírání vede k nedostatku kulturní identity. Někdy se takoví lidé sami stanou 

netolerantními vůči ostatním, protože se bojí, že někdo poukáže na jejich původ, a tak se snaží 

dokázat, jak úzce jsou spjatí se svou novou zemí, což vede až ke xenofobnímu chování . 

To vše vede k závěru, že správný průběh integračního procesu ovlivňuje mnoho faktorů a každý 

proces může být individuální. Je však důležité, aby každý, kdo mění kulturu, cítil podporu a měl pocit 

bezpečí, který se netýká pouze fyzické bezpečnosti. Jde spíše o bezpečnou možnost odkazovat na 
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kulturu původu, pěstovat ji a postupně spojovat prvky světa, ze kterého pochází, s tím, ve kterém 

se nachází. 

Je také důležité, aby podpora byla komplexní: od pomoci ve formálních záležitostech přes výuku 

jazyků přizpůsobenou schopnostem studenta až po vytvoření příjemné atmosféry. 

Je třeba mít na paměti, že tento proces nelze vynutit, člověka nelze integrovat, musí se integrovat 

sám, a k tomu potřebuje dostatečný prostor, podporu a povzbuzení. Pak se vyhneme mnoha 

společenským problémům a získáme nového člena komunity, jehož kulturní zkušenost může hodně 

přispět naší vlastní komunitě. 
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M2. Jednotka 1: AKTIVITA 

 

Integrační plán 

Cílem aktivity je připravit akční plán pro nově příchozí imigranty. 

Zaměření Budování zdravého multikulturního prostředí na sociální a institucionální úrovni. 

Trvání 1 h. 

Pomůcky Papíry a psací potřeby 

Popis Naplánujte holistickou strategii pro migranty, procházejí fázemi začleňování do nové 
kultury. Ve svém plánu zacházejte s jednotlivými fázemi odděleně, ale snažte se 
vytvořit ucelenou vizi s konkrétními činnostmi. Rozhodněte se, v jaké fázi je lepší 
naplánovat zajímavá skupinová setkání, jako např. sousedský piknik nebo jakýkoli 
konkrétní kulturní den ve škole a kdy je lepší naplánovat si individuální setkání a 
besedy. Přemýšlejte o zapojení místních komunit a institucí. Nezapomeňte na 
plánování rolí pro celou rodinu (v přípravě si můžete představit velikost a složení 
příchozí rodiny). 

Zhodnocení 
Uvědomili jste si, že tato strategie potřebuje spolupráci mnoha lidí a institucí, aby byla 
úspěšná? Jaké argumenty lze těmto lidem nebo institucím poskytnout, abyste je 
přesvědčili ke spolupráci? 

Tipy a triky Nezapomeňte naplánovat strategii hodnocení: může to být deník, vedený rodinou, 
nebo druh kroniky, kterou vytvoříte vy. 

Zdroje/Odkazy Portes, A. and Rivas, A., (2011). The Adaptation of Migrant Children.The Future of 
Children Princeton University 21 (1): pp. 219-246, DOI: 10.1353/foc.2011.0004 - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3634592/ 
Drouhot, L.G., & Nee, V. (2019). Assimilation and the Second Generation in Europe 
and America: Blending and Segregating Social Dynamics Between Immigrants and 
Natives. Review of Sociology, 45, 177-199. 
https://www.lucasdrouhot.com/preprint/Drouhot_Nee_ARS_preprint.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=aigAt28eF_Y 

Autor FRAME 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3634592/
https://www.lucasdrouhot.com/preprint/Drouhot_Nee_ARS_preprint.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aigAt28eF_Y
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M2. Jednotka 1: SCÉNÁŘ 

Na základě toho, co jsme se dozvěděli po prostudování jednotky, s odkazem na Max-Neefovu matrici 

základních lidských potřeb a koncept kola základních lidských potřeb Anne Hope, když mluvíme o 

globalizaci a interkulturním prostředí, by migranti mohli čelit obrovským výzvám při adaptaci na 

nové prostředí s jiným systémem hodnot. Jaké axiologické a existenciální potřeby uspokojuje 

přizpůsobení vlastní kultury jinému systému hodnot při zvážení výše uvedeného? A proč? Jaké 

mohou být největší potíže, se kterými se můžete setkat při plnění svých základních potřeb? 

Dále, jakou roli hraje koncept globální kompetence v kontextu hlavních témat prezentovaných v 

tomto bloku? 

 

 
                   AXIOLOGICKÉ POTŘEBY 
Být  
(kvalita) 

Mít 
(věc) 

Dělat 
(akce) 

Vztahovat se 
(parametr) 

                                            
E
X
I
S
T
E
N
Č
N
Í  
P
O
T
Ř
E

Živobytí 

Fyzické zdraví, 
duševní zdraví, 
vyrovnanost, 
smysl pro humor, 
přizpůsobivost 

Jídlo, přístřeší, 
práce 

Krmit, plodit, 
odpočívat, 
pracovat, 
oblékat 

Sociální 
prostředí, 
životní prostředí 

Ochrana 

Péče, rovnováha, 
solidarita, 
adaptabilita, 
autonomie 

systém 
pojištění, 
spoření, 
sociální 
zabezpečení, 
zdravotní 
systém, právní 
ochrana, 
rodina, práce 

Spolupracovat, 
plánovat, 
pomáhat, 
starat se, 
předcházet, 
léčit 

Životní prostor, 
obydlí, sociální 
prostředí 

Náklonnost 

Sebeúcta, 
solidarita, 
respekt, 
tolerance, 
štědrost, 
vnímavost, vášeň, 
odhodlání, 
smyslnost, smysl 
pro humor 

Přátelství, 
rodina, vztah k 
přírodě, 
partnerské 
vztahy 

Milovat, hladit, 
vyjadřovat 
emoce, sdílet, 
pečovat, 
rozvíjet, 
oceňovat 

Soukromí, 
intimita, domov, 
pospolitost 

Porozumění 
Kritické svědomí, 
vnímavost, 
zvědavost, údiv, 

Literatura, 
metoda, 
vzdělávací 
politika, 

Zkoumat, 
meditovat, 
experimentova

Nastavení 
formativních 
interakcí, škola, 
univerzita, 



 

 
 

2GEM | 2ND GENERATION OF EUROPEAN MIGRANTS 
Ref. 2020-1-FI01-KA204-066469 
2gem.eu 

69 
 

B
Y 

disciplína, intuice, 
racionalita 

učitelé, 
komunikační 
politika 

t, analyzovat, 
studovat 

akademie, 
skupina, 
komunita, 
rodina 

Účast 

Přizpůsobivost, 
vnímavost, 
solidarita, ochota, 
odhodlání, 
obětavost, 
respekt, vášeň, 
smysl pro humor 

Odpovědnosti, 
povinnosti, 
práce, práva, 
privilegia 

Začlenit se, 
spolupracovat, 
navrhovat, 
sdílet, 
oponovat, 
poslouchat, 
komunikovat, 
dohodnout se, 
vyjádřit názor 

Nastavení na 
participativní 
interakci, strany, 
sdružení, církve, 
komunity, 
sousedství, 
rodina 

Odpočinek 

Zvědavost, 
vnímavost, 
představivost, 
lehkomyslnost, 
smysl pro humor, 
klid, smyslnost 

Hry, večírky, 
podívané, 
kluby, klid 
mysli 

představovat 
si, přemítat, 
snít, vzpomínat 
na staré časy, 
dát průchod 
fantaziím, 
vybavit si, 
relaxovat, 
bavit se, hrát si 

Soukromí, 
intimita, 
prostředí 
blízkosti, volný 
čas, okolí, 
krajina 

Tvoření 

Vášeň, odhodlání, 
intuice, 
představivost, 
smělost, 
racionalita, 
autonomie, 
vynalézavost, 
zvědavost 

Schopnosti, 
dovednosti, 
práce, 
techniky, 
metoda 

Vymyslet, 
postavit, 
navrhnout, 
pracovat, 
skládat, 
interpretovat 

Produktivní 
prostředí a 
prostředí se 
zpětnou vazbou, 
workshopy, 
kulturní skupiny, 
publikum, 
prostor pro 
vyjádření, pocit 
svobody 

Identita 

Pocit 
sounáležitosti, 
sebeúcta, 
důslednost, 
diferenciace, 
asertivita 

Symboly, jazyk, 
náboženství, 
zvyky, zvyky, 
referenční 
skupiny, 
sexualita, 
hodnoty, 
normy, 
historická 
paměť, práce 

Zavázat se, 
integrovat se, 
konfrontovat 
se, rozhodnout 
se, poznat sám 
sebe, ocenit 
své schopnosti, 
upravovat 
poznatky o 
sobě, růst 

Sociální rytmy, 
každodenní 
prostředí, 
prostředí, do 
kterého člověk 
patří, fáze zrání 
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Svoboda 

Autonomie, 
sebeúcta, 
odhodlání, vášeň, 
asertivita, 
otevřenost, 
smělost, 
vzpurnost, 
tolerance 

Rovná práva 

Nesouhlasit, 
vybrat si, 
odlišit se, 
riskovat, 
rozvíjet 
povědomí, 
zavázat se, 
neposlouchat 

Časová / 
prostorová 
plasticita 
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M2. Jednotka 2: Interkulturalismus! Dovednosti a metody 

     Jak chápat interkulturalismus 
 

Švédský trenér a pedagog Patrick Gruczkun, když mluvil o porozumění interkulturalismu, navrhl 

šestistupňový model, který vysvětluje fáze nebo úrovně našeho porozumění. Tato stádia pocházejí 

z přirozeného kulturního chování, které bylo studováno antropology. Vyžadují však určité vedení, 

protože ne vždy sami vyjadřujeme vůli koexistovat s jinými kulturami. Není však pochyb o tom, že 

proti chování, jako je xenofobie a sociální odcizení, by se mělo bojovat především řádnou výchovou. 

 

Připadá vám tato mapa povědomá? Jsme zvyklí dívat se na mapu 

světa z různých úhlů pohledu. Ale znamená to, že svět vypadá 

skutečně tak, jak ho vidíme? 

Ne, vidíme svět podle toho, kde se nacházíme! 

Toto je první a nejobecnější předpoklad šestistupňového modelu porozumění interkulturalismu od 

Particka Gruczkuna. Takže prvním krokem v tomto interkulturním modelu je sebeuvědomění, kdo 

jsme a že jsme jedineční. Je třeba pochopit, že lidé jsou individuality a jako takoví mají své vlastní 
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vědomí. To je základ pro uznání lidské subjektivity. V důsledku toho nezpochybnitelná pravda, že 

každý si zaslouží respekt. 

Měli bychom také vzít v úvahu, že svět vidíme z naší vlastní perspektivy, což nás vede k druhému 

kroku. Všichni máme tendenci dívat se na vše z perspektivy, v níž my jsme středem. Týká se to jak 

individuálního přístupu, vždyť svět pozorujeme očima, které přenášejí obrazy do našeho vědomí, a 

touto cestou se formují naše úsudky o realitě, ale i širší aspekt: každý člověk, který žije v dané 

kultuře, považuje svou kulturu za nejdůležitější, ústřední. Říká se tomu etnocentrismus a není to 

špatné, není to ani divné, takto vnímáme svět, ale měli bychom si to uvědomit. Měli bychom si tedy 

být vědomi své subjektivity. 

"Moje pravda není pravda." 

Pravda někoho jiného může být jiná. To však neznamená, že by některá z nich byla více či méně 

cenná. A v tomto kroku je dobré si připomenout, že i když jsme jedineční, vždy máme s ostatními 

aspoň něco společného. 

Třetím krokem je zvědavost. Pokud je vaše pravda jiná než moje, rád bych ji poznal. Pokusil bych se 

ji pochopit. Nesoudit ji zpočátku, ale učit se. Zajímat se o pravdu někoho jiného je důležité v 

jakýchkoli mezilidských vztazích, ale zásadní v mezikulturním prostředí. Bez této zvědavosti není 

šance poznat jinou kulturu nebo dokonce názory jiných lidí. Ovlivňuje ale i člověka, který nemá 

zájem: nemá šanci se rozvíjet, místo toho se uzavírá do své vlastní mysli v sevřeném světě 

předsudků, předsudků a stereotypů. 

Čtvrtým krokem je sekce znalostí a dovedností a její nezbytnou součástí je diskuse o tom, co 

rozumíme pod tak jednoduchým slovem jako „kultura“, což je velmi složitý pojem v závislosti na úhlu 

pohledu, z něhož jej vnímáme. A až pochopíme, co je to kultura, můžeme se zamyslet, kudy vedou 

hranice mezi nimi? Jsme schopni stanovit přesné hranice, kde jedna kultura začíná a druhá končí? 

Zvláště v dnešním světě, kde se lidé stěhují, kultury se mísí a jedním z nejmódnějších slov je 

„globalismus“. 

Ale než začnu studovat jiné kultury, co mohu vědět o své vlastní? V jakém rozsahu jsem si vědom 

své kultury? Co o ní mohu říci, jak bych ji vysvětlil ostatním? Znamená to, že než se naučíte jakoukoli 

jinou kulturu, je třeba si uvědomit naši vlastní kulturu. Což není snadný proces. Pokud lidé vyrostli 

ve své kultuře, vnímají ji jako něco přirozeného, neuvědomují si způsob svého jednání, dokud se 

nesetkají s jiným způsobem života, jiným životním stylem. Dále bychom měli vzít v úvahu, že ani 

národní kultury nejsou homogenní: mohou se lišit v různých regionech. Zkuste rozpoznat, kdy 

můžete mluvit o vaší kultuře, i když jste v jiné části vaší vlastní země, a kdy se ocitáte v jiné kultuře? 

Možná, pomyslíte si, je to jen otázka jazyka. Ano, ale to je jen část problému. 
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Pátý krok je o zkušenostech. Zkuste se dostat do situace, kdy můžete v mezikulturním dialogu selhat 

nebo uspět. A když se to stane, můžete objevit nějaké velké výzvy, otázky. Můžete se ocitnout v 

situaci konfliktu, nepochopení, dokonce i osamělosti. 

Můžete si začít klást otázky: 

Dokážu se přizpůsobit očekáváním, která jsou na mě kladena? Naučím se jazyk? Budou mé 

dovednosti uznány? Dokážu se v tomto novém prostředí prosadit a získat práci? 

Druhou výzvou je výzva autenticity, kde se ptáte sami sebe: Mohu se přizpůsobit a přesto být věrný 

sám sobě? A to vás může přivést k obecnějším otázkám, které jsou normální a přirozené: Proč se 

musím přizpůsobovat? Nemůžeme být prostě jiní, musí se každý vejít do této úzké škatulky 

správného a podobného? 

Tyto otázky jsou normální a pokud se objeví, znamená to, že naše vnímání problému mezikulturního 

dialogu podléhá hluboké reflexi. Vidíme jeho potřebu, ale také si začínáme uvědomovat problémy 

a pochybnosti s tím související. Není to ani tak, že bychom na tyto otázky potřebovali znát odpovědi. 

Můžeme je nechat bez uspokojivé odpovědi, protože někdy je lepší pokračovat v hledání odpovědi, 

než přestat hledat a prohlásit, že jste našli správnou odpověď. 

A to nás přivádí k poslednímu kroku tohoto modelu šesti kroků, kterým je reflexe, přemýšlení o 

svých interkulturních zkušenostech a diskuze o nich, abychom se z nich mohli poučit. Každé učení je 

proces, ve kterém bychom měli občas činit zastávky, abychom se zamysleli nad dosavadním 

průběhem. Jsme připraveni na další krok, můžeme pokračovat v cestě? Být lepším člověkem v 

multikulturním světě. 

Tento model nám umožňuje pochopit roli, kterou v našich životech hraje kontakt s jinou kulturou. 

Ve skutečnosti nám otevírá možnost poznat sami sebe a pak nám pomáhá fungovat ve skupině: 

nejen v naší vlastní kultuře, ale v kterékoli, kde se ocitneme. Je však velmi důležité pochopit, že 

jednotlivci jsou vždy předmětem učení. Úlohou učitele v mezikulturním dialogu je vylepšovat, 

vysvětlovat, nikoli učit. Interkulturní kompetence jsou součástí sociálních kompetencí, které se lze 

naučit, ale nemohou být vyučovány. Nikdo nemůže nikoho nutit, aby se naučil žít mezi jinými lidmi 

a vidět, chápat, nebo třeba akceptovat jejich hodnoty, životní styl, názory. Vždy to závisí na 

svobodné vůli lidí. Proto je nezbytné pochopit, že nemůžeme někoho integrovat s někým jiným, 

můžeme pouze integrovat sami sebe s někým. Jde o to, abychom pochopili, že všichni jsme 

společenské bytosti (což prohlásil moudrý muž jménem Aristoteles před dvěma a půl tisíci lety), 

takže potřebujeme, aby ostatní lidé byli skutečně šťastní. A život každé lidské bytosti je unikátní 

příběh, který je třeba vyprávět. Abychom byli šťastní, měli bychom se naučit, jak slyšet, chápat a  

respektovat jiné příběhy. Budeme se tak moci z těchto příběhů poučit a náš vlastní život bude lepší, 

bohatší, barevnější. 
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Tvorba školicího programu 
 

1. Identifikace potřeb školení 

Školicí program by měl začínat identifikací organizace, která takový program potřebuje. Primárním 

cílem školení je umožnit vhodnou změnu u jednotlivce tak, aby mohl být pro organizaci užitečný. 

Potřeby školení proto musí souviset s požadavky organizace i s individuálními požadavky. Ve všech 

takových situacích bude muset organizace identifikovat potřeby školení svých zaměstnanců. 

2. Stanovení cílů školení  

Školení obvykle znamená trénink dovedností, které jsou přímo nebo bezprostředně použitelné. Cíl 

školení se liší podle zaměstnanců na různých úrovních organizace. Základním cílem školení je 

vytvořit shodu mezi člověkem a jeho zaměstnáním. Cílem školení je tedy zlepšit úroveň znalostí a 

dovedností a rozvinout správný přístup mezi zaměstnanci, aby mohli efektivně vykonávat svou 

současnou práci, nebo je připravit na budoucí úkol. Z hlediska organizace je však rozvoj zaměstnanců 

prostředkem k efektivitě organizace. 

3. Výběr účastníků 

Další důležité rozhodnutí se týká výběru stážistů. Organizace, která poskytuje správné školení 

správným lidem, může pomoci vytvořit a udržet dobře vyškolenou a stabilní pracovní sílu. Při výběru 

stážistů je třeba věnovat náležitou pozornost potřebám a motivaci zaměstnanců, zastaralým 

dovednostem a požadavkům na udržení. Mnoho společností se vydalo směrem ke školení 

zaměstnanců, aby měli více dovedností nazývaných multi-skilling. Multi-skilling je relevantní 

zejména tam, kde se využívají poloautonomní nebo samostatně řízené týmy. Všichni jsou 

povzbuzováni, aby se naučili všechny činnosti týmu a zaměstnanci jsou obecně placeni podle počtu 

dovedností, které si osvojili. 

4. Stanovení obsahu a výběr metod školení 

Cíle školení určují osnovy školení. Obsah se bude lišit podle typu školení a konkrétních požadavků 

účastníků. Jaký typ metody školení zaměstnanců se nejlépe hodí pro konkrétní organizaci, to závisí 

na řadě faktorů, jako jsou dovednosti požadované pro danou práci, kvalifikace kandidáta, který má 

být vyškolen, druhy provozních problémů, kterým organizace čel í, a podpora tréninkového 

programu od vyššího managementu. 

5. Rozpočet školení 

Rozpočet na školení zahrnuje objem finančních prostředků, které je organizace ochotna poskytnout. 

Tvorba rozpočtu školení bude probíhat simultánně s celkovým plánováním školicího programu pro 

rozvoj dovedností. Limity rozpočtu mohou omezovat dostupné alternativy manažera lidských 

zdrojů, a proto musí být brány v potaz ve všech fázích procesu tvorby školení. 
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6. Rozhodování o účastnících 

Účinný školicí program nelze vytvořit, pokud nejsou k dispozici efektivní školitelé. Organizace má 

možnost využít školitele zaměstnanců nebo vyhledat smluvní školitele mimo společnost, nebo 

provést obojí, pokud jsou k dispozici. Školitelé zaměstnanců – specialista na výplatní listinu 

organizace na plný úvazek nebo člen vybraný pro školení na částečný úvazek. Klíčem k úspěchu je 

však výběr správného jednotlivce a poskytnutí nástrojů, které potřebují, aby byli efektivní. Vybrat 

dobrého trenéra je těžký úkol. 

7. Hodnocení 

Hodnocení školení je důležitým procesem při určování účinnosti školení a při kontrole, zda školicí 

programy skutečně pomáhají zaměstnancům stát se dobrými v tom, co dělají. Hodnocení školení 

může být také integrováno jako funkce vašeho systému řízení výuky. 

Prostřednictvím strategického hodnocení mohou podniky najít způsoby, jak zlepšit kvalitu školení a 

dosáhnout vzdělávacích cílů stanovených pro úspěch zaměstnanců. Abychom vám pomohli začít, 

sepsali jsme proces hodnocení školení ve 4 krocích: 

1. Výběr vhodného modelu 

K dispozici jsou různé typy modelů hodnocení školení a každý se zaměřuje na jiné oblasti. Prvním 

krokem k zahájení hodnocení školicích programů je tedy výběr nejlepšího modelu, který bude 

odpovídat potřebám vašeho hodnocení. 

Níže jsou uvedeny 3 běžně používané modely hodnocení školení: 

Kirkpatrickův čtyřúrovňový model 

Tento proces hodnocení školení je celosvětově používán podniky, které se snaží dosáhnout 

návratnosti investic (ROI) prostřednictvím nákladově efektivních a časově efektivních školení. Tento 

model rozděluje proces hodnocení do 4 úrovní: 

● Úroveň 1: Reakce – Posuzuje, jak žák reagoval na školení. Obvykle se měří pomocí formuláře 

průzkumu, který je účastníkům předložen k vyplnění po konci školení. 

● Úroveň 2: Učení – Tato úroveň měří, co se účastníci školení naučili. Na této úrovni se 

používají krátké kvízy a testy k měření změn ve znalostech a dovednostech účastníků.  

● Úroveň 3: Chování – Hodnotí změny chování účastníků jako výsledek školení. To se měří 

prostřednictvím pozorování na pracovišti, porovnáním chování před a po tréninku. 

● Úroveň 4: Výsledky – Poslední krok měří a vyhodnocuje výsledek školícího programu oproti 

očekáváním organizace nebo zainteresovaných stran. Kontroluje, zda účastníci školení splnili 
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své vzdělávací cíle. Některá měřítka nebo faktory, které budou organizace měřit, jsou 

produktivita, morálka, kvalita, prodej, efektivita a hodnocení spokojenosti zákazníků. 

Model CIRO 

Model CIRO (kontext, vstup, reakce a výstup) vyhodnocuje efektivitu manažerských školení. 

Zaměřuje se na měření prováděná před a po provedení tréninkového programu. Podobně jako u 

ostatních modelů je i proces hodnocení školení rozdělen do 4 fází: 

● Fáze 1: Kontext – Tato fáze hodnotí provozní situaci organizace nebo podniku s cílem 

identifikovat a vyhodnotit potřeby a cíle školení. V této fázi se provádí analýza potřeb školení, 

aby se zjistilo, která oblast operací organizaci chybí. Jakmile jsou potřeby školení definovány, 

jsou nastaveny na následující 3 úrovně: 

○ Konečný cíl – cílem je odstranit organizační nedostatky, jako je špatný výkon, nízký 

zisk, nízká produktivita nebo špatné služby zákazníkům. 

○ Průběžné cíle – tyto cíle vyžadují změny v pracovním chování zaměstnanců, aby bylo 

dosaženo konečného cíle. 

○ Okamžité cíle – tyto cíle zahrnují získání nových dovedností a znalostí a dokonce i 

změnu postojů zaměstnanců vedoucí ke změně jejich chování.  

● Fáze 2: Vstup – V této fázi odborníci na hodnocení školení shromažďují informace 

prostřednictvím analýzy dostupných zdrojů v organizaci, aby vybrali nejlepší techniku nebo 

metodu vedoucí k dosažení cílů školení. 

● Fáze 3: Reakce – V této fázi se shromažďuje zpětná vazba od účastníků. Informace 

shromážděné v této fázi se používají k dalšímu zdokonalování školicího programu. 

Fáze 4: Výsledek – Tato fáze hodnotí výsledky školicího programu. Výsledek se měří na 

následujících 4 úrovních: 

○ Úroveň studenta 

○ Úroveň pracoviště 

○ Úroveň týmu nebo oddělení 

○ Úroveň podniku 

 

Model Philips ROI 

Model Phillips ROI vyhodnocuje návratnost investic (ROI) školicího programu. Tento model v 

podstatě napodobuje rozsah a sekvenci Kirkpatrickova modelu, ale s dalším krokem. Pět úrovní 

modelu je následujících: 

● Úroveň 1: Reakce – podobně jako Kirkpatrickův model, model začíná hodnocením reakce 

účastníka a jeho spokojenosti s tréninkovým programem. 

● Úroveň 2: Učení – tato úroveň měří dovednosti a znalosti získané účastníky. 
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● Úroveň 3: Aplikace a implementace – podobně jako Kirkpatrickův model tato úroveň měří, 

zda se účastníci školicího programu po návratu na pracoviště něco na školení naučili. Dále 

však rozšiřuje rozsah poznatků určením, zda problém (pokud existuje) souvisí s prováděním 

školení nebo implementací poznatků. 

● Úroveň 4: Dopad – v modelu Phillips se místo výsledků zaměřuje na měření celkového 

obchodního dopadu vzdělávacího programu. Ve srovnání s Kirkpatrickovým modelem je 

mnohem širší, protože identifikuje, zda výsledek ovlivnily jiné faktory kromě školení. 

● Úroveň 5: Návratnost investic (ROI) – Tato přidaná úroveň je navržena pro měření 

návratnosti investic pomocí analýzy nákladů a přínosů pro porovnání peněžní hodnoty 

obchodních výsledků s náklady na vzdělávací program (programy). 

 

2. Stanovení indikátorů efektivity školení 

Aby bylo možné efektivně vyhodnotit školicí programy, musí praktikující školicího programu nejprve 

definovat ukazatele „efektivity“. Jako vodítko by si měli odborníci nebo organizace odpovědět na 

tuto hlavní otázku: „V jakém smyslu bude vzdělávací program považován za úspěšný?“ 

Níže jsou uvedeny některé příklady faktorů nebo indikátorů, které mohou pomoci při měření 

efektivity tréninku: 

● Nové dovednosti a znalosti 

● Studijní zkušenost 

● Spokojenost zaměstnance 

● Kulturní efekt 

● Efekt na účinnost 

● Finanční efekt 

 

3. Výběr správné metody a sběr dat 

Metody hodnocení školení se týkají přístupů ke sběru dat. Jakmile je identifikován účel, technika a 

měření efektivity školení, dalším krokem je vybrat správnou metodu nebo nástroje pro sběr 

potřebných informací o vzdělávacím programu. 

Níže jsou uvedeny některé běžné metody hodnocení školení, které je možné použít: 

● Dotazníky – to jsou sady otázek běžně používané pro sběr statistických informací od 

účastníků na určité téma. Mohou být použity jako nástroj při provádění průzkumů pro 

účastníky školení po dokončení vzdělávacího programu. 
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● Rozhovory – lze je vést tváří v tvář nebo online. Tato metoda umožňuje výzkumníkům ponořit 

se hlouběji do odpovědí účastníků. Rozhovory mohou odborníkům pomoci poskytnout 

hodnotnější a podrobnější informace o zkušenostech zaměstnanců se školením. 

● Cílové skupiny – jedná se o moderované diskuse mezi malou skupinou účastníků, kteří prošli 

stejným školicím programem. Tento postup je užitečný, pokud je cílem průzkumu 

prozkoumat vhled a pocity účastníka ohledně školení a získat zpětnou vazbu o tom, jak lze 

školení zlepšit. 

● Pozorování – tato metoda probíhá pozorováním změny chování účastníka na pracovišti. 

Odborník nebo přidělený hodnotitel bude sledovat, jak pracovník plní úkoly nebo jak se 

zapojuje do procesů a týmových činností. 

Jakmile je metoda vybrána, mohou výzkumníci pokračovat ve sběru dat. 

4. Analýza dat 

Posledním krokem je analýza nasbíraných dat a zdokumentování shromážděných poznatků o 

provedeném školení. Záznam o hodnocení školení bude klíčovým podkladem pro budoucí zlepšení 

přístupu organizace ke školicím programům. 
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Jak uspořádat dobrý workshop 
 

1. Příprava workshopu: 
 . Výběr cíle 

Q: Proč je výběr cíle důležitý? 

A: Stanovení jasných cílů je důležité, pokud chcete následně měřit úspěšnost 

workshopu. Cíl nemusí být číselný nebo dokonce binární typ otázky „ano nebo ne“. 

Může fungovat cokoli, co můžete sledovat a na co navazovat, pokud skupina 

(účastníci workshopu) sdílejí porozumění cíli a mohou se dohodnout na tom, zda jej 

bylo poté dosaženo nebo ne. 

 

Q: Jak správně formulovat cíle workshopu? 

A: Jakmile zjistíte, kdo se workshopu zúčastní, je čas ujistit se, že máte jasnou 

představu o jeho účelu. Bez ohledu na to, čí nápad byl zorganizovat workshop, je 

dobré se v tomto bodě sejít s některými klíčovými zainteresovanými stranami, abyste 

se ujistili, že všichni jsou na stejné vlně ohledně toho, čeho se snažíte dosáhnout 

(stanovení cílů). Teprve když budete mít pocit, že všichni mají společný soubor 

očekávání, můžete přejít k dalším krokům. 

Uveďte hmatatelné výsledky z vašeho workshopu, o které se chcete podělit nebo o 

nich později referovat. Podobně jako u vašich cílů vám to pomůže ujasnit si, jak 

strukturovat svůj workshop a získat z něj to nejlepší. 

 

b. Výběr členů skupiny 

Q: Jak vybíráte účastníky workshopu? 

A: To, čeho workshopem dosáhnete, závisí do značné míry na motivaci a vhodnosti 

účastníků. Kritéria požadavků na účastníky proto musí být definována s ohledem na 

typ a cíle daného workshopu. Měly by být jasné a jednoznačné a podporovat vyhlídky 

na maximalizaci přínosů činnosti a udržitelných dopadů. Identifikaci vašeho účastníka 

workshopu lze shrnout následovně:  

● Vyberte správný počet lidí. Možná budete chtít mít malou skupinu (pro 

poskytování intenzivní podpory) nebo větší skupinu (pro velké množství 

příspěvků). 

● Najděte vhodné osoby. Možná budete chtít specifikovat, že potřebujete 

účastníky, kteří budou schopni využívat dovednosti a/nebo školit ostatní, až se 

vrátí do své organizace. 
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● Zajistěte správnou kombinaci lidí. Možná budete chtít mít účastníky s podobnými 

zkušenostmi, abyste zajistili stejný vstup nebo kombinaci pro usnadnění 

konkrétního učení 

Před plánováním workshopu se poraďte s účastníky. Možná se budete chtít předem 

zeptat účastníků na jejich očekávání od workshopu. Rozhovor s účastníky před 

naplánováním workshopu pomáhá zajistit, že obsah je na správné úrovni a že 

materiály a aktivity jsou relevantní pro každého.  

Q: Podle jakých kritérií určujete, koho vybrat na workshop? 

A: Kritéria požadavků na účastníky konkrétního školení musí být definována pečlivě. 

Pečlivě definovaná kritéria požadavků vám pomohou sestavit skupinu tak, abyste 

dosáhli co nejlepšího výsledku. 

Hlavním kritériem pro účastníky konkrétního vzdělávacího programu by mohlo být: 

● Motivace k účasti na workshopu 

● Zkušenost a talent 

● Typ odbornosti v daném oboru 

 

Q: Jak dostanete účastníky na workshop? 

A: Zveřejněte svůj workshop. Rozdávejte letáky, vyvěšujte plakáty nebo kontaktujte 

vhodné organizace, abyste podpořili účast na workshopu. Pomůže mít chytlavý název 

a program workshopu, stejně jako stručné vysvětlení, proč je váš workshop důležitý 

a potřebný. Nezapomeňte do svých letáků zahrnout obrázky i text, abyste upoutali 

pozornost lidí. Nezapomeňte na sílu sociálních médií – pozvěte účastníky 

prostřednictvím Instagramu, různých skupin na Facebooku nebo Twitteru. 

 

Q: Kolik účastníků je optimální počet na workshop? 

A: Workshop není totéž jako velká přednáška. Chcete, aby vaše skupina byla 

dostatečně malá na to, aby každý měl prostor zeptat se na vše, co potřebuje, 

procvičovat své dovednosti a spolupracovat. Ale také chcete, aby váš workshop byl 

dostatečně velký, aby věci byly zajímavé. V ideálním případě bude mít workshop 8-

15 účastníků. 

Někdy si nemůžete vybrat velikost skupiny. Pokud máte velmi velkou skupinu, 

najděte kreativní způsoby, jak zajistit, aby velikost nebyla překážkou. Například 

skupina 40 účastníků by mohla být rozdělena do 5 různých pracovních skupin po 8 

účastnících. Můžete také přizvat spolumoderátory a spoluprezentující, aby zvládli 

skupiny, které jsou větší, než je ideální. 
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c. Příprava obsahu 

Q: Jak vytváříte obsah workshopu? 

A: Na základě svých cílů a počtu lidí, které jste pozvali, najděte termín a zhruba 

odhadněte, jak dlouho workshop potrvá. Uvědomte si, že tento odhad se 

pravděpodobně změní, ale mít počáteční číslo vám pomůže naplánovat další 

podrobnosti, jako například kde bude workshop nebo jaké cvičení  se skupinou 

spustit. 

Zamyslete se nad tím, jaký prostor vaše sezení potřebuje, s ohledem na jeho délku, 

cíle a počet lidí. Prostředí workshopu by mělo být příjemné a otevřené, aby 

podporovalo dialog v rámci týmu. 

S hrubým přehledem na místě je čas vytvořit osnovu workshopu. Projděte znovu cíle, 

které jste stanovili, a zamyslete se nad tím, jaké činnosti musíte ve workshopu 

provádět, abyste těchto cílů dosáhli. Každé části přiřaďte přibližný odhad času a až 

budete plánovat další podrobnosti, můžete se vrátit a upravit délku vašeho 

workshopu podle potřeby. 

 

Q: Jaký druh obsahu je možné připravit? 

A: Nyní váš workshop dostává tvar. Jste v bodě, kdy byste se měli vrátit a doladit 

detaily, abyste měli křišťálově jasno v tom, o čem budete se skupinou diskutovat a 

jaké činnosti budete společně provádět, abyste dosáhli svých cílů. 

Na začátku se vyplatí věnovat čas tomu, abyste udali tón vaší dílně a přiměli všechny 

synchronizovat myšlení jako tým. Hry na „lámání ledu“ – prolamování bariér mezi 

účastníky - jsou skvělým způsobem, jak toho dosáhnout tím, že dodají lidem energii 

a nastaví je tak, aby byli produktivní a nebáli se mluvit ve své relaci. 

Rozhodněte se o svých skupinových aktivitách. Interakce mezi skupinou účastníků 

odlišuje workshop od jiných způsobů učení. Vymyslete vzdělávací skupinové aktivity, 

které jsou vhodné pro cíle vašeho workshopu. Ujistěte se, že nabídnete dostatek 

příležitostí pro každého účastníka, jak smysluplně přispět k vašemu workshopu. 

Nechte si čas na přestávky. Lidé se lépe soustředí na úkoly, když mají možnost udělat 

si krátké přestávky.  

 

Q: Kdy předáváte obsah účastníkům? 

A: Program (plán, obsah) by měl být účastníkům rozdán před workshopem, 

minimálně 24 hodin předem, aby měli účastníci možnost se na něj připravit. Důrazně 

doporučujeme mít připravený leták s agendou workshopu a zaslat jej potenciálním 

účastníkům s pozvánkou na workshop. 

Některé workshopy vyžadují, aby účastníci plnili úkoly už před konáním workshopu. 

Mohu např. prostudovat články v časopisech, napsat povídku nebo si navzájem 
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přečíst práci. Pokud mají vaši účastníci před konáním workshopu domácí úkol, 

ujistěte se, že vaše očekávání jsou od začátku jasně vyjádřena.  

 

 

d. Výběr učebních pomůcek 

Q: Jaké jsou typy učebních pomůcek? 

A: Dospělí se učí nejrůznějšími způsoby: vizuálně, ústně, praktickým cvičením nebo 

jakoukoli kombinací výše uvedeného. Pamatujte, že možná nebudete znát styly učení 

svých účastníků předem, takže se mohou hodit různé připravené materiály. V 

závislosti na tématu a cíli vašeho workshopu si možná budete chtít připravit papírové 

podklady, audiovizuální pomůcky, počítačové plány lekcí a aktivity pro hraní rolí. 

Připravte si papírové prospekty. Čtení, případové studie, seznam klíčových pojmů a 

kvízy, to vše jsou možné učební pomůcky, které byste si mohli připravit. Nejlepší je 

připravit si tyto materiály předem. Tímto způsobem můžete zachytit překlepy. 

Ujistěte se, že používáte dostatečně velké, snadno čitelné písmo. Přiřaďte každému 

dokumentu jasný štítek a datum, aby vaši účastníci mohli tyto materiály v budoucnu 

používat. 

Pokud plánujete používat prezentaci, videoklipy nebo zvukové klipy, budete si je 

muset připravit předem. Vyzkoušejte je doma, abyste se ujistili, že fungují správně. 

Ujistěte se, že jsou ve formátu, který lze použít ve vašem workshopu. 

 

Q: Jak vytvořit agendu workshopu? 

A: Nyní, když máte představu o cíli a účastnících, můžete začít vytvářet plán, jak cílů 

workshopu dosáhnete. 

● Hlavní body: Vytvořte seznam hlavních bodů k diskusi a poté každý větší bod 

rozdělte na podrobnosti, které chcete sdělit svému publiku. 

● Vizuální pomůcky: Uveďte vizuální pomůcky, pokud nějaké budete používat pro 

každý bod. Pokud potřebujete technickou podporu, pomůže to jejím 

poskytovatelům určit, kam mají zaměřit své úsilí. 

● Diskuse a aktivity: Udělejte si čas na to, abyste přesně sepsali, které skupinové 

diskuse a aktivity budete provádět ve které části workshopu. Kolik času si necháte 

na každé cvičení? Ujistěte se, že vaše aktivity jsou vhodné pro velikost skupiny a 

zajistěte, aby vaše místo mělo zdroje potřebné pro pořádání daného sezení. 

Pamatujte, že čím podrobnější je váš plán, tím lépe zajistíte, že váš workshop 

proběhne podle plánu – a bude úspěšný. 

 

 

0. Realizace workshopu: 
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 . Správná posloupnost 

Q: Jak nejlépe strukturovat workshop? 

A: Přivítejte účastníky a představte sebe a workshop. Jakmile se všichni usadí, 

nasměrujte účastníky na workshop. Vysvětlete, co je cílem workshopu a proč je 

důležitý. Je také dobré rámcově nastínit, jak bude workshop probíhat, aby se 

účastníci mohli připravit. Nechte účastníky, aby se představili ve hrách “prolamování 

ledů” (seznamovací hry). To nemusí trvat příliš dlouho, ale je důležité, aby se vaši 

účastníci cítili dobře, když budou mluvit před skupinou. 

 

Q: Jak (kdy) začít plánovat workshop? 

A: Je důležité naplánovat celý proces předem. Koneckonců, workshop je málokdy jen 

workshop. Ve skutečnosti je to často začátek nebo zásah do něčeho, co se musí 

odehrát v každodenní práci účastníka. Naplánujte si tedy nejen workshop, ale také 

to, co se bude dít před ním a po něm. Mezi dobré otázky, které byste si měli položit 

ve fázi plánování, patří: Vzal jsem v úvahu potřeby různých lidí? Je na každý prvek 

dostatek času? Jak mohu aktivovat účastníky před fyzickým setkáním? S čím chci, aby 

účastníci odcházeli? Co by měli účastníci dělat poté? Jaký druh místnosti a prostředí 

by nejlépe vyhovoval potřebám skupiny? Budeme potřebovat nějaké nástroje, 

vybavení nebo materiály? 

 

Q: Jak vést workshop? 

A: Zajistěte občerstvení. Workshopy vyžadují hodně energie; pomozte udržet 

pozornost vašich účastníků na vyšší úrovni poskytováním zdravých potravin a nápojů. 

Dostavte se včas a připravte veškeré vybavení před příjezdem účastníků, rozestavte 

židle předem a rozdejte materiály. Pozdravte účastníky při příchodu. Jakmile se 

všichni usadí, představte sebe a workshop. Začněte s prolamováním ledů a poté 

proveďte svůj plán lekce (projděte si s účastníky ještě jednou podrobně agendu 

workshopu). Použijte interaktivní cvičení k posílení informací a buďte flexibilní. Je 

dobré mít pro svůj workshop plán, ale buďte připraveni upravit obsah workshopu na 

základě reakcí a zkušeností účastníků. Měňte aktivity každých 20 – 30 minut a 

dodržujte naplánované přestávky. Udržujte uctivou, demokratickou atmosféru, 

buďte připraveni na neočekávané. Workshop zakončete shrnutím toho, co se  

účastníci naučili. Získejte zpětnou vazbu. V případě potřeby si naplánujte následný 

workshop. 

 

 

 

b. Obtížné situace 

Q: Jak zvládat náročné výukové situace? 
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A: I s těmi nejlepšími plány může workshop nabrat úplně jiný směr, než jste možná 

očekávali. Ale to je v pořádku. Jen si pamatujte, že to, co jste naplánovali, nemusí být 

to, co účastníci workshopu potřebují nejvíce, a pokud se tak stane, je lepší zůstat 

otevřený jejich potřebám. Otevřenost, poctivost a autenticita jsou nejdůležitější 

vlastnosti zkušeného organizátora. 

 

Q: Co dělat, když vidím, že skupina uprostřed workshopu ztrácí zájem? 

A: Obměňujte aktivity. Někdy mohou workshopy trvat tak dlouho, že se účastníci nudí 

nebo jsou přetíženi. Dvě nebo tři po sobě jdoucí hodiny přednášky mohou způsobit 

odchod mnoha lidí ven na čerstvý vzduch. Pokud zkrátíte čas a zapojíte účastníky do 

různých aktivit, bude to pro jejich učení mnohem prospěšnější, než žádat je, aby celou 

dobu seděli a dělali jednu věc. Měňte závažnost materiálu. Naplánujte si přestávku. 

Pečlivě přemýšlejte o tom, jaký materiál můžete prezentovat. Dejte účastníkům čas, 

aby si popovídali a propojili se.  

 

 

c. Zakončení workshopu 

Q: Jak zakončit workshop? 

A: Je velmi důležité ušetřit čas na konci workshopu na shrnutí hlavních bodů. 

Workshop zakončete shrnutím probrané látky. Popište vše, co se vaši účastníci v 

průběhu sezení naučili. To pomůže zdůraznit, jak daleko se dostali a jaké nové 

dovednosti získali. Odkažte se výslovně na cíle, které jste si stanovili na začátku 

workshopu, a vysvětlete, jak si myslíte, že účastníci těchto cílů dosáhli. Poblahopřejte 

účastníkům k jejich tvrdé práci a k novým znalostem. 

 

Q: Jak napsat zprávu o uspořádání workshopu? 

A: Uspořádání zprávy v logické struktuře pomáhá čtenářům rychle určit, jaké 

myšlenky bude obsahovat, a vyjasní souvislosti mezi nápady. Rozhodněte se, které 

části jsou vhodné pro vaši zprávu, a vytvořte nadpisy pro každou část, například 

„pozadí“, „cíle“ a „diskuze“, a také další pro konkrétní koncepty v rámci workshopu. 

Workshop zahrnující různé nástroje akademického hodnocení může mít například 

jeden nadpis pro každý nástroj probíraný na workshopu. 

První část zprávy by měla poskytnout základní informace o workshopu, jako jsou 

prezentující a jejich odbornost, cíle workshopu a informace o místě konání akce a 

účastnících. Stručně vysvětlete příslušné pojmy a činnosti, které workshop obsahuje. 

Můžete být požádáni, abyste také poskytli nějakou hodnotící zpětnou vazbu ohledně 

workshopu. Umístěte tyto myšlenky do samostatné sekce s nadpisem, který ji jasně 

odlišuje od faktů a prostého popisu workshopu.  
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0. Hodnocení 

 . Příprava hodnocení 

Q: Co je formulář hodnocení workshopu? 

A: Hodnotící formulář workshopu je formulář, který vám pomůže změřit, jak úplný a 

uspokojivý byl proces učení během vašeho workshopu. Požádejte účastníky, aby 

vyplnili podobný formulář a zhodnotili váš workshop. 

Cílem při navrhování hodnotícího nástroje je usnadnit účastníkům reagovat a 

poskytnout vám rychlou zpětnou vazbu. Můžete naplánovat odevzdávání 

hodnoticích dotazníků třemi způsoby: vyplněný papírový formulář, e-mail nebo 

online formulář na webových stránkách. 

Nejoblíbenější formou hodnocení účastníků je průzkum. Účastníci mohou na konci 

workshopu vyplnit dotazník. Výsledky hodnocení vám pomohou provést smysluplné 

změny ve workshopu. Zpětná vazba, kterou získáte od svých účastníků, může také 

poskytnout nápady pro budoucí workshopy. Cílem při navrhování vašeho průzkumu 

je usnadnit účastníkům odpovídat a poskytnout vám rychlou zpětnou vazbu. Můžete 

provést průzkum účastníků pomocí papírového formuláře nebo můžete použít e-

mail.  

 

Q: Jak získáváte zpětnou vazbu z workshopu? 

A: 1. krok: Získejte zpětnou vazbu ihned po sezení. Navrhněte hodnotící formulář, 

který mohou vaši účastníci vyplnit v posledních několika minutách workshopu. 

Ujistěte se, že jim necháte dostatek času na vyjádření a pečlivě zvažte své otázky. 

Okamžitá zpětná vazba vám nejen pomůže zlepšit váš workshop, ale také dokáže 

posílit poznatky, které vaši účastníci získali. Mezi dobré otázky patří: Jaký je 

stanovený cíl tohoto workshopu? Splnil workshop svůj stanovený cíl? Jaké aktivity 

vám nejvíce pomohly při učení? Nejméně? Jaké materiály pro workshopy (informace, 

četba atd.) byly nejužitečnější? Které byly nejméně užitečné? Co jste se naučili nebo 

kam jste se posunuli díky tomuto workshopu? Jak byste změnili tento workshop do 

budoucna? Nějaké návrhy na zlepšení? Jsou nějaká témata, na která byste rádi 

absolvovali workshop? 

2. krok: O několik dní nebo týdnů později kontaktujte účastníky. Zeptejte se jich, zda 

je můžete v budoucnu požádat o vyjádření. Někteří lidé potřebují čas, aby se 

zamysleli nad svými zkušenostmi z workshopu. Kontaktování účastníků workshopu o 

několik dní nebo týdnů později může odhalit nové poznatky.  
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M2. Jednotka 2: AKTIVITA 

 

Udělejte rozhovor 

Cílem této aktivity je pochopit šestikrokový model v životních souvislostech. 

Zaměření Převedení šestistupňového modelu od teorie k praxi a pochopení souvisejících výhod 
a potíží. 

Trvání 1 h. 

Pomůcky Papíry a tužka, nebo hlasový záznamník. 

Popis 
Udělejte rozhovor s někým z první generace migrantů o jejich úvahách o šesti krocích 
představených v modelu šesti kroků. V rozhovoru se zeptejte na kroky, které se možná 
neuskutečnily. Poté se pokuste připravit doporučení pro každý krok. 

Zhodnocení Pokuste se zjistit, které kroky byly nejtěžší. 

Zdroje/Odkazy https://www.youtube.com/watch?v=o8OeNYPjzUg 

Autor FRAME 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o8OeNYPjzUg
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M2. Jednotka 2: SCÉNÁŘ 

Na základě toho, co jsme se dozvěděli po prostudování jednotky, s odkazem na matici základních 

lidských potřeb Max-Neefa a koncept kola základních lidských potřeb Anne Hope, myslíte si, že 

model šesti kroků vypracovaný švédským trenérem a pedagogem Patrickem Gruczkunem, jestliže 

mluvíme o porozumění interkulturalismu, může pomoci migrantům naplnit jejich axiologické a 

existenciální potřeby? A proč? Jaké mohou být největší potíže, se kterými se můžete setkat při plnění 

svých základních potřeb? Mohl by pomoci také členům hostitelské země uspokojit jejich axiologické 

a existenční potřeby? Jak? 

Dále, jakou roli hraje koncept globální kompetence v rámci hlavních témat prezentovaných v tomto 

bloku? 

Můžete se také zamyslet nad tím, jak by vývoj dobrého školícího programu a dobrého workshopu 

mohl pomoci studentům a školitelům z migračního prostředí splnit jejich axiologické a existenční 

potřeby. 

 

 

 
                   AXIOLOGICKÉ POTŘEBY 
Být  
(kvalita) 

Mít 
(věc) 

Dělat 
(akce) 

Vztahovat se 
(parametr) 

                                            
E
X
I
S
T
E
N
Č
N
Í  

Živobytí 

Fyzické zdraví, 
duševní zdraví, 
vyrovnanost, 
smysl pro humor, 
přizpůsobivost 

Jídlo, přístřeší, 
práce 

Krmit, plodit, 
odpočívat, 
pracovat, 
oblékat 

Sociální 
prostředí, 
životní prostředí 

Ochrana 

Péče, rovnováha, 
solidarita, 
adaptabilita, 
autonomie 

systém 
pojištění, 
spoření, 
sociální 
zabezpečení, 
zdravotní 
systém, právní 
ochrana, 
rodina, práce 

Spolupracovat, 
plánovat, 
pomáhat, 
starat se, 
předcházet, 
léčit 

Životní prostor, 
obydlí, sociální 
prostředí 

Náklonnost 

Sebeúcta, 
solidarita, 
respekt, 
tolerance, 
štědrost, 
vnímavost, vášeň, 

Přátelství, 
rodina, vztah k 
přírodě, 
partnerské 
vztahy 

Milovat, hladit, 
vyjadřovat 
emoce, sdílet, 
pečovat, 
rozvíjet, 
oceňovat 

Soukromí, 
intimita, domov, 
pospolitost 
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P
O
T
Ř
E
B
Y 

odhodlání, 
smyslnost, smysl 
pro humor 

Porozumění 

Kritické svědomí, 
vnímavost, 
zvědavost, údiv, 
disciplína, intuice, 
racionalita 

Literatura, 
metoda, 
vzdělávací 
politika, 
učitelé, 
komunikační 
politika 

Zkoumat, 
meditovat, 
experimentova
t, analyzovat, 
studovat 

Nastavení 
formativních 
interakcí, škola, 
univerzita, 
akademie, 
skupina, 
komunita, 
rodina 

Účast 

Přizpůsobivost, 
vnímavost, 
solidarita, ochota, 
odhodlání, 
obětavost, 
respekt, vášeň, 
smysl pro humor 

Odpovědnosti, 
povinnosti, 
práce, práva, 
privilegia 

Začlenit se, 
spolupracovat, 
navrhovat, 
sdílet, 
oponovat, 
poslouchat, 
komunikovat, 
dohodnout se, 
vyjádřit názor 

Nastavení na 
participativní 
interakci, strany, 
sdružení, církve, 
komunity, 
sousedství, 
rodina 

Odpočinek 

Zvědavost, 
vnímavost, 
představivost, 
lehkomyslnost, 
smysl pro humor, 
klid, smyslnost 

Hry, večírky, 
podívané, 
kluby, klid 
mysli 

představovat 
si, přemítat, 
snít, vzpomínat 
na staré časy, 
dát průchod 
fantaziím, 
vybavit si, 
relaxovat, 
bavit se, hrát si 

Soukromí, 
intimita, 
prostředí 
blízkosti, volný 
čas, okolí, 
krajina 

Tvoření 

Vášeň, odhodlání, 
intuice, 
představivost, 
smělost, 
racionalita, 
autonomie, 
vynalézavost, 
zvědavost 

Schopnosti, 
dovednosti, 
práce, 
techniky, 
metoda 

Vymyslet, 
postavit, 
navrhnout, 
pracovat, 
skládat, 
interpretovat 

Produktivní 
prostředí a 
prostředí se 
zpětnou vazbou, 
workshopy, 
kulturní skupiny, 
publikum, 
prostor pro 
vyjádření, pocit 
svobody 

Identita 

Pocit 
sounáležitosti, 
sebeúcta, 
důslednost, 

Symboly, jazyk, 
náboženství, 
zvyky, zvyky, 
referenční 
skupiny, 

Zavázat se, 
integrovat se, 
konfrontovat 
se, rozhodnout 
se, poznat sám 

Sociální rytmy, 
každodenní 
prostředí, 
prostředí, do 
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diferenciace, 
asertivita 

sexualita, 
hodnoty, 
normy, 
historická 
paměť, práce 

sebe, ocenit 
své schopnosti, 
upravovat 
poznatky o 
sobě, růst 

kterého člověk 
patří, fáze zrání 

Svoboda 

Autonomie, 
sebeúcta, 
odhodlání, vášeň, 
asertivita, 
otevřenost, 
smělost, 
vzpurnost, 
tolerance 

Rovná práva 

Nesouhlasit, 
vybrat si, 
odlišit se, 
riskovat, 
rozvíjet 
povědomí, 
zavázat se, 
neposlouchat 

Časová / 
prostorová 
plasticita 
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Modul 3. Spolupráce napříč kulturami 

M3. Jednotka 1. Kognitivní disonance 

Kulturní kognitivní disonance 

Individuální a komunitní přesvědčení 

Učení ke kognitivní konzistenci 

M3. Jednotka 2. Vnímání kultur 

Dovednosti naslouchání  

Aktivní naslouchání  

Empatické naslouchání 

 

 

 

Modul 3. Výukové cíle 

● Popsat pojem kognitivní disonance 

● Objevit a používat kognitivní konzistenci 

● Vyhodnotit důležitost aktivního naslouchání při práci napříč kulturami 

● Uvědomit si důležitost schopností naslouchat jako interkulturní pracovník 

● Použití aktivního naslouchání ve skupině  
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M3. Jednotka 1. Kognitivní disonance  

     Kulturní kognitivní disonance 
 

Snadno pochopíme pocit nepohodlí, který pramení z chování a pocitu, že musíme jednat jinak kvůli 

tomu, jak „věci chodí“ ve specifickém novém kulturním kontextu, ve kterém se ocitneme, když se 

přemístíme do nové země. 

V předchozích kapitolách tohoto průvodce jsme jasně vysvětlili dynamiku, která se v těchto situacích 

objevuje, realitu někdy opravdu nepříjemnou, které musí migranti čelit, a naši možnou podporu jako 

interkulturních pracovníků 2GEM, abychom jim pomohli překonat nedorozumění, frustrace a někdy 

i tichý smutek. 

Nyní trochu prohloubíme naše teoretické znalosti a podíváme se na fenomén zvaný kognitivní 

disonance, který v našem kontextu souvisí hlavně s kulturou. V sociologii a kulturních studiích je 

kulturní disonance pocit nesouladu, disharmonie, zmatku nebo konfliktu, který zažívají lidé 

vystavení změnám v jejich kulturním prostředí. Změny jsou často neočekávané, nevysvětlené nebo 

nepochopitelné kvůli různým typům kulturní dynamiky. 

Interkulturní pracovníci pracující s migranty možná až příliš dobře znají tento pocit nepohodlí, ten 

pocit, který může například dítěti velmi těžko rozumět, protože chování, které je pro něj zcela 

přirozené, je v konkrétním kontextu považováno za nevhodné. Mohamed, syrské dítě žijící na 

venkově v Sýrii, byl jako uprchlík přicházející do Evropy se svou rodinou přemístěn do evropského 

venkova. Připadalo mu normální vstupovat do zahrad svých sousedů a mluvit s dětmi, které tam 

byly. Ale brzy zjistil, že se jedná o ‚špatné‘ chování, protože nikdo nesmí bez povolení vstupovat na 

cizí pozemek. Byl přesvědčen, že navštívit sousedy na jejich zahradách a pozdravit je může být z jeho 

pohledu nejen normální, ale dokonce žádoucí, protože to přispívá k socializaci a dobrým vztahům se 

sousedy. Věděl tedy, že má ‚pravdu‘, ale zjistil, že také ‚nemá pravdu‘… 

Existuje velmi informativní text upravený Saylor Academy pod licencí Creative Commons, který jasně 

vysvětluje několik pojmů užitečných pro pochopení některých oblastí zájmu interkulturního 

pracovníka 2GEM. Rádi bychom citovali některé části, které osvětlí naše chápání kognitivní 

disonance. 

Parker Palmer napsal: „Když lídři pracují s hlubokou, neprozkoumanou nejistotou ohledně své 

vlastní identity, vytvářejí institucionální nastavení, která zbavují ostatní lidi jejich identity, čímž se 

vypořádávají s neprozkoumanými strachy v sobě samých.“ Palmer (1998). Toto riziko musíme vzít v 

úvahu a jasně rozpoznat, jestli my, interkulturní pracovníci 2GEM, ho v sobě můžeme nevědomky 

nosit. Fenomén, o kterém Palmer píše, je úroveň disonance, která se často vyskytuje v lidských 

interakcích, zejména s vůdci skupin. 
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Obecně platí, že kognitivní disonance je stav nepohodlí, který lidé zažívají, když je jedno z jejich 

přesvědčení, myšlenek nebo postojů v rozporu s důkazy nebo když se dvě jejich přesvědčení, 

představy nebo postoje dostanou do vzájemného konfliktu. Nesoulad způsobuje, že se lidé cítí 

nepříjemně a „je obtěžující za všech okolností, ale nejbolestivější tehdy, když je ohrožen důležitý 

prvek jejich sebepojetí – obvykle když udělají něco, co je v rozporu s jejich pohledem na sebe“. Tavris 

& Aronson (2007). 

Pojem sociokulturní disonance komplexně vysvětluje zvláštní podmínky etnických menšin. Pojem 

odkazuje na stres, napětí a nesoulad způsobený příslušností ke dvěma kulturám – etnické kultuře a 

dominantní kultuře. 

Můžeme také říci, že z kognitivní disonance se odvozuje reakce z horké defenzivy jako příznaku 

nevyřešeného napětí. A nejen, že mnoho lidí má napětí tím, že se pohybuje nahoru a dolů mezi 

různými ideologickými přesvědčeními, ke kterým se hlásí, a také mnoho z nich vede válku mezi tím, 

co si skutečně myslí, a tím, co si myslí, že by si měli myslet. 

Slavný případ kognitivní disonance pochází z práce Leona Festingera, psychologa, který poprvé 

popsal teorii kognitivní disonance v roce 1957. 

Podle Festingera ke kognitivní disonanci dochází, když myšlenky a pocity lidí nejsou v souladu s jejich 

chováním, což má za následek nepříjemné, disharmonické pocity. 

Jako příklad takových nesrovnalostí nebo nesouladu si můžeme představit někoho, kdo produkuje 

odpadky, přestože se stará o životní prostředí, někoho, kdo lže, přestože si váží poctivosti, nebo 

někoho, kdo udělá extravagantní nákup, ale věří v šetrnost. 

Klasická teorie kognitivní disonance Leona Festingera tvrdí, že lidé chtějí, aby jejich myšlenky, 

přesvědčení a postoje byly v souladu s ostatními a s jejich chováním. Když lidé pociťují 

nekonzistenci nebo nesoulad mezi těmito prvky, stávají se úzkostnými a jsou motivováni k tomu, 

aby byli konzistentnější. 

Toto je důležitý aspekt k zamyšlení nad naší přirozeností jako lidských bytostí: je v naší přirozenosti 

být konzistentní, chceme najít jasnou cestu „poctivosti“ uvnitř a sami k sobě. 

Přístup 2GEM vnímá jako nezbytné, že musíme najít způsoby, jak dosáhnout této konzistence a ctít 

naši povahu, touhu a potřebu poctivosti. 

Nesoulad může také nastat, když jsou prezentovány nové poznatky nebo myšlenky, které jsou v 

rozporu s tím, co je již známé. Od zaměstnance se například vyžaduje, aby se zúčastnil workshopu o 

diverzitě. Během sezení poslouchá myšlenky, které odporují nebo jsou v rozporu s jeho 

přesvědčením o daném tématu. Tento zaměstnanec již má určité znalosti o kulturní rozmanitosti, 
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které přináší do workshopu, a protože je obzvláště oddaný svému vlastnímu systému znalostí a 

přesvědčení, je pravděpodobnější, že informace z nového školení nepřijme. 

Když člověk zápasí s nesouladem, poznáte to, jestliže uslyšíte prohlášení jako: „Proč by lidé, kteří do 

této země přišli, nemohli být jako my?“ nebo „Proč musíme chodit na tyto kurzy?“ nebo „Musím 

změnit své přesvědčení (nebo to, co dělám), jen abych vyšel vstříc někomu jinému?“. Pokud je nové 

učení obtížné, nepříjemné nebo dokonce ponižující, pravděpodobně se dočkáte podobného 

vyjádření; lidé častěji řeknou, že učení nebo workshop byly zbytečné, nesmyslné nebo bezcenné. 

Připustit svou disonanci by znamenalo, že člověk byl „chycen“ nebo „podveden“, aby věřil v něco 

jiného. 

Podle studie McFallse a Cobb-Robertse je řešení problémů s rozmanitostí zásadní pro přípravu 

budoucího vzdělávacího prostředí. Výuka na toto téma je však často velmi obtížná a může vyvolat 

odpor (Higginbotham, 1996; Nieto, 1994). Teorii kognitivní disonance lze použít jako mechanismus, 

který studentům pomůže porozumět jejich reakcím, když slyší a/nebo čtou informace, které jsou v 

rozporu s jejich současným přesvědčením, názory nebo zkušenostmi. Dále byla tato teorie použita k 

vývoji termínu metadisonance, který naznačuje, že student si je kognitivně vědom prožívání 

duševního nepohodlí v důsledku disonance. V důsledku tohoto uvědomění žák klade menší odpor 

vůči vzájemně si odporujícím informacím, díky čemuž se dokáže ubránit pokušení počátečního 

odmítnutí nebo selektivního zpracování těchto informací a rozvíjí se kritické myšlení. Když se 

studenti seznámí s teorií a upevní porozumění metadisonanci před diskusí o otázkách diverzity, 

budou se odmítavé odpovědi objevovat stále méně. 

Je potřeba otevřená diskuse na dané téma. Diskuse ve třídě může umožnit prezentaci různých 

pohledů. Další podporu důležitosti diskuse lze nalézt v konstruktivistické teorii, která zdůrazňuje, že 

učení probíhá prostřednictvím sociální interakce a žák se aktivně podílí na vytváření osobních 

znalostí (Piaget, 1952; Vygotsky, 1978). Piaget, jehož výzkum poskytl základ pro konstruktivistickou 

teorii, naznačil, že prožívání a snižování disonance jsou hnacími silami k učení. 

Někdy však motivace ke snížení disonance závisí také na velikosti disonance, která je určena 

důležitostí poznání pro jednotlivce. Pokud je informace nedůležitá nebo znehodnocená, pak je 

motivace ke snížení disonance minimální. V takových případech se vyplatí přezkoumat důležitost 

informací pro studenta. 

Interkulturní pracovníci, učitelé a vychovatelé mají příležitost sloužit jako katalyzátory pro podporu 

pozitivních dialogů o rozmanitosti. Praktickým přístupem ke snížení odporu může být použití technik 

odvozených z teorie kognitivní disonance a zejména pojmu metadisonance ve výuce o diverzitě 

(McFalls a Cobb-Roberts, 2001). 

V zajímavé studii Maertze, Hassana a Magnussona se vědci ptali, proč někteří studenti v zahraničí 

zlepšují své mezikulturní dovednosti, zatímco jiní se vracejí k méně sofistikovaným způsobům, jak 
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porozumět kulturním rozdílům. Zjistili, že jak teorie interkulturních kompetencí, tak teorie 

transformativního učení, které se pokoušely vysvětlit, proč dochází k interkulturnímu učení 

studentů, poskytly pouze částečné odpovědi. 

Jejich závěr byl, že vyřešení kognitivní disonance by mohlo fungovat jako ‚motor‘ interkulturního 

učení. To je vlastně v souladu s Festingerovou teorií. 

Shrnutí 

Protože lidé mají obecně vrozenou touhu vyhnout se tomuto nepohodlí, kognitivní disonance má 

významný vliv na: 

▪ chování 

▪ myšlenky 

▪ rozhodnutí 

▪ přesvědčení a postoje 

▪ duševní zdraví 

Lidé zažívající kognitivní disonanci si mohou všimnout, že cítí: 

▪ úzkost 

▪ vinu 

▪ stud 

V důsledku toho mohou: 

▪ pokusit se skrýt své činy nebo přesvědčení před ostatními 

▪ průběžně racionalizovat své činy nebo volby 

▪ vyhýbat se rozhovorům nebo debatám o konkrétních tématech 

▪ vyhýbat se novým informacím, které jsou v rozporu s jejich dosavadním přesvědčením 

▪ ignorovat výzkum, novinové články nebo rady lékaře, které způsobují nesoulad 

▪ Vyhýbání se faktickým informacím může lidem umožnit pokračovat v chování, se kterým plně 

nesouhlasí. 
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     Individuální a komunitní přesvědčení 
 

Podle teorie kognitivní disonance platí, že čím důležitější je problém a čím větší je propast mezi 

přesvědčeními, tím větší je disonance mezi lidmi. Pochopit tuto skutečnost je klíčové pro vedoucí 

skupin v kontextu interkulturní práce. Například v pracovním prostředí je třeba prozkoumat 

individuální přesvědčení o moci a privilegiích – protože se týkají nerovnosti pohlaví, rasové 

nerovnosti, generačních rozdílů, schopností a postižení, sexuální orientace, náboženství a tak dále. 

Pokud disonance není diskutována, začít mluvit o kultuře a rozmanitosti může být nepříjemné. 

Členové skupiny se budou i nadále chovat nevhodným způsobem, nepropojí rozmanitost se svým 

přesvědčením a budou mít pocit, že vše, co potřebují, jsou „správné odpovědi“, aby byli kulturně 

kompetentní. 

Pokud se lídři nevěnují pečlivému zkoumání případů kognitivní disonance, umožňují svým 

organizacím, aby zakryly slepá místa jejich inkluze. Slepé skvrny v kognitivní disonanci popisují věci, 

které nevidíte, protože jsou skryté nebo protože se rozhodnete je nevidět. Nejsme si vědomi svých 

slepých míst, protože se zaměřujeme na jiné věci nebo jsme odváděni od toho, co je třeba udělat. 

Slepá místa mohou vést k podcenění nebo přecenění našich kulturních schopností a od skutečného 

pochopení toho, co je třeba udělat v oblasti kultury a rozmanitosti. Tato slepá místa mohou 

způsobit, že lídři promeškají příležitosti, které mohou přinést pozitivní, transformační změny a 

inovace. 

Věděli jste, že jedinci druhé generace mohou čelit akutnějším formám kulturní disonance než jejich 

rodiče první generace? 

Jak je vysvětleno v jiných částech této příručky, máte velkou kulturní výhodu tím, že jste 2GEM, ale 

musíte být odvážní a klást si otázky o svých vlastních kulturních disonancích, pokud máte pocit, že 

nějaké máte. Buďte k sobě laskaví a otevření a pamatujte, že z hlubokého a upřímného 

přezkoumání vlastní mysli a přesvědčení je vždy co se naučit. 

Už nejsme stejní, jako jsme byli ještě před týdnem… 

Při práci s kulturní inteligencí je zásadní rozpoznat své sebepojetí, abyste porozuměli svým slepým 

místům. Interkulturní práce 2GEM může pomoci ostatním rozpoznat jejich sebepojetí a roli, kterou 

tento koncept hraje v interkulturních interakcích. Je nezbytné, abyste pochopili, že lidé se často 

rozhodnou držet se svých přesvědčení (i když jim už nijak nepomáhají), aby zmírnili emoční stres, 

který reorganizace sebepojetí vyžaduje. Raději by vnímanou hrozbu prostě odrazili, než aby z této 

zkušenosti vytvářeli příležitost k učení. 
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Právě jsme si představili termín kulturní inteligence, nyní si vysvětlíme, proč je spojena s prací 

interkulturního pracovníka. Zde je definice: Kulturní inteligence neboli CQ je schopnost porozumět 

neznámému prostředí a následně se přizpůsobit. Obsahuje tři složky – kognitivní, fyzickou a 

emocionální/motivační. I když sdílí mnoho vlastností emoční inteligence, CQ jde ještě o krok dále 

tím, že umožňuje člověku odlišit chování vycházející z dané kultury od chování, které je vlastní 

konkrétním jedincům a které se vyskytuje u všech lidských bytostí. 

Kulturní inteligence je schopnost překračovat hranice a prosperovat ve více kulturách. Překračuje 

stávající znalosti o kulturní citlivosti a povědomí tím, že zdůrazňuje určité dovednosti a schopnosti 

potřebné k úspěšné realizaci svých cílů v kulturně odlišných situacích. 

Jedinec s kulturní inteligencí si je nejen vědom různých kultur – je schopen se kulturně přizpůsobit 

a efektivně pracovat a komunikovat s lidmi v různých kulturních kontextech. Jak jsme právě uvedli, 

kulturní inteligence souvisí s emoční inteligencí, ale jde ještě o něco dále. Lidé s vysokou emoční 

inteligencí dokážou zachytit emoce, přání a potřeby druhých. Lidé s vysokou kulturní inteligencí jsou 

naladěni na hodnoty, přesvědčení a styly komunikace lidí z různých kultur. Tyto znalosti využívají k 

tomu, aby jim pomohly navazovat vztahy s ostatními s empatií a porozuměním. 

Na rozdíl od IQ není kulturní inteligence něco, co lze kvantifikovat podle skóre. Místo toho by to 

mělo být vnímáno jako něco, co musíme neustále zlepšovat a na čem musíme pracovat, zejména 

jako interkulturní pracovníci.  

„Kulturní inteligence: zdánlivě přirozená schopnost outsidera interpretovat něčí neznámá a 

nejednoznačná gesta tak, jak by to udělali jeho krajané.“ – Harvard Business Review (Jane Farrell, 

spoluzakladatelka EW Group) 

Termín kulturní inteligence se používá v kontextu obchodu, vzdělávání, státní správy a 

akademického výzkumu. Původně byl termín a jeho zkratka „CQ“ vyvinut ve výzkumu Christophera 

Earleyho (2002) a Earleyho a Soon Anga (2003). O několik let později Ang Soon a Linn Van Dyne 

pracovali na škálovém vývoji konstruktu CQ jako výzkumného způsobu měření a predikce 

interkulturní výkonnosti. 

Je užitečné umožnit rozvoj naší kulturní inteligence. Pokud jsme si vědomi její existence a dopadu, 

můžeme si jí začít všímat, když pracujeme v multikulturních kontextech a rozvíjíme ji v interkulturní 

komunikaci. 

Pro mezikulturní pracovníky 2GEM může zázemí ve dvou nebo třech kulturách vést v 

psychologickém nastavení k určité kulturní agilitě. Doporučuje se využít tuto agilitu k rozvoji a 

propagaci následujícího souboru přístupů, jak je zdůrazněno v „Top Talent Solution“ 

(https://www.tts-talent.com/blog/cultural-agility-assessments-and-best-practices/), přizpůsobené 

našemu kontextu: 
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- Tolerance nejednoznačnosti: vzhledem k tomu, že mezikulturním interakcím může být často 

obtížné porozumět nebo je interpretovat, rozvinutá schopnost zvládání nejednoznačnosti 

působí jako prostředek k nalezení řešení v mezikulturních pracovních prostředích. 

- Přebírání perspektivy. Schopnost porozumět různým normám, praktikám a hodnotám, to vše 

tvoří součást pohledu na věc. 

- Kulturní pokora. Efektivní mezikulturní studenti méně často předpokládají, že jejich kultura 

a postupy jsou lepší než ostatní, a mají tendenci být vnímavější ke zpětné vazbě a učení od 

řady různých vrstevníků. 

- Odolnost. Úspěšní mezikulturní pracovníci se mohou snadněji poučit z chybných kroků a také 

se lépe vyrovnat s tlaky a stresy spojenými s životem a prací v neznámém a cizím prostředí. 

- Budování vztahů. Nezbytnou součástí kulturní agility je schopnost vytvářet sítě napříč 

kulturami a zeměmi, stejně jako schopnost učit se od ostatních v sociálních interakcích. 

- Kulturní zvídavost. Komplexní a hluboké porozumění jiným kulturám významně přispívá ke 

kulturní agilitě. Kulturně agilní jedinci mají tendenci být zvědaví na jiné kultury a živí svou 

zvědavost zkoumáním umění, historie, zvyků, norem a produktů jiných kultur.  

Podporou těchto druhů přístupů se mohou kognitivní disonance zmenšit do té míry, že budou 

vyřešeny a použity jako cenná zkušenost pro sebepoznání a růst.  

Adaptace a modifikace chování  

Převzato z https://www.opentextbooks.org.hk/ditatopic/28286   

(Dostupné pod mezinárodní licencí Creative Commons-NonCommercial-ShareAlike 4.0.) 

Když se učíme něco nového, měníme naše pohledy na náš svět, způsob, jakým interagujeme s 

ostatními, a naše chování. Učíme se i tehdy, když je naše chování nevhodné a snad se naučíme je 

neopakovat. Toho dosáhneme tak, že upravíme své chování, aby se podobná situace už 

neopakovala. Na základě důsledků předchozího jednání příště jednáme jinak. Pokud by naše chování 

mělo pozitivní dopad, pokračovali bychom v tomto chování. Vezměme si například následující příběh 

o novozélandském fotbalovém týmu „All Whites“. 

Po přistání z dlouhého letu z Rakouska míří novozélandský fotbalový tým All Whites na jihoafrický 

stadion na svůj první tréninkový den. Na hřišti je potkává „zapáchající mlha“, která hráčům i 

trenérům ztěžuje dýchání a výhled. Jeden hráč komentoval zápach a smog slovy: „Bylo to zakouřené, 

když jsme přišli do autobusu. Mohli jste to ochutnat, dýchat to v autobuse. Je to něco, co je pro nás  

trochu jiné a něco jiného, čemu se musíme na turné přizpůsobit." 

Vedení debatuje o zrušení tréninku a nakonec se rozhodne, že si hráči protáhnou nohy a zacvičí si. 

https://www.opentextbooks.org.hk/ditatopic/28286
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Místní Jihoafričané ze štábu jsou z toho všeho zmatení a nemohou pochopit, proč by tým přestal 

hrát kvůli „malému smogu“. Hráči a vedení týmu nemohou pochopit, jak někdo může hrát za 

takových podmínek. Lammers (8. června 2010). 

The Dominion Post. Bizarní první trénink pro All Whites. 

Dostupné z http://www.stuff.co.nz/dominion-post/sport/football/3785307/Bizarre-first-training-

hit-out-for-All-Whites  

 

 

  

http://www.stuff.co.nz/dominion-post/sport/football/3785307/Bizarre-first-training-hit-out-for-All-Whites
http://www.stuff.co.nz/dominion-post/sport/football/3785307/Bizarre-first-training-hit-out-for-All-Whites
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      Učení ke kognitivní konzistenci 
 

Naučit se novému vzorci chování vyžaduje modifikaci malých chování, které tvoří komplexní 

chování. Učení se novým vzorcům může být obtížné, ale motivace k úpravě a změně může být 

transformační. 

Kevin Cashman řekl, že pozitivní změna znamená opustit naše staré chování a umožnit změně, aby 

se stala naším učitelem. Musíme uznat naši vlastní schopnost se změnit – že máme na to, abychom 

změnu provedli. Chcete-li provést změnu, musíte věřit, že jste schopni provést změnu chování a že 

existuje motivace ke změně. Při provádění změn chování je třeba si položit tři otázky, které pomohou 

změnu iniciovat. Bridges (2004). 

1. Co se mění?  

Aby člověk porozuměl změně, musí mít jasno v tom, co chce v kulturních interakcích změnit. 

Pak z toho udělejte jejich záměr a pomozte jim změnit se. A konečně, změna musí být 

spojena s vlastní motivací ke změně. Člověk se musí ptát, proč je důležité, abych tuto změnu 

provedl? Jak to změní mé budoucí interakce s tímto jednotlivcem nebo kulturní skupinou?  

2. Co bude skutečně jiné po této změně?  

Protože transformativní změny v kulturních interakcích mohou být obtížné, schopnost 

vizualizace konečného výsledku nebo výstupu změny může pomoci posunout situaci vpřed. 

Vizualizace vyžaduje vyjádření toho, jak požadovaný výsledek a výstupy vypadají. Nastavení 

jasných očekávání toho, co je potřeba pro dosažení požadovaného výsledku může pomoci 

motivovat k provedení změny. 

3. Kdo co ztratí?  

Při jakémkoli kulturním posunu je třeba se ptát: jakých přesvědčení a hodnot bych se mohl 

vzdát? Proč je těžké opustit přesvědčení a hodnoty? Jak dobře mi tyto hodnoty a přesvědčení 

posloužily? Jaké bariéry vytvářejí pro mou budoucnost? 

Princip kognitivní konzistence 

Snaha vyřešit disonanci se nazývá „princip kognitivní konzistence“. 

Je důležité poznamenat, že kognitivní disonance nemusí automaticky nastat, když člověk zastává 

opačné názory. Aby cítil nepohodlí, musí si být vědom nekonzistence svých postojů. 

Ne každý zažívá kognitivní disonanci ve stejné míře. Někteří lidé mají vyšší toleranci k nejistotě a 

nekonzistenci a mohou zažít menší kognitivní disonanci než ti, kteří potřebují rychlou konzistenci. 

Mezi další faktory, které ovlivňují míru kognitivní disonance, kterou člověk zažívá, patří: 

● Typ přesvědčení: přesvědčení, která jsou více osobní, vedou k výraznějšímu nesouladu. 
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● Hodnota přesvědčení: přesvědčení, kterých si lidé vysoce váží, mají tendenci způsobovat 

větší nesoulad. 

● Velikost nepoměru: podstatný nepoměr mezi protichůdnými a harmonickými přesvědčeními 

povede k většímu nesouladu. 

Abychom lépe porozuměli východním Asiatům a euroamerickému chování vůči vlastním 

kulturním rozporům 

Existuje několik nedávných studií, které zdůrazňují rozdíly mezi jednotlivci východoasijské a západní 

kultury v uznávání a přijímání vlastních mezikulturních rozporů. Jako interkulturní pracovníci 

bychom si měli všímat těchto rozdílů v přístupu ke kognitivním/kulturním disonancím mezi těmito 

skupinami. 

Toto téma začneme představením krátkých úvah o různých teoriích na uvedené téma. Představíme 

vám tedy některé relevantní závěry z vědeckých studií a navrhneme vám další čtení, abyste se do 

této tematiky ponořili, pokud si to budete přát. 

Zejména bereme v úvahu studii Julie Spencer-Rodgers, Helen Boucher, Sumi Mori, Lei Wang a 

Kaiping Peng (2009). 

Teorie změny tvrdí, že vesmír je nepředvídatelný, dynamický a v neustálém pohybu. Teorie rozporu 

tvrdí, že dvě zdánlivě protichůdná tvrzení mohou být obě pravdivá současně (jin–jang). Naivní 

dialektismus označuje soubor východoasijských laických přesvědčení charakterizovaných tolerancí 

k rozporu, očekáváním změny a kognitivním holismem. Holismus implikuje představu, že část 

nemůže být chápána jinak než ve vztahu k celku. Členové dialektických kultur se více věnují  

percepčnímu poli jako celku, zatímco členové západních kultur jsou více zaměřeni na objekt 

nezávisle na percepčním poli (Peng & Nisbett, 1999). Všechny jevy ve vesmíru, včetně vlastního já, 

jsou vnímány jako propojené a vzájemně závislé. Z dialektické perspektivy je tedy „individuální já“ 

nejen propojeno s ostatními lidmi, jako jsou důležití členové skupiny, ale také se všemi hmotnými 

předměty a duchovními silami ve vesmíru. 

Hlavním důsledkem naivní dialektiky je, že východní Asiaté snadněji přijímají psychologický rozpor. 

K tomu dochází, když dva nebo více protichůdných prvků (např. láska-nenávist) snadno koexistují v 

psychice, i když samotné konstrukty nejsou logicky protichůdné. Například čínští účastníci s 

„dialektickým sebevědomím“ se chápou jako dobří i špatní současně (Spencer-Rodgers, Peng, Wang 

a Hou, 2004) a obyvatelé východní Asie vykazují větší vnitřní nekonzistenci ve svých afektivních a 

hodnoticích úsudcích (např. Schimmack, Oishi, & Diener, 2002). Ačkoli východní Asiaté zažívají 

kognitivní disonanci, když dělají neslučitelná rozhodnutí pro důležité osoby (Hoshino-Browne et al., 

2005) nebo když čelí sociálnímu nesouhlasu (Kitayama, Snibbe, Markus a Suzuki, 2004), obecně je 

rozpory trápí méně v jejich soukromých, pro ně důležitých myšlenkách, emocích a chování (Heine 
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& Lehman, 1997). Naopak obyvatelé Západu (zejména Euroameričané) se snaží rozpory urovnat; 

jsou více „orientovaní na syntézu“ v tom smyslu, že rozpory v jejich kognicích, emocích nebo 

chování vedou ke stavu napětí (Lewin, 1951), nerovnováhy (Heider, 1958) nebo disonance, což 

aktivuje potřebu konsonance (Festinger, 1957), jak jsme viděli v předchozích odstavcích. 

Číňané s větší pravděpodobností než Euroameričané podporují taková prohlášení jako „Když slyším 

dvě strany sporu, často souhlasím s oběma“ (teorie rozporu) a „Někdy večer zjistím, že jsem jiný 

člověk, než kým jsem byl ráno“ (teorie změny). Tato přesvědčení zpětně předpovídala nekonzistenci 

sebepojetí. Výzkum také ukazuje, že obyvatelé východní Asie (Japonci a Číňané) vykazují větší 

otevřenost a souběžnou přístupnost protichůdným poznatkům o sobě samých a také větší vnitřní 

nekonzistenci ve svých implicitních přesvědčeních než Euroameričané. 

V souladu s taoistickou filozofií holismu Číňané také vykazují větší propojenost mezi sebou samými, 

jinými živými organismy, neživými předměty a metafyzickou sférou. 

Je zajímavé, že Cousins (1989) ve své zásadní studii o kulturních rozdílech ve vnímání sebe sama 

zjistil, že Japonci při popisu sebe sama používali více „univerzálně-oceánských“ výroků než 

Američané (např. „Jsem lidská bytost“). Jeho kategorie kódování tvoří podobné (ale užší) klasifikační 

schéma, které se vztahuje k dialekticismu a konkrétněji k teorii holismu. Cousins poskytuje pro svůj 

nález jen málo vysvětlení, uvádí pouze, že pomohl vyloučit „neúplný pokrok v sociálním poznání“ 

mezi Japonci. Tato jeho prohlášení jsou však v souladu s tvrzením, že členové dialektických kultur o 

sobě samých uvažují holisticky. 

Pokud vás toto téma obzvlášť zajímá, doporučujeme prostudovat následující studii, která obsahuje 

podrobný výzkum v této oblasti: 

Spencer-Rodgers J, Boucher HC, Mori SC, Lei Wang, Kaiping Peng. The dialectical self-concept: 

contradiction, change, and holism in East asian cultures. Pers Soc Psychol Bull. 2009 Jan;35(1):29-

44. doi: 10.1177/0146167208325772. PMID: 19106076; PMCID: PMC2811254.   

 

Holistický přístup 

Nyní bychom vás rádi upozornili na potřebu integrovanějšího přístupu k řešení kulturní/kognitivní 

disonance. Rádi bychom zvážili různé prvky, které utvářejí osobnost, včetně fyzických, 

emocionálních, mentálních a duchovních prvků. K vyřešení problémů tohoto druhu se musíme 

spolehnout na naše vědomí, na tu část v nás samých, která zná odpovědi. Jako interkulturní 

pracovníci chceme vytvářet příležitosti pro rovné, pohodlné a pečující prostředí, kde se migranti 

mohou cítit přijímáni a vítáni, kde si vážíme každého přítomného. Můžeme věnovat úsilí vytváření 

příležitostí pro upřímný dialog, kde sice nijak neprosazujeme posuzování druhých, nicméně 
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vypořádat se s individuálními disonancemi, které mohou vyjít na povrch také díky otevřenosti ve 

sdíleném místě učení / setkávání, je důležitý úkol, který by měl každý sám v sobě provádět v rámci 

svého duševního života. 

Nejlepším výsledkem by bylo, kdyby každý pochopil, kde může hledat svou vlastní skutečnou pravdu, 

a nalezl odvahu nebýt loajální k tomu, o čem se domnívá, že si má myslet a cítit, ale k tomu, co si 

skutečně myslí a cítí. Je dobré nejprve přijmout naše vlastní rozpory a pak je vidět jako odrazový 

můstek k dosažení opravdovějšího já. 

Tímto způsobem vznikne pocit pohody a život, interakce s druhými a nové prostředí získají nové 

významy. To neznamená, že vše bude snadné. Být věrný sobě může někdy vést k obtížným situacím, 

ale určitě se objeví vnitřní mír a v neklidných dobách je to to nejlepší, co si můžeme přát. 

Je nezbytné naučit se naslouchat a rozlišovat různé „hlasy“, které se  

v nás objevují, když řešíme problém kognitivní/kulturní disonance. 

V hlavě máme mnoho hlasů, které nám říkají, co dělat nebo nedělat v určité chvíli nebo situaci, 

pocházejí z našeho vzdělání, ze strachů, z našeho podvědomí; někdy je tak těžké pochopit, který z 

těchto hlasů bychom měli následovat, a tedy jaké rozhodnutí učinit. 

Potřebujeme tedy cvičit naše hluboké naslouchání. Koneckonců, musíme si být vědomi toho, jak se 

CÍTÍME, když nasloucháme každému z našich hlasů, abychom věděli, zda nás vedou k našemu 

nejvyššímu dobru nebo ne. 

„Existuje hlas, který nepoužívá slova. Naslouchejte.” – Rumi 
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M3. Jednotka 1: AKTIVITA 

 

 O tom, kdo co ztratí 

- Vytváření scénářů, kde se nápady, otázky, komentáře a úvahy účastníků mohou rozšířit o témata 
související s otevíráním, porozuměním a respektováním různorodého kulturního chování a řešením vlastní 
kognitivní disonance při respektování vlastních potřeb. 

- Podpora kritického myšlení vůči ostatním a vlastnímu kulturnímu chování. 
- Posilování přístupu k řešení problémů vůči nežádoucímu kulturnímu chování druhých místo předstírání 

ignorace. 

Zaměření Důraz je kladen na scénář, který interkulturní pracovník vytvořil jako základ aktivity. 
Poté použijte scénář k vyvolání diskuse. 

Trvání 60/90 minut nebo déle, pokud máte více než 16 účastníků. 

Pomůcky - Příběh o různém kulturním chování mezi lidmi ve skupině a kognitivních 
disonancích z nich vyplývajících. 

- List s mřížkou, na kterém si účastníci mohou přečíst otázky a některé 
myšlenky/úhly pohledu na situaci (připravený interkulturním pracovníkem) a 
napsat své vlastní úvahy. 

- Psací potřeby. 
- Dostatek místa v místnosti pro vytvoření podskupin po čtyřech účastnících. 

Popis a) Interkulturní pracovník si před workshopem připraví krátký vzorový příběh 
kulturní disonance a vytvoří mřížku otázek a myšlenek založených na příběhu. 

b) Interkulturní pracovník vysvětlí příběh účastníkům a dá jim listy s mřížkou. 
c) Účastníci, rozdělení do podskupin po čtyřech, spolu diskutují a své nápady a 

komentáře zapisují do tabulky. 
d) Jedna osoba z každé podskupiny přečte nahlas celé skupině účastníků 

komentáře napsané v rámci své podskupiny. 

Zhodnocení Interkulturní pracovník, který skupinu vede, dokončí aktivitu tak, že se účastníků 
zeptá, co se podle nich naučili, co si myslí o změnách chování, jestli je třeba něco ztratit 
nebo rozšířit, určité chování by se mělo nebo nemělo změnit…. 

Tipy a triky Příklad příběhu a listu s příslušnou mřížkou je v příloze níže tohoto formuláře. 
Byl získán na internetu z níže uvedeného zdroje. 

Zdroje/Odkazy Aktivita byla vytvořena The Mosaic Art Sound UK, ale inspirovaná:  
Adapting and Modifying Behaviors  
https://www.opentextbooks.org.hk/ditatopic/28286 

Autor MOSAIC 
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PŘÍLOHA 

Příběh: 

Jose je z Kostariky a Mary z Velké Británie. Pracují spolu. Mary si všimne, že kdykoli Jose mluví, 

vždy se přiblíží k jejímu osobnímu prostoru. Když se to stane, je velmi nepříjemná a vždy udělá 

několik kroků zpět, aby poskytla více fyzického prostoru pro konverzaci. Když to udělá, Jose přijde  

zase blíž. Jednou byla Mary u přepážky na pracovišti a Jose si toho ani nevšiml! 

Úkol pro účastníky: 

Představte si, že se na vás Mary obrátila se svými obavami. Abyste Mary pomohli najít řešení této 

situace, použijte následující tabulku, která vám pomůže promyslet si některé důležité otázky; pak 

se podívejte na druhý sloupec jako na jednu z možných perspektiv nebo zamyšlení nad otázkou. 

Nakonec doplňte svůj pohled a myšlenky. 

 

Použijte tuto tabulku 

Otázky Pohled/myšlenky osoby Váš pohled/myšlenky 

Jak se Mary a Jose dívají na osobní 

prostor? Jak to ovlivňuje jejich 

chování? 

Mary cítí velkou potřebu 

osobního prostoru. Jako žena 

možná cítí větší potřebu tohoto 

prostoru. José nevidí problém s 

osobním prostorem. Je možné, že 

přiblížit se k ní je jedním ze 

způsobů, jak s ní navázat vztah. 

 

Jaké adaptivní chování je v této 

situaci potřeba? 
Mary a Jose musí pochopit, že 

každý má jiné představy o tom, co 

znamená osobní prostor. Může 

být užitečné, aby si Mary a Jose 

promluvili o problémech s 

osobním prostorem, zejména o 

tom, jak to u obou vypadá. Možná 

je Mary jediná osoba, která se cítí 

nepříjemně, a jediná, která to 

řekla. Možná to ostatní necítí 

stejně. 

 

Co, pokud vůbec něco, Mary a 

José ztratí, pokud změní své 

chování? 

Prostřednictvím rozhovoru Jose a 

Mary zjistí, že jejich představa o 

osobním prostoru souvisí s jejich 

kulturní výchovou. Zpočátku 
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Otázky Pohled/myšlenky osoby Váš pohled/myšlenky 

mohou změnu odmítat, protože 

vidí své vnímání osobního 

prostoru jako součást „své 

individuální kultury nebo své 

národní kultury“. 

Co přinese změna chování Mary a 

Josého? 
Mary a José budou mít větší 

pochopení pro vzájemný vztah. 

Mary se může soustředit na to, co 

Jose říká, místo aby se soustředila 

na jeho pohyb vůči ní, a Jose se 

může naučit ovládat svou řeč těla 

a číst řeč těla ostatních. 
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M3. Jednotka 1: SCÉNÁŘ 

„Kognitivní disonance je stav nepohodlí, který lidé zažívají, když je jedno z jejich přesvědčení, 

představ nebo postojů v rozporu s důkazy nebo když se dvě jejich přesvědčení, představy nebo 

jejich postoje dostanou do vzájemného konfliktu. Pojem sociokulturní disonance komplexně 

vysvětluje zvláštní podmínky etnických menšin. Pojem odkazuje na stres, napětí a nesoulad 

způsobený příslušností ke dvěma kulturám – etnické kultuře a dominantní kultuře.“ 

Na základě tohoto tvrzení a na základě toho, co jsme se dozvěděli po prostudování jednotky, s 

odkazem na Max-Neefovu matrici základních lidských potřeb a koncept kola základních lidských 

potřeb od Anne Hope, jak může kulturní kognitivní disonance ovlivnit uspokojení axiologických a 

existenciálních potřeb člověka v komunitách, které zažívají tento druh nesouladu? Mohlo by to také 

ovlivnit potřeby interkulturních pracovníků a jak? 

Dále, jakou roli hraje koncept globální kompetence v rámci hlavních témat prezentovaných v tomto 

bloku? 

 

 
                   AXIOLOGICKÉ POTŘEBY 
Být  
(kvalita) 

Mít 
(věc) 

Dělat 
(akce) 

Vztahovat se 
(parametr) 

                                            
E
X
I
S
T
E
N
Č
N
Í  

Živobytí 

Fyzické zdraví, 
duševní zdraví, 
vyrovnanost, 
smysl pro humor, 
přizpůsobivost 

Jídlo, přístřeší, 
práce 

Krmit, plodit, 
odpočívat, 
pracovat, 
oblékat 

Sociální 
prostředí, 
životní prostředí 

Ochrana 

Péče, rovnováha, 
solidarita, 
adaptabilita, 
autonomie 

systém 
pojištění, 
spoření, 
sociální 
zabezpečení, 
zdravotní 
systém, právní 
ochrana, 
rodina, práce 

Spolupracovat, 
plánovat, 
pomáhat, 
starat se, 
předcházet, 
léčit 

Životní prostor, 
obydlí, sociální 
prostředí 

Náklonnost 

Sebeúcta, 
solidarita, 
respekt, 
tolerance, 
štědrost, 
vnímavost, vášeň, 
odhodlání, 

Přátelství, 
rodina, vztah k 
přírodě, 
partnerské 
vztahy 

Milovat, hladit, 
vyjadřovat 
emoce, sdílet, 
pečovat, 
rozvíjet, 
oceňovat 

Soukromí, 
intimita, domov, 
pospolitost 
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P
O
T
Ř
E
B
Y 

smyslnost, smysl 
pro humor 

Porozumění 

Kritické svědomí, 
vnímavost, 
zvědavost, údiv, 
disciplína, intuice, 
racionalita 

Literatura, 
metoda, 
vzdělávací 
politika, 
učitelé, 
komunikační 
politika 

Zkoumat, 
meditovat, 
experimentova
t, analyzovat, 
studovat 

Nastavení 
formativních 
interakcí, škola, 
univerzita, 
akademie, 
skupina, 
komunita, 
rodina 

Účast 

Přizpůsobivost, 
vnímavost, 
solidarita, ochota, 
odhodlání, 
obětavost, 
respekt, vášeň, 
smysl pro humor 

Odpovědnosti, 
povinnosti, 
práce, práva, 
privilegia 

Začlenit se, 
spolupracovat, 
navrhovat, 
sdílet, 
oponovat, 
poslouchat, 
komunikovat, 
dohodnout se, 
vyjádřit názor 

Nastavení na 
participativní 
interakci, strany, 
sdružení, církve, 
komunity, 
sousedství, 
rodina 

Odpočinek 

Zvědavost, 
vnímavost, 
představivost, 
lehkomyslnost, 
smysl pro humor, 
klid, smyslnost 

Hry, večírky, 
podívané, 
kluby, klid 
mysli 

představovat 
si, přemítat, 
snít, vzpomínat 
na staré časy, 
dát průchod 
fantaziím, 
vybavit si, 
relaxovat, 
bavit se, hrát si 

Soukromí, 
intimita, 
prostředí 
blízkosti, volný 
čas, okolí, 
krajina 

Tvoření 

Vášeň, odhodlání, 
intuice, 
představivost, 
smělost, 
racionalita, 
autonomie, 
vynalézavost, 
zvědavost 

Schopnosti, 
dovednosti, 
práce, 
techniky, 
metoda 

Vymyslet, 
postavit, 
navrhnout, 
pracovat, 
skládat, 
interpretovat 

Produktivní 
prostředí a 
prostředí se 
zpětnou vazbou, 
workshopy, 
kulturní skupiny, 
publikum, 
prostor pro 
vyjádření, pocit 
svobody 

Identita 

Pocit 
sounáležitosti, 
sebeúcta, 
důslednost, 
diferenciace, 
asertivita 

Symboly, jazyk, 
náboženství, 
zvyky, zvyky, 
referenční 
skupiny, 
sexualita, 

Zavázat se, 
integrovat se, 
konfrontovat 
se, rozhodnout 
se, poznat sám 
sebe, ocenit 

Sociální rytmy, 
každodenní 
prostředí, 
prostředí, do 
kterého člověk 
patří, fáze zrání 
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hodnoty, 
normy, 
historická 
paměť, práce 

své schopnosti, 
upravovat 
poznatky o 
sobě, růst 

Svoboda 

Autonomie, 
sebeúcta, 
odhodlání, vášeň, 
asertivita, 
otevřenost, 
smělost, 
vzpurnost, 
tolerance 

Rovná práva 

Nesouhlasit, 
vybrat si, 
odlišit se, 
riskovat, 
rozvíjet 
povědomí, 
zavázat se, 
neposlouchat 

Časová / 
prostorová 
plasticita 
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M3. Jednotka 2. Vnímání kultur  

     Umění naslouchat 
 

Efektivní posluchači obvykle naznačují, že aktivně naslouchají, prostřednictvím různých způsobů 

chování, jako jsou krátké verbalizace známé jako „backchannels“ (Thomas & Levine, 1994). Tato 

chování zahrnují reakce jako „aha, aha“ a „hmmm“, stejně jako další neverbální chování, včetně 

přikyvování, úsměvu a úpravy držení těla. Mezi další aktivní poslechové chování patří kladení otázek, 

navazování očního kontaktu a nepřerušování řečníka (Halone & Pecchioni, 2001). Naopak 

neefektivní posluchači toto aktivní chování při naslouchání vynechávají, mohou hovořící osobu 

přerušovat (McComb & Jablin, 1984), mohou být rozptýleni jinými prvky v prostředí a při interakci s 

ostatními přemýšlet o jiných věcech (Golen, 1990). 

Míra, do jaké jednotlivci využívají způsobů chování aktivního posluchače, ovlivňuje jejich zapojení 

do interakce. V mezilidské komunikaci hrají důležitou roli posluchači; pracují ve spolupráci s 

mluvčími, aby společně vytvořili sdílený význam (Bavelas, Coates, & Johnson, 2000; Jacobs & 

Coghlan, 2005). „Posluchači kladou krátké otázky, dávají najevo souhlas nebo nesouhlas verbálně, 

povzbuzují mluvčí, aby pokračovali v hovoru, a dávají najevo zmatek nebo porozumění svými 

vlastními krátkými promluvami.“ (Canary, Cody, & Manusov, 2008, s. 101). Tímto způsobem může 

chování posluchače ve skutečnosti utvářet povahu komunikace mluvčího (Bavelas et al., 2000; 

Manusov & Trees, 2002). 

A konečně, chování aktivního posluchače může zlepšit mezilidské vztahy. Když mluvčí vnímá, že mu 

posluchač věnuje pozornost, cítí obvykle větší podporu (Trees, 2000). Mluvčí také vnímají pozorné 

posluchače jako kompetentnější v komunikaci (Papa, 1989). Díky tomu efektivní naslouchání 

umožňuje lidem zvýšit šance na dosažení jejich mezilidských cílů prostřednictvím „zvyšování naší 

citlivosti k přáním a potřebám druhých, poskytování vhledu do problémů a řešení a toho, že nám 

pomáhá získávat zpětnou vazbu na naše chování“ (Canary et al., 2008, str. 111). Efektivní 

naslouchání také zvyšuje naši schopnost spojit se s ostatními a naopak může zvýšit míru, do jaké nás 

ostatní mají rádi. 

Susan Timm a Betty L. Schroeder ve své eseji ‚Listening/Nonverbal Communication‘ píší, že k tomu, 

aby porozuměli různým komunikačním vzorům lidí z různých kultur, by se lidé měli seznámit s 

komunikačním chováním projevovaným buď individuálně, nebo jako skupina. Toto chování 

představuje neverbální způsoby komunikace. Pochopení těchto vzorců pomůže lidem přesně 

naslouchat úplné zprávě. 
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Carnevale, Gainer a Meltzer (1990) soudí, že schopnost „číst lidi“ je kompetencí, kterou si lidé musí 

osvojit, aby v dnešním světě úspěšně zvládali diverzitu. Pod správným vedením mohou lidé zlepšit 

porozumění neverbálním signálům, které vysílají a přijímají (Miles, 1994; Miller, 1988). 

Při interakci jednotlivců z různých kultur se aktivní naslouchání stává nesmírně důležitým. 

Naslouchat někomu vyžaduje, aby lidé vnímali více, než jen řečená slova; musí také sledovat 

chování. Reik (1954/1972) nazývá tento koncept „naslouchání třetím uchem“. Lidé, kteří jsou 

aktivními posluchači, si více uvědomují neverbální sdělení a jsou schopni efektivněji komunikovat s 

lidmi ve své vlastní i jiné kultuře (Graham, Unruh & Jennings, 1991; Miller, 1988). 

Kultura a komunikace jsou nepopiratelně propojeny a naslouchání/neverbální komunikace je hlavní 

složkou komunikačního procesu. Jak lidé zlepšují své schopnosti naslouchat neverbální komunikaci, 

mohou se také stát citlivějšími ke kulturně odlišným skupinám. 

Poslechový trénink neverbální komunikace by měl zlepšit získávání znalostí o těchto složkách 

komunikačního procesu. Když se lidé dozvědí více o této rovině komunikace, možná začnou věnovat 

větší pozornost efektivnímu naslouchání a neverbální komunikaci, což zpětně může zvýšit jejich 

úroveň multikulturní citlivosti. 

Naslouchání je ve skutečnosti průřezová kompetence, která je často ignorována, ale je klíčovým 

faktorem pro komunikační dovednosti a skutečné porozumění. 

Rozvíjením dovedností naslouchání a jejich kompetencí k použití v jakémkoli aspektu života bychom 

mohli vyřešit problémy v mnoha oblastech: mimo jiné učení, chování, vztahy, komunikace, kreativita 

a sociální začlenění. 

Být schopen „naslouchat“ úplným způsobem nám dává šanci „porozumět“ správně. 

Naslouchání je základem všech vztahů: v rodinném prostředí, ve školách a v jakémkoli sociálním 

prostředí. 

Problémy s komunikací lze někdy vyřešit pouze zlepšením způsobu, jakým si lidé navzájem 

naslouchají na fyzické úrovni, stejně jako na úrovni emocionální a mentální. 

Naslouchání je základem pro rozvoj našich tvůrčích schopností, pouze když nasloucháme sami sobě, 

můžeme dát prostor vlastním nápadům a intuici. 

Měli bychom se naučit věnovat pozornost tomu, jak nasloucháme lidem, se kterými se stýkáme, 

realitě kolem nás. Měli bychom se naučit být „empatickými“ posluchači. 

 

Empatické naslouchání je klíčem k překonání předsudků, stereotypních představ a rasismu. 
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Je to lidská činnost, která nejvíce podporuje ustavení společnosti založené na spravedlnosti a 

solidaritě. 

Skutečnost, že je nám s empatií nasloucháno, nám také pomáhá překonat nejtěžší chvíle v našem 

životě. 

Hudba je skvělým spojencem, který nám pomáhá stát se dobrými posluchači, a pomáhá každému 

rozvíjet „auditivní inteligenci“. 

V této části prozkoumáme některé postupy, které vás, doufejme, inspirují k tomu, abyste své 

zkušenosti rozšířili o více nápadů a aktivit ve fascinující oblasti související s nasloucháním. 

Cvičení budou zaměřena na rozvoj vašich vlastních poslechových dovedností a na procvičování 

naslouchání s účastníky ve vaší skupině. 
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     Aktivní naslouchání 
 

Co je aktivní naslouchání? 

Aktivní naslouchání vyžaduje, abyste pozorně naslouchali řečníkovi, rozuměli tomu, co říká, 

reagovali a přemýšleli nad obsahem sdělení a udrželi informace na později. Tento postup udržuje 

aktivní zapojení posluchače i mluvčího v konverzaci. 

Posluchač může používat techniky aktivního naslouchání, např. věnovat velkou pozornost chování 

mluvčího a řeči těla, aby lépe porozuměl jeho sdělení – a může signalizovat, že ho sleduje, 

prostřednictvím vizuálních náznaků, jako je přikyvování, oční kontakt nebo vyvarování se činností, 

které by mohly potenciálně narušit tok řeči, např. vrtění se nebo přecházení. 

Tyto techniky jsou však pro úspěšný výsledek velmi omezené a můžeme říci prázdné, pokud nejsou 

poháněny touhou naslouchat, skutečně se dostat do kontaktu a respektovat druhou osobu. 

Aktivní naslouchání a reflexe, odpovídání a poskytování zpětné vazby není vždy snadné. Každodenní 

tlaky a požadavky často zahlcují naši práci a ponechávají nám omezený čas a energii, abychom se 

soustředili na zpomalení a skutečné naslouchání. 

Na rozdíl od kritického naslouchání se aktivní posluchač nesnaží zhodnotit sdělení a nabídnout svůj 

vlastní názor, ale spíše jen umožnit mluvčímu, aby se cítil poslouchán a vnímán. 

Jakmile začnete uplatňovat dovednost aktivního naslouchání v praxi, všimnete jejího pozitivního 

dopadu v řadě oblastí a velkého zlepšení mezikulturní komunikace. 

(Upraveno podle Center for Creative Leadership https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-

articles/coaching-others-use-active-listening-skills) 

Každý vztah začíná prvním setkáním. Při prvních setkáních se lidé pokoušejí vyřešit různé problémy 

s hledáním informací, vztahy a řízením dojmů. Lidé jsou například motivováni shromažďovat 

informace ke snížení nejistoty v nových situacích (např. Afifi & Weiner, 2004; Berger & Calabrese, 

1975). Při prvních setkáních lidé také pracují na vytvoření příznivého prvního dojmu a vytvoření 

přesného dojmu o druhých (např. Bodie, Cyr, Pence, Rold a Honeycutt, 2012; Bachman & Zakahi, 

2000). Tyto první dojmy jsou obzvláště důležité, protože utvářejí budoucí interakce a mohou určit, 

zda v budoucnu dojde k dalším interakcíh (např. Ramirez, 2007). Odměny získané z prvních 

příjemných rozhovorů pokládají základ pro předpoklad dalších odměn v budoucnosti. 

Výzkum poukazuje na roli naslouchání při vytváření pozitivních výsledků interakce. Například 

naslouchání má vliv na snížení nejistoty a zpracování informací prostřednictvím porozumění a 

uchování sdělení mluvčího. Efektivní posluchači navíc obecně vytvářejí pozitivnější dojmy než 



 

 
 

2GEM | 2ND GENERATION OF EUROPEAN MIGRANTS 
Ref. 2020-1-FI01-KA204-066469 
2gem.eu 

113 
 

neefektivní posluchači a jsou vnímáni jako důvěryhodnější, přátelštější, chápající a společensky 

atraktivní (Young & Cates, 2010). 

Lidé charakterizují kompetentní posluchače v počátečních interakcích jako pozorné, přátelské, 

chápavé, vnímavé a schopné řídit tok konverzace (Bodie et al., 2012). Kromě toho jsou konkrétní 

způsoby chování při poslechu spojeny s různými atributy. Například verbální parafráze jsou spojeny 

s pozorností a reakcí, zatímco otázky jsou spojeny s řízením konverzace, pozorností a reakcí. Zdá se, 

že neverbální chování, jako je oční kontakt a vyrovnanost, souvisí s pozorností, přátelskostí a 

dovednostmi řízení konverzace. 

Zdá se, že struktura aktivního naslouchání je vhodná k tomu, aby pomohla lidem dosáhnout 

počátečních cílů interakce; verbální parafrázování, kladení vhodných otázek a neverbální zapojení, 

to vše spojené s dobrým poslechem. 

Obecně platí, že kompetentní naslouchání zahrnuje vnímanou schopnost komunikátorů dosahovat 

kontextově řízených cílů naslouchání a vytvářet odměňující interakce (např. Bodie, Worthington, 

Imhof, & Cooper, 2008). Syntéza poslechové literatury Bodieho et al. (2008) identifikuje 

porozumění, prožívání pozitivního vlivu a budování vztahů jako základní produkty procesu 

naslouchání. Tento přístup je v souladu s teorií i výzkumem, který silně naznačuje, že lidé preferují 

konverzační partnery a interakce, které poskytují skutečné nebo domnělé odměny (např. Berscheid, 

1985; Burleson & Samter, 1996) a že tyto odměny řídí zájem lidí o budoucí interakce (Sunnafrank, 

1986 Sunnafrank & Ramirez, 2004). V návaznosti na Bodie et al. (2008) a jiné (např. Cahn, 1990) 

soudíme, že kvalifikované naslouchání produkuje odměňující výsledky interakce tím, že vyjadřuje 

porozumění sdělení partnera, vytváří pozitivní vliv během interakce a buduje vztah mezi partnery. 

Sada dovedností aktivního naslouchání 

Zlepšení vašich dovedností aktivního naslouchání znamená víc než jen slyšet někoho mluvit. Když 

procvičujete dovednosti aktivního naslouchání, měli byste používat těchto 6 kroků pro efektivnější 

aktivní poslech: 

1. Dávat pozor. 

2. Zdržet se hodnocení. 

3. Reflektovat. 

4. Vyjasňovat. 

5. Shrnout. 

6. Sdílet. 

 

 

1. Dávat pozor. 
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Jedním z cílů aktivního naslouchání a efektivního posluchače je nasadit příjemný tón, který dá 

účastníkovi vaší skupiny příležitost přemýšlet a mluvit. Než odpovíte, ponechte „dobu čekání“. 

Nepřerušujte účastníky, nechte je dokončit věty a nezačínejte formulovat svou odpověď dříve, než 

skončí. Při aktivním naslouchání věnujte pozornost řeči svého těla a také svému rozpoložení mysli. 

Soustřeďte se na daný okamžik, navažte oční kontakt a komunikujte z pozice respektu jako 

posluchač. 

2. Zdržet se hodnocení. 

Aktivní naslouchání vyžaduje otevřenou mysl. Jako posluchač a interkulturní pracovník buďte při 

praktikování aktivního naslouchání otevření novým nápadům, novým perspektivám a novým 

možnostem. I dobří posluchači mohou mít vyhraněné názory, ale dokážou se pozastavit nad soudem 

jiného, unesou jakoukoli kritiku a vyhýbají se přerušením, jako je hádka nebo okamžité prosazení 

svého názoru. 

3. Reflektovat. 

Když jste posluchač, nepředpokládejte, že svému účastníkovi rozumíte správně – nebo že on/ona ví, 

že jste ho/ji poslouchali. Zrcadlete informace a emoce svého účastníka pravidelným parafrázováním 

klíčových bodů. Reflexe je technika aktivního naslouchání, která zajišťuje, že vy a váš protějšek jste 

na stejné vlně. 

Pokud uslyšíte: „Nevím, co jiného mám dělat!“, zkuste svým účastníkům pomoci popsat jejich pocity: 

„Zní to, jako byste se cítil docela frustrovaný a zaseknutý.“ 

4. Vyjasňovat. 

Při aktivním naslouchání se nestyďte ptát se na cokoliv k danému tématu, co je pro vás 

nejednoznačné nebo nejasné. Pokud jako posluchač pochybujete nebo máte zmatek ohledně toho, 

co váš účastník řekl, řekněte něco jako: „Zkusme ověřit, jestli to chápu správně. Mluvíš o…?" nebo 

„Počkej chvíli, teď jsem ti úplně neporozuměl." 

Otevřené, vyjasňující a zkoumavé otázky jsou důležitými nástroji aktivního naslouchání, které 

povzbuzují účastníka k vlastní sebereflexi a řešení problémů, daleko spíše než k ospravedlňování 

nebo obhajování pozice či snaze uhodnout „správnou odpověď“. 

Příklady zahrnují: „Co si myslíte o…?“ nebo "Řekni mi o...?" a "Vysvětlíš/popíšeš...?" 

Při aktivním naslouchání je kladen důraz na kladení otázek, spíše než na sdělování vlastního názoru. 

Vybízí k promyšlené reakci a udržuje ducha spolupráce. 

Můžete říci: „Jaké konkrétní věci jste vyzkoušel?“ nebo "Nakolik jste si jistý, že máte úplný obrázek 

o tom, co se děje?" 
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5. Shrnout. 

Přeformulování klíčových témat v průběhu konverzace potvrzuje a upevňuje vaše chápání úhlu 

pohledu druhé osoby. 

6. Sdílet 

Aktivní naslouchání je nejprve o porozumění druhému člověku, poté o porozumění posluchači. 

Jakmile získáte jasnější představu o perspektivě druhé osoby, můžete začít představovat své vlastní 

nápady, pocity a návrhy. Můžete mluvit o podobné zkušenosti, kterou jste měli, nebo sdílet nápad, 

který byl vyvolán komentářem, který jste předtím v konverzaci zadali. 

Přečtěte si prosím také Efektivní poslechové dovednosti zde: https://careers-in-sport.co.uk/career-

advice/developing-effective-listening-skills/ 

Další doporučení 

Výchozím místem pro efektivní komunikaci je efektivní naslouchání. „Aktivní naslouchání je 

naslouchání všemi smysly,“ říká odborník na komunikaci lékařů Kenneth H. Cohn. „Je to naslouchání 

vlastníma očima i lety zkušeností. Pouze 8 % komunikace souvisí s obsahem – zbytek se týká řeči 

těla a tónu hlasu.“ Cohn je autorem knih Better Communication for Better Care a Collaborate for 

Success! 

Cohn navrhuje vytvořit prostředí, ve kterém „naslouchání může být vstřícné“. Nemluvte například, 

když jedna osoba stojí a jedna sedí – ujistěte se, že máte oči ve stejné úrovni. Odstraňte fyzické 

bariéry mezi vámi a druhou stranou, např. stůl. Zapojte mluvčího řečí svého těla: mírně se 

předkloňte a udržujte oční kontakt. Vyhněte se zkřížení rukou, které vyjadřuje ostražitý postoj a 

může naznačovat aroganci, odpor nebo nesouhlas. 

Když někdo mluví, dejte přednost „přítomnosti“. Zhluboka se nadechněte (nebo vypijte trochu vody, 

abyste nemluvili) a vytvořte mentální a emocionální spojení mezi vámi a mluvčím. „Není čas na 

multitasking, ale věnovat veškerý čas jedné osobě,“ radí Cohn. "Pokud přemýšlíte o další věci, kterou 

musíte udělat, nebo v horším případě o další věci, kterou plánujete říci, aktivně neposloucháte." 

Pozastavení úsudku je podle Cohna také součástí aktivního naslouchání. Povzbuďte mluvčího, aby 

se plně vyjádřil – bez přerušování, kritiky nebo vedení. Projevte svůj zájem tím, že vyzvete řečníka, 

aby řekl více, pomocí výrazů jako „Můžete mi o tom říct více?“ nebo "Rád bych o tom slyšel." 

Nakonec podejte řečníkovi zpětnou vazbu, jak rozumíte řečenému a vyzvěte k upřesnění a 

vysvětlení. Reagování je nedílnou součástí aktivního naslouchání a je zvláště důležité v situacích 

obsahujících konflikty. 

https://careers-in-sport.co.uk/career-advice/developing-effective-listening-skills/
https://careers-in-sport.co.uk/career-advice/developing-effective-listening-skills/
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Při aktivním naslouchání prostřednictvím slov i neverbálního chování předáváte řečníkovi tato 

sdělení: 

Chápu tvůj problém. 

Vím, jak to cítíš. 

Zajímá mě, co říkáš. 

Nesoudím tě. 
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     Empatické naslouchání 
 

V našem životě jsou chvíle, kdy nepotřebujeme nic víc, než aby nám bylo skutečně nasloucháno. 

Jedním z nejlepších darů, které můžeme dostat, je přítomnost někoho, kdo nebude posuzovat náš 

stav mysli, naše emoce nebo projevy, a nebude předkládat návrhy ani analyzovat naši situaci. 

Tento posluchač neomezuje čas, který naslouchání věnuje a je tam jen proto, aby cítil to, co cítíme 

my. 

V tomto procesu je zásadní role posluchače. „Schopnost přemýšlet nahlas a sdílet s někým, kdo 

naslouchá, má úžasnou terapeutickou sílu,“ říká profesor Gregorio Billikopf Encina z University of 

California. „Empatie,“ pokračuje, „podle některých slovníkových definic znamená postavit se do 

pozice, kdy rozumíme druhému člověku.“ 

Jistě, toto je aspekt empatie. Jak se však v psychologii často uvádí, empatie je proces péče o 

druhého, takže jedinec se cítí vyslechnut neodsuzujícím způsobem. Empatické naslouchání vyžaduje, 

abychom doprovázeli člověka ve chvílích smutku, úzkosti, sebeobjevování, výzvy (nebo i velké 

radosti!). 

Když se jedinec cítí pochopen, nadzdvihne se obrovská emocionální zátěž; stres a potřeba obrany se 

snižují a jasnost se zvyšuje. Lidem často chybí trpělivost, když naslouchají cizím problémům. 

Empatické naslouchání je neslučitelné se spěchem a je potřeba k němu zpomalit tempo a pozastavit 

své vlastní myšlenky a potřeby. Je jasné, že k empatickému naslouchání neexistují žádné zkratky. 

Ticho působí lidem nepříjemně. Přesto jednou z nejdůležitějších dovedností 

empatického naslouchání není přerušování pauz nebo období ticha. 

Být dobrým posluchačem může vyžadovat vědomý boj, abyste si zachovali otevřenou mysl a vyhnuli 

se předpojatým závěrům. Pokud je pravda, že empatické naslouchání je pro jednotlivce životně 

důležité, je také pravdou, že je zásadním prvkem v dialogu mezi národy, kulturami a náboženstvími. 

Předsudky a pokřikování názorů mohou vést pouze k neplodným monologům. 

Jak se můžeme dočíst v článku nazvaném ‚Do you ever listen?‘ od Kandi L. Walker, empatická péče 

o druhého člověka při pozastavení vlastních potřeb je darováním sebe sama druhému. Síla lidského 

doteku prostřednictvím empatického naslouchání je značně podceňována (Nichols, 1995). 

Emocionálně zapojený empatický posluchač může pomoci druhému člověku rozpoznávat a 

vyrovnávat se s každodenním stresem života. Například pokud lidé chtějí mluvit o tom, co mají na 

srdci, z čeho mají obavy, co je vzrušuje nebo trápí, potřebují pochopení a uznání těchto pocitů. 
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Empatický posluchač takovému člověku může pomoci dosáhnout hlubšího porozumění jeho 

prožívání tím, že komunikativně rozpozná nespokojenost, radost nebo stres mluvčího (Rogers, 

1980). Empatický posluchač může jednoduše kývnout hlavou, položit ruku na koleno, povzbudit 

komentářem k dalšímu sdílení emocí, jako například „Aha aha“, „Chápu“ nebo parafrázovat 

druhého, aby vystihl podstatu toho, co říká (Bolton, 1979). S odkazem na takové chování Kelly (1970) 

uznal, že „naslouchání je těžká práce a vyžaduje energii“. 

Výše uvedené typy komunikačního chování poskytují ujištění druhému člověku a tím zmenšují 

mentální prostor mezi oběma stranami. Takové komunikativní chování představuje vysoce nezištný 

akt vyžadující aktivní účast a oddanost procesu naslouchání. Mlčení, jak již bylo řečeno, je další 

taktikou, která může komunikovat emocionální zapojení a účast na empatickém naslouchání. Aktivní 

a pozorné ticho také nese vlivné poselství pro druhou osobu: žádá „mluvčího, aby mluvil svobodně... 

Aktivní moc ticha... má sílu, která člověka táhne dopředu a žene ho do hlubších vrstev, než je on 

sám. zamýšlený (Reik, 1948). Pokud emocionálně zaujatý a zúčastněný empatický posluchač mlčí, 

ale přesto věnuje druhému svou plnou pozornost, pak i přes jeho mlčení (nebo možná právě proto) 

posluchač projevuje touhu dozvědět se více o druhé osobě, sdílet významy, emoce nebo pocity 

obsažené v předávaném sdělení. 

V souladu s tím Bruneau (1989) také uvedl, že neverbální komunikace je hlavním interpersonálním 

prvkem empatického naslouchání. Mnoho jedinců však často používá protichůdná verbální a 

neverbální sdělení. Například manželka může říct svému manželovi, že se cítí dobře, ale může se 

dívat dolů, objímat své tělo a mnout si spánky. Nedává kongruentní zprávu tím, co říká a jak jedná. 

Pochopení zásadní role neverbální komunikace je pro empatického posluchače nezbytné. Proto 

empatický posluchač potřebuje rozpoznat a dešifrovat verbální i neverbální sdělení. 

Stručně řečeno, emocionálně angažovaní a zúčastnění empatičtí posluchači mají tři základní 

charakteristiky, které identifikují Clark a Gudaitis (1991): (a) být neodsuzující, (b) dobrovolně 

naslouchat a (c) mít vztah důvěry s druhou osobou (sociálně nebo profesionálně). Empatický 

posluchač se účastní interakce ne proto, aby vyjádřil nesouhlas, ani proto, aby druhému nabízel 

jakékoli zaujaté rady, ale spíše aby pomohl jednotlivci objevit jeho možnosti (Trenholm & Tenson, 

1992). Například empatická matka naslouchající zraněnému dítěti by nenabízela nějakou typickou 

„mateřskou radu“ jako: „Vím, že tě bolí škrábance na koleni, ale příště udělej, co jsem ti vždycky 

říkal, a jezdi na kole v kalhotách." Empatická matka by uznala, že dítě potřebuje sdílet bolest, a 

mohla by říct: "Odřeniny na tvém koleni vypadají, že tě bolí. Řekni mi, co se stalo." Empatický 

posluchač v takové situaci nesděluje svůj názor ani neodmítá interakci jako obtěžující. Stejně jako 

matka mluvící se svým dítětem, i aktivní posluchač skrze komunikaci demonstruje svou aktivní 

emocionální účast a oddanost interakci. "Schopnost naslouchat bez předvídání, zasahování, 

soupeření, vyvracení nebo deformování významů do předem pojaté interpretace je schopnost být 

empatickým posluchačem." (Amett a Nakagawa, 1983). Empatie posluchače buduje pouto 
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porozumění, spojuje lidi s někým, kdo rozumí a zajímá se, a tím potvrzuje, že naše pocity jsou 

rozpoznatelné a legitimní. Síla empatického naslouchání je silou transformovat vztahy (Nichols, 

1995). 

Existuje hudba, která obsahuje podstatu toho, čemu říkáme empatie. Když se na ni naladíme, 

můžeme rozšířit naše naslouchání a chápání utrpení a tužeb lidstva; můžeme se naladit na „mluvící 

hlas“ mnoha „tichých realit“. 

Hudba může být velmi smysluplným nástrojem pro zlepšení poslechových dovedností v jakékoli 

skupině a může se stát naší inovativní praktikou, díky které můžeme zažít hlubokou, respektující 

komunikaci, která jde přímo do středu toho místa, kde rozdíly neexistují a kde jsme všichni lidé, kde 

všechny kultury nacházejí společné jádro a koexistují i ve svých odlišnostech. Možná budete chtít 

používat hudbu a navrhovat poslech hudby ve vašem interkulturním školení. Ne ledajakou hudba, 

ale kvalitní hudbu. Nejde o hudební žánry, ale o hudbu, která může zasáhnout témata hluboko v 

nás. Zvláštní „empatickou“ hudební kvalitu, na kterou odkazujeme, lze nalézt v různých skladbách z 

Východu i Západu a v mnoha dílech vážné hudby. Nedávno, když jsem pos louchala Märchenbilder 

od Roberta Schumanna, jsem (autorka této části) jasně a jednoznačně cítila, že lidské bytosti mají 

dar přijímat stejnou měrou ty, kteří jsou dobří, a ty, kteří jsou špatní, bohaté a chudé, krásné i 

ošklivé…, stejně jako hudba oslovuje všechny. 
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M3. Jednotka 2: AKTIVITA 

 

 Poslech hudby a sdílení zpětné vazby 

● Zlepšení aktivního poslechu 
● Vytvoření prostředí otevřenosti a sdílení 

Zaměření Důraz je kladen na poslech hudby, na vlastní vyprávění, na vyprávění ostatních. 

Trvání Doporučuje se, aby poslech hudby netrval déle než 10 minut, zvláště když cvičení 
provádíte poprvé. 
Interkulturní pracovník (pracovníci) může nejprve představit obecné téma „poslech“, 
po dobu asi 10 minut. 
Délka zpětné vazby velmi závisí na počtu účastníků a jejich účasti, obecně 30 minut 
pro skupiny do 15 osob. 

Pomůcky - Tichý pokoj vybavený pohodlnými křesly 
- Vybavení: Kvalitní CD přehrávač nebo jiné zařízení s kvalitními reproduktory 
- Psací potřeby a papíry 

Popis Krok 1: 
Účastníci se připraví provedením několika jednoduchých kroků týkajících se držení 
těla. Budou sedět a mít rovnou páteř, lépe, když mohou také zavřít oči pro lepší 
pozornost při poslechu. Jsou vyzváni, aby tiše dýchali a snažili se uvolnit hlavu a 
ramena. 
Skupina účastníků a interkulturní pracovník (pracovníci) si poslechnou hudební 
skladbu a „něco“ se stane. 
Cílem aktivity je zachytit to „něco“. Nicméně interkulturní pracovník nenaznačuje 
účastníkům, že by měli mít nějaká očekávání. 
Účastníci budou mít také psací potřeby a notebook. 
Je jim vysvětleno, že po poslechu sepíší své dojmy z poslechu. 
 
Krok 2: 
Hudba hraje. Všichni tiše poslouchají. 
 
Krok 3: Těsně po poslechu účastníci, stále v tichu, zapisují své dojmy do sešitu. 
 

Zhodnocení Zpětná vazba je velmi důležitou součástí cvičení a všichni účastníci jsou vyzváni, aby 
se pokusili zapsat a poté nahlas přečíst skupině zážitek, který měli během poslechu, i 
když jen velmi málo slovy. 
* Někteří z účastníků si často chtějí nechat pro sebe pocity a vjemy, které zažili během 
poslechu. Obvykle se objevují různé poznatky, protože hudba každého člověka 
stimuluje různými způsoby. Někdy se objeví zcela abstraktní zážitek ve formě emocí 
nebo se objeví minulá vzpomínka, a s ní se v jasné kognitivní syntéze objevuje 
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pochopení jejího významu. Někdy obrazy, slova, věty... Je zajímavé si všimnout, že 
těchto zážitků lze dosáhnout během několika okamžiků, na křídlech hudby. 

Tipy a triky Pro správné provedení cvičení by mezikulturní pracovníci vedoucí skupinu neměli před 
poslechovými cvičeními prozradit název a skladatele zvoleného hudebního díla. To je 
velmi důležitý detail, protože když posluchači nemají žádné informace, které by je 
vedly k jakékoli klasifikaci, mohou snadněji překonat své hudební předsudky (pokud 
existují) a být otevřenější prožitku. 
Úžas je nezbytným prvkem. „Poznání začíná v úžasu“ (Platón). 
Skupinová dynamika, se zvyšující se schopností kolektivu věnovat pozornost zpětné 
vazbě ostatních a interakcí mezi účastníky a vedoucím (vedoucími), poskytuje 
jedinečné učební prostředí, kde individuální výsledky značně závisí na kvalitě 
skupinové konotace a jednoty. 
Vyberte si hudbu, která je „kvalitní hudbou“. Ne obvyklé komerční skladby, ale takové, 
které si každý obvykle přijde poslechnout. Můžete také zkusit klasickou hudbu. 

Zdroje/Odkazy Navrhla Teresa dello Monaco 

Autor Teresa Dello Monaco MOSAIC 
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M3. Jednotka 2: SCÉNÁŘ 

Každá lidská bytost, v jakékoli životní situaci, potřebuje, aby jí bylo nasloucháno a byla podporována, 

aniž by byla souzena, bez ohledu na původ nebo kulturní zázemí. Naslouchání by však nemělo být 

pasivní, ale empatické: je nutné porozumět příběhu člověka, který máte před sebou, abyste 

překonali stereotypy a předsudky a mohli se skutečně dát do jejich služeb a služeb komunity. 

Jak může empatické a aktivní naslouchání pomoci migrantům splnit jejich základní axiologické a 

existenciální potřeby, s odkazem na matrici základních lidských potřeb Max-Neefa a koncept kola 

základních lidských potřeb Anne Hope? Může být empatické a aktivní naslouchání hrozbou pro 

nějaké existenční potřeby? A proč? 

Dále, jakou roli hraje koncept globální kompetence v kontextu hlavních témat prezentovaných v 

tomto bloku? 

 

 
                   AXIOLOGICKÉ POTŘEBY 
Být  
(kvalita) 

Mít 
(věc) 

Dělat 
(akce) 

Vztahovat se 
(parametr) 

                                            
E
X
I
S
T
E
N
Č
N
Í  
P
O

Živobytí 

Fyzické zdraví, 
duševní zdraví, 
vyrovnanost, 
smysl pro humor, 
přizpůsobivost 

Jídlo, přístřeší, 
práce 

Krmit, plodit, 
odpočívat, 
pracovat, 
oblékat 

Sociální 
prostředí, 
životní prostředí 

Ochrana 

Péče, rovnováha, 
solidarita, 
adaptabilita, 
autonomie 

systém 
pojištění, 
spoření, 
sociální 
zabezpečení, 
zdravotní 
systém, právní 
ochrana, 
rodina, práce 

Spolupracovat, 
plánovat, 
pomáhat, 
starat se, 
předcházet, 
léčit 

Životní prostor, 
obydlí, sociální 
prostředí 

Náklonnost 

Sebeúcta, 
solidarita, 
respekt, 
tolerance, 
štědrost, 
vnímavost, vášeň, 
odhodlání, 
smyslnost, smysl 
pro humor 

Přátelství, 
rodina, vztah k 
přírodě, 
partnerské 
vztahy 

Milovat, hladit, 
vyjadřovat 
emoce, sdílet, 
pečovat, 
rozvíjet, 
oceňovat 

Soukromí, 
intimita, domov, 
pospolitost 
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T
Ř
E
B
Y 

Porozumění 

Kritické svědomí, 
vnímavost, 
zvědavost, údiv, 
disciplína, intuice, 
racionalita 

Literatura, 
metoda, 
vzdělávací 
politika, 
učitelé, 
komunikační 
politika 

Zkoumat, 
meditovat, 
experimentova
t, analyzovat, 
studovat 

Nastavení 
formativních 
interakcí, škola, 
univerzita, 
akademie, 
skupina, 
komunita, 
rodina 

Účast 

Přizpůsobivost, 
vnímavost, 
solidarita, ochota, 
odhodlání, 
obětavost, 
respekt, vášeň, 
smysl pro humor 

Odpovědnosti, 
povinnosti, 
práce, práva, 
privilegia 

Začlenit se, 
spolupracovat, 
navrhovat, 
sdílet, 
oponovat, 
poslouchat, 
komunikovat, 
dohodnout se, 
vyjádřit názor 

Nastavení na 
participativní 
interakci, strany, 
sdružení, církve, 
komunity, 
sousedství, 
rodina 

Odpočinek 

Zvědavost, 
vnímavost, 
představivost, 
lehkomyslnost, 
smysl pro humor, 
klid, smyslnost 

Hry, večírky, 
podívané, 
kluby, klid 
mysli 

představovat 
si, přemítat, 
snít, vzpomínat 
na staré časy, 
dát průchod 
fantaziím, 
vybavit si, 
relaxovat, 
bavit se, hrát si 

Soukromí, 
intimita, 
prostředí 
blízkosti, volný 
čas, okolí, 
krajina 

Tvoření 

Vášeň, odhodlání, 
intuice, 
představivost, 
smělost, 
racionalita, 
autonomie, 
vynalézavost, 
zvědavost 

Schopnosti, 
dovednosti, 
práce, 
techniky, 
metoda 

Vymyslet, 
postavit, 
navrhnout, 
pracovat, 
skládat, 
interpretovat 

Produktivní 
prostředí a 
prostředí se 
zpětnou vazbou, 
workshopy, 
kulturní skupiny, 
publikum, 
prostor pro 
vyjádření, pocit 
svobody 

Identita 

Pocit 
sounáležitosti, 
sebeúcta, 
důslednost, 
diferenciace, 
asertivita 

Symboly, jazyk, 
náboženství, 
zvyky, zvyky, 
referenční 
skupiny, 
sexualita, 
hodnoty, 
normy, 

Zavázat se, 
integrovat se, 
konfrontovat 
se, rozhodnout 
se, poznat sám 
sebe, ocenit 
své schopnosti, 
upravovat 

Sociální rytmy, 
každodenní 
prostředí, 
prostředí, do 
kterého člověk 
patří, fáze zrání 
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historická 
paměť, práce 

poznatky o 
sobě, růst 

Svoboda 

Autonomie, 
sebeúcta, 
odhodlání, vášeň, 
asertivita, 
otevřenost, 
smělost, 
vzpurnost, 
tolerance 

Rovná práva 

Nesouhlasit, 
vybrat si, 
odlišit se, 
riskovat, 
rozvíjet 
povědomí, 
zavázat se, 
neposlouchat 

Časová / 
prostorová 
plasticita 
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M4. Cesty, jak se stát interkulturním pracovníkem 

M4. Jednotka 1: Profesionálové v interkulturní sociální práci 

Sociální mediace 

Problémy interkulturní komunikace 

Stereotypy v kultuře 

M4. Jednotka 2 Rámec pro interkulturní práci v Evropské unii  

Regulace a kvalifikace interkulturních pracovníku v zemích EU 

Přístupy k interkulturní práci v zemích EU 

Akreditované kurzy pro interkulturní pracovníky 
 

 

 

Modul 4. Výukové cíle 

● Identifikovat některé klíčové pojmy související s kulturou (definice, chápání toho, jak se 

kultura liší, vztah mezi kulturou a identitou a stereotypy) 

● Rozpoznat, co je mezikulturní kompetence a jak ji lze rozvíjet 

● Používat některé strategie k překonání překážek mezikulturní komunikace v osobním a 

online režimu 

● Dozvědět se o akreditovaném kurzu pro interkulturní pracovníky (příklad z ČR) 
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M4. Jednotka 1: Profesionálové v interkulturní sociální práci  

Sociální mediace 
 

Interkulturní mediátor je sociální pracovník schopný provádět jazykově-kulturní mediaci, 

neprofesionální tlumočení a překlady a sociální mediaci; podporovat mezikulturní mediaci jako 

systémového nástroje v integračních politikách; optimalizovat sítě a zlepšovat organizaci a 

poskytování služeb; posilovat profesionální roli mediátora a přenos know-how na juniorské 

mediátory a provozovatele služeb. 

Sociální mediátoři proto hrají mimořádně důležitou roli v kulturní orientaci a integraci nově 

příchozích v zemi. Jsou nenahraditelnými poradci a konzultanty v prvních integračních krocích 

žadatelů o azyl a příjemců azylu. 

Výčet nezbytných dovedností pro práci v interkulturní mediaci musí brát v úvahu psychologické a 

sociální problémy, které mohou interkulturní pracovníci z řad migrantů druhé generace zažívat. Z 

hlediska odborných dovedností patří mezi nejdůležitější mezikulturní porozumění, proaktivní 

komunikační styl, efektivní strategie předcházení konfliktům a jejich řešení, konstruktivní a vstřícné 

chování při nenadálých událostech. Profesionalizace interkulturní práce je relativně nový jev a 

vyvíjela se souběžně se zvýšenou přítomností populace migrantů v našich společnostech. 

Důsledkem setrvale rostoucí potřeba najímat lidi schopné interakce v tomto nově diverzifikovaném 

prostředí a jeho profesních oblastech. Kromě toho, s výjimkou několika zemí, jako je Spojené 

království, které vyvinulo specifické standardy pro lidi pracující s osobami z různých zemí nebo 

odlišných kultur, nebyly v jiných zemích vytvořeny žádné referenční hodnoty jako takové. 

Rozsah činností: 

● seznámení žadatelů o azyl s jejich právy a povinnostmi; 

● pomoc při každodenních činnostech – seznamování s vnitřním řádem pobytových středisek, 

komunikace v multikulturním prostředí (v registračním a přijímacím středisku i mimo něj), 

dodržování osobní hygieny, hygieny v ubytovnách a na veřejných místech, návštěva obchodu, 

používání veřejné dopravy, bankovních služeb atd.; 

● lékařská pomoc spojená s docházkou a překladem při návštěvě zdravotnického zařízení, 

kontakt se zdravotnickým personálem, administrativní služby při zjišťování chronických 

onemocnění a postižení, péče o těhotné ženy, mladé matky a děti, osvětové kampaně k 

prevenci závažných onemocnění, očkováním dětí atd.; 

● zprostředkování ve styku s institucemi – vydávání a legalizace dokumentů, registrace atp. 

● pomoc při zápisu dětí do školky a školy a zprostředkování kontaktu rodičů s vedením školy a 

učiteli. 
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Činnosti k usnadnění sociální a ekonomické integrace uprchlíků a příjemců humanitárního statusu: 

● Provádění jazykově-kulturních mediačních intervencí 

● Provádění neprofesionálních tlumočnických a překladatelských intervencí 

● Doprovod a přímá podpora imigranta při provádění administrativních a byrokratických 

postupů 

● Optimalizace vztahů mezi zahraničními uživateli a institucemi v nouzových (první příjem, 

přistání, veřejná bezpečnost) a běžných (zdravotnictví, škola, veřejná správa, justice atd.) 

situacích 

● Orientace uživatelů v síti služeb a příležitostí v dané lokalitě, pro naplňování občanských práv 

komunit imigrantů 

● Provádění sociálně mediačních intervencí, prevence a zvládání individuálních a sociálních 

konfliktních situací  

● Informace a orientace v oblasti práv, povinností a příležitostí (práce, bydlení, zdraví, školení, 

administrativa) v komunitách imigrantů 

● Usnadnění dialogu a vzájemného mezikulturního porozumění mezi komunitami imigrantů 

● Navrhování interkulturních integračních intervencí mezi cizími a domorodými komunitami 

● Podpora institucí a operátorů v sektoru při plánování a reorganizaci služeb způsobem 

vstřícným vůči migrantům 

● Účast a péče o zkušenosti a procesy učení a profesního rozvoje juniorských interkulturních 

mediátorů 

● Pomoc při kognitivních průzkumech reality migrace a potřeb sociální a kulturní integrace 

komunit imigrantů. 
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Problémy v mezikulturní komunikaci 
 

Je důležité si uvědomit, že během mezikulturní komunikace vznikají problémy v důsledku toho, že 

dotyčná osoba: 

1. neuznává jedinečnost jednotlivce, 

2. nesoustředí se na sdělení, 

3. nechápe systémy víry a hodnoty, na nichž jsou kultury založeny, a 

4. vynáší soudy z pohledu vlastní kultury. 

Mezikulturní komunikační kompetence (ICC) 

Podle Oany-Antonie ILIE (2019) se interkulturní komunikační kompetence (ICC) vztahuje k aktivnímu 

disponování vlastnostmi, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci, a lze ji definovat z 

hlediska tří základních atributů: znalostí, dovedností a postojů. 

Tyto tři atributy podporují efektivní mezikulturní komunikaci mezi stranami.  

Postoje: Postoje, jako je respekt, otevřenost a zvědavost/objevování, jsou důležitými vlastnostmi, 

které jsou pro efektivní mezikulturní komunikaci nezbytné. To je považováno za důležité v 

mezikulturní komunikaci, kde aktivní naslouchání nebo projevy úcty a ocenění jsou obzvláště 

důležité pro vytvoření efektivní komunikace mezi lidmi s odlišnými názory, kulturami a hodnotami. 

Znalosti: je důležité zajistit, aby znalosti o kultuře druhých lidí byly správně definovány. To může 

zahrnovat znalosti o jejich přesvědčení, hodnotách a skupinových normách. Znalost těchto atributů 

by mohla ovlivnit způsob, jakým jednotlivci efektivně komunikují, a ovlivnit výsledky chování v 

mezikulturním prostředí. Kromě toho je znalost dalších aspektů, jako je sociolingvistické povědomí, 

kulturní sebeuvědomění, znalosti specifické pro danou kulturu a hluboké kulturní znalosti, 

považována za klíčové faktory pro získání mezikulturních kompetencí.  

Dovednosti: dalším atributem pro získání mezikulturních kompetencí je osvojení si dovedností, jako 

je pozorování, aktivní naslouchání, analytické dovednosti, hodnotící dovednosti, interpretace a 

propojování, což jsou klíčové schopnosti používané pro zpracování získaných znalostí.  

A konečně, k těmto dalším dovednostem se přidává rozvoj interkulturních kompetencí a kritická 

sebereflexe. 

Efektivita komunikace může být výsledkem množství získaných dovedností a znalostí. 

Model interkulturní kompetence Guo-Ming Chena a Williama G. Starosty (1996) rozeznává tři 

perspektivy: 

● Interkulturní OBRATNOST: uznání a respektování kulturní rozmanitosti; 
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● mezikulturní OBRATNOST: porozumění kulturním odlišnostem a uvědomění si vlastní 

kulturní identity;  

● mezikulturní OBRATNOST: dovednost předávat zprávy, znalost vhodného sebeodhalení, 

flexibilita, řízení interakcí, sociální dovednosti. 

Šest bariér (překážek) mezikulturní komunikace (Barna, 1997) 

I. Úzkost  

II. Předpoklad podobnosti 

III. Etnocentrismus 

IV. Stereotypy / Předsudky 

V. Neverbální chybné interpretace 

VI. Jazyk 

 

O úzkosti: 

● Pocit nervozity 

● Soustředění se na nervozitu místo toho, aby byl člověk zcela přítomen v komunikační 

interakci. 

● Například obavy, že ostatní lidé budou mluvit příliš rychle nebo používat slova, kterým 

nerozumíte. 

● Zjištění, že děláte chyby nebo říkáte nešikovné věci. 

● Ovlivňuje vaši schopnost sdělovat ostatním své myšlenky. 

 

O předpokladu podobnosti: 

● Když o dané kultuře nemáte žádné informace, je přirozené předpokládat, že mezi nimi nejsou 

žádné rozdíly. 

● Každá kultura je do určité míry odlišná a jedinečná 

● Například kulturní rozdíly v projevování emocí 

● Předpoklad odlišnosti místo podobnosti může vést k tomu, že si neuvědomíme důležité věci, 

které mají kultury společné 

 

O etnocentrismu: 

Negativní posuzování aspektů jiné kultury podle měřítek vlastní kultury - být etnocentrický znamená 

věřit v nadřazenost vlastní kultury. 

Kulturní relativismus znamená, že se musíme snažit pochopit chování druhých lidí v kontextu jejich 

kultury, než je začneme posuzovat - uznáváme svévolnou povahu vlastního kulturního chování. 

Kulturní krátkozrakost spočívá v tom, že vlastní kulturu považujeme za samozřejmost a ostatní 

kultury zanedbáváme. Příklad Používání termínu Američané pro označení občanů USA. 



 

 
 

2GEM | 2ND GENERATION OF EUROPEAN MIGRANTS 
Ref. 2020-1-FI01-KA204-066469 
2gem.eu 

130 
 

Pro interkulturní pracovníky může být složité zvládat a uplatňovat komunikační vzorce. Jak na ústní, 

tak na písemné úrovni se lidé mohou spoléhat na explicitní význam slov nebo na jiné kontextové 

náznaky, které doplňují mluvená slova. Například neverbální chování (gesta, mimika, používání 

prostorů a fyzické vzdálenosti, způsob a doba, kdy se lidé navzájem dotýkají, atd.), to vše vyjadřuje 

význam a je formou komunikace, která se v jednotlivých kulturách značně liší. Schopnost rozpoznat, 

zda tyto formy komunikace obsahují důležité informace, vyžaduje rozsáhlé znalosti a dovednosti, 

zejména v situaci, kdy se střetávají různé cesty identity, jako například u migrantů druhé generace. 

Samotný pojem "kompetence" podléhá stejně různým výkladům jako pojem "kultura"; je to "nejen 

jazykový kód, ale také to, co komu říci a jak to v dané situaci vhodně říci. Zabývá se sociálními a 

kulturními znalostmi". To znamená, že aby interkulturní pracovníci měli dovednosti interkulturní 

komunikace, musí být schopni vhodně komunikovat v různých kulturních kontextech.  

Protože mezi kulturou a jazykem existuje neodmyslitelná vazba, se dvěma různými jazyky souvisejí 

rozdíly v příslušných kulturách, s nimiž jsou spojeny, a odhalují odlišnosti v tom, jak mluvčí těchto 

jazyků vnímají svět. Přepínání mezi jazyky je obecně základním úkolem interkulturního pracovníka, 

který se často ocitá v pozici prostředníka mezi dvěma různými pohledy na jedno téma a musí mezi 

nimi vybudovat most, přičemž si s sebou nese vlastní psychologickou a sociální zátěž. 
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Stereotypy v kultuře 
 

Vliv prostředí na přistěhovalce je často mylně považován za čistě kulturní, nebo ještě hůře, je 

považován za přirozenou vlastnost člověka. Tento omyl může vyvolávat rasismus a sociální vyloučení, 

ale především nepomáhá hledat řešení, protože může vést k nesprávným závěrům o kořenech 

integračních problémů. Řešení přistěhovalectví přikládáním náležité váhy souvislostem může vést ke 

zmenšení odstupu mezi cizinci a původními obyvateli.  

Podle Hofstedeho "jednotlivci nemají žádnou osobní kulturu, ale mají individuální osobnosti, částečně 

ovlivněné kulturou, v níž vyrostli, ale s velkou škálou osobních rozdílů způsobených mnoha dalšími 

faktory". [Hofstede, 2011, s. 400]. 

Karahanna, Evaristo & Srite (2006) obhajují názor, že chování je ovlivněno kombinací různých 

kulturních vrstev, od specifických pro jednotlivce (například osobnostní rysy) až po obecné (například 

univerzální hodnoty a národní kultura). 

Globální Univerzální hodnoty OBECNÉ VRSTVY 

Nadnárodní Rozdíly přesahující hranice jedné země 

(náboženské, jazykové atd.) 

 

Národní Rozdíly mezi národy 

Regionální Rozdíly v rámci země 

Profesní Rozdíly mezi profesemi 

Organizační Rozdíly přesahující rámec organizací 

Komunitní Rozdíly v rámci prostředí 

Osobní Individuální rozdíly SPECIFICKÉ VRSTVY 

 

Národní kultura tedy není navzdory svému silnému vlivu jediným faktorem, který utváří chování, a v 

tomto případě by neměla být pouze referencí pro posuzování. Každý jedinec v sobě uchovává složitou 

kombinaci filtrů.  

Ačkoli kognitivní procesy, které stojí za sociální kategorizací, ještě nebyly zcela vysvětleny, výzkumy již 

prokázaly, že kdykoli vidíme/potkáme nové lidi, máme tendenci si je v hlavě automaticky kategorizovat 

[Ito & Urland, 2003]. Tyto kategorie fungují jako škatulky, do kterých lidi zařazujeme, a stejná osoba 

může být zařazena do více škatulek najednou.  
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Nejčastější kategorie, které používáme ke kategorizaci lidí, jsou: kultura, věk, sociální třída, pohlaví, 

rasa. Kdykoli děláme příliš zjednodušená zobecnění lidí jen proto, že patří do určité sociální skupiny, 

uplatňujeme stereotypy (např. všichni muži jsou silní, staří lidé nejsou schopni pracovat).  

Stereotypy mohou být negativní nebo pozitivní, ale mohou být velmi problematické, pokud nejsou 

podloženy kritickou reflexí. V takovém případě mohou iniciovat kritický cyklus předsudků a 

diskriminace: 

- Stereotyp: negativní nebo pozitivní zjednodušené zobecnění lidí, kteří patří k určité sociální 

skupině. 

- Předsudek: negativní pocit vůči lidem, kteří patří k určité sociální skupině. 

- Diskriminace: chování a jednání, které zvýhodňuje nebo vylučuje určitou skupinu. 

- Sebenaplňující se proroctví: příklady, kdy předsudky a diskriminace nutí skupiny chovat se 

způsobem, který potvrzuje stereotypy. 
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M4. Jednotka 1: AKTIVITA 

 

NE MŮJ JAZYK: JAZYKOVÁ OMEZENÍ VE TŘÍDĚ 

Zaměření Výzvy v mezikulturní komunikaci - překonávání stereotypů a role institucí 
formálního vzdělávání 

Trvání 60 minut 

Pomůcky Žádné (v případě potřeby papíry a psací potřeby) 

Popis Kontext 
Tento případ se odehrává na střední škole v Kalifornii. Střední škola má něco přes 
tisíc studentů. Rasové složení školy je 60 % Asiatů, 27 % bělochů, 10 % Hispánců,  1 
% Afroameričanů, 1 % se hlásí ke dvěma nebo více rasám a 1 % se nehlásí. Škola má 
značnou populaci zahraničních studentů a v mnoha třídách je ještě jeden student z 
Číny, který přišel do Spojených států nedávno za účelem vzdělávání a někdy má 
problémy s komunikací v angličtině. Škola se nachází na předměstí ve čtvrti vyšší 
střední třídy. 
Případ 
Cai je čínský student, který přišel z Číny, aby v Americe navštěvoval střední školu. 
Cai se rychle spřátelil s dalším čínským studentem, se kterým často hovořil 
mandarínsky o jejich společných zkušenostech s tím, že je v Americe nový a nezná 
anglický jazyk. Cai a jeho kamarád spolu často mluvili ve třídě mandarínsky a většina 
učitelů s tím neměla problém. Příchod z Číny do Ameriky byl pro Caie a mnoho jemu 
podobných čínských studentů obtížným přechodem. Během střední a vysoké školy 
vytvořili Cai a jeho čínští kamarádi pevnou sociální skupinu. Mluvení v 
mandarínštině během vyučování a o přestávkách bylo jedním ze způsobů, jak si 
mohli udržet kontakt se svou čínskou identitou. Jejich učitelé s tím většinou neměli 
problém, i když technicky vzato platilo pravidlo, že ve třídě se nesmí mluvit jinak 
než anglicky. 
Jeden rok však měli třídu, kde učiteli vadilo, že studenti používají ve třídě jiný jazyk 
než angličtinu. Zpočátku Cai a jeho kamarád toto pravidlo ignorovali a očekávali, že 
se nebude dodržovat nebo že učiteli bude jedno. Přesto učitel považoval jejich 
používání mandarínštiny ve třídě za problematické. Po opakovaném upozornění, že 
nemají ve třídě mluvit mandarínsky, jim bylo řečeno, že pokud nepřestanou, bude 
to mít vážné následky. Cai a jeho přátelé přestali během vyučování mluvit 
mandarínsky a od té doby mluvili ve třídě pouze anglicky. 
Pro Cchaie a jeho kamaráda bylo obtížné přizpůsobit se pravidlu třídy proti 
používání cizích jazyků. To, že byl nucen používat angličtinu, mu neusnadnilo 
asimilaci ve třídě a vyvolalo v něm pocit nepřátelství vůči učiteli, který mu 
nevyhověl. Toto pravidlo mělo dopad i na jeho učení ve třídě, protože Cai a jeho 
kamarádi si již nemohli vzájemně pomáhat s pochopením látky tím, že si ji 
vysvětlovali v mandarínštině. Místo toho by byli nuceni používat jazyk, který 
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neznají, nebo na to přijít sami. Učitel však byla s tímto rozhodnutím spokojen, 
protože mohl rozumět tomu, co se ve třídě říká, a obnovil tak pocit kontroly.  
Při úvahách o tomto případu diskutujte: 

- Jaké mezikulturní výukové strategie by mohl učitel použít, aby usnadnil 
integraci žáků cizinců ve třídě? 

- Když vás někdo nutí používat jazyk, který neovládáte, vymaže to část vaší 
identity? 

- Je učitel oprávněn požadovat po studentech, aby ve třídě vždy používali 
angličtinu? 

- Jaké dopady má nucení studentů používat neznámý jazyk na jejich 
vzdělávání nebo učení, pokud vůbec nějaké? 

- Jak ovlivňuje mocenská dynamika mezi studenty a učiteli situace, kdy 
dochází k jazykovým konfliktům ve třídě? 

Zhodnocení Diskutujte ve skupině:  
- Bylo snadné dohodnout se na jednoduchém stereotypu pro každou 

národnost? 
- Kdo nás tyto stereotypy naučil? 
- Jsou tyto stereotypy na základě vašich vlastních zkušeností pravdivé? 
- Jak se stereotypy používají k diskriminaci ostatních? 
- Napadají vás nějaké situace, kdy by stereotypy mohly být užitečné? 

Zdroje/Odkazy - https://www.youtube.com/watch?v=rJ4IbhXrqnc  
 

Autor ASDA - AAR Social Development Association 

https://www.youtube.com/watch?v=rJ4IbhXrqnc
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M4. Jednotka 1: SCÉNÁŘ 

S rozvojem tohoto posledního modulu přecházíme od teorie k praxi. Pochopili jsme, s jakými obtížemi 

se mohou potýkat komunity migrantů, jaké výzvy, ale i velký potenciál přináší sbližování a setkávání 

dvou či více kultur. Studovali a analyzovali jsme také, jakou roli mohou hrát interkulturní pracovníci a 

jak mohou přispět k blahobytu a rozvoji svých komunit. 

Jaká by mohla být, i na základě dříve představené činnosti a případu, role sociálního a mezikulturního 

zprostředkování při naplňování základních lidských potřeb? Kromě toho, stát se interkulturním 

pracovníkem, jakých výhod (z hlediska základních lidských potřeb) by mohlo pomoci dosáhnout lidem 

s migračním původem? Jak? 

Jakou roli navíc hraje koncept globální kompetence v kontextu hlavních témat představených v tomto 

bloku? 

 
                   AXIOLOGICKÉ POTŘEBY 
Být  
(kvalita) 

Mít 
(věc) 

Dělat 
(akce) 

Vztahovat se 
(parametr) 

                                            
E
X
I
S
T
E
N
Č
N
Í  
P
O

Živobytí 

Fyzické zdraví, 
duševní zdraví, 
vyrovnanost, 
smysl pro humor, 
přizpůsobivost 

Jídlo, přístřeší, 
práce 

Krmit, plodit, 
odpočívat, 
pracovat, 
oblékat 

Sociální 
prostředí, 
životní prostředí 

Ochrana 

Péče, rovnováha, 
solidarita, 
adaptabilita, 
autonomie 

systém 
pojištění, 
spoření, 
sociální 
zabezpečení, 
zdravotní 
systém, právní 
ochrana, 
rodina, práce 

Spolupracovat, 
plánovat, 
pomáhat, 
starat se, 
předcházet, 
léčit 

Životní prostor, 
obydlí, sociální 
prostředí 

Náklonnost 

Sebeúcta, 
solidarita, 
respekt, 
tolerance, 
štědrost, 
vnímavost, vášeň, 
odhodlání, 
smyslnost, smysl 
pro humor 

Přátelství, 
rodina, vztah k 
přírodě, 
partnerské 
vztahy 

Milovat, hladit, 
vyjadřovat 
emoce, sdílet, 
pečovat, 
rozvíjet, 
oceňovat 

Soukromí, 
intimita, domov, 
pospolitost 
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T
Ř
E
B
Y 

Porozumění 

Kritické svědomí, 
vnímavost, 
zvědavost, údiv, 
disciplína, intuice, 
racionalita 

Literatura, 
metoda, 
vzdělávací 
politika, 
učitelé, 
komunikační 
politika 

Zkoumat, 
meditovat, 
experimentova
t, analyzovat, 
studovat 

Nastavení 
formativních 
interakcí, škola, 
univerzita, 
akademie, 
skupina, 
komunita, 
rodina 

Účast 

Přizpůsobivost, 
vnímavost, 
solidarita, ochota, 
odhodlání, 
obětavost, 
respekt, vášeň, 
smysl pro humor 

Odpovědnosti, 
povinnosti, 
práce, práva, 
privilegia 

Začlenit se, 
spolupracovat, 
navrhovat, 
sdílet, 
oponovat, 
poslouchat, 
komunikovat, 
dohodnout se, 
vyjádřit názor 

Nastavení na 
participativní 
interakci, strany, 
sdružení, církve, 
komunity, 
sousedství, 
rodina 

Odpočinek 

Zvědavost, 
vnímavost, 
představivost, 
lehkomyslnost, 
smysl pro humor, 
klid, smyslnost 

Hry, večírky, 
podívané, 
kluby, klid 
mysli 

představovat 
si, přemítat, 
snít, vzpomínat 
na staré časy, 
dát průchod 
fantaziím, 
vybavit si, 
relaxovat, 
bavit se, hrát si 

Soukromí, 
intimita, 
prostředí 
blízkosti, volný 
čas, okolí, 
krajina 

Tvoření 

Vášeň, odhodlání, 
intuice, 
představivost, 
smělost, 
racionalita, 
autonomie, 
vynalézavost, 
zvědavost 

Schopnosti, 
dovednosti, 
práce, 
techniky, 
metoda 

Vymyslet, 
postavit, 
navrhnout, 
pracovat, 
skládat, 
interpretovat 

Produktivní 
prostředí a 
prostředí se 
zpětnou vazbou, 
workshopy, 
kulturní skupiny, 
publikum, 
prostor pro 
vyjádření, pocit 
svobody 

Identita 

Pocit 
sounáležitosti, 
sebeúcta, 
důslednost, 

Symboly, jazyk, 
náboženství, 
zvyky, zvyky, 
referenční 
skupiny, 

Zavázat se, 
integrovat se, 
konfrontovat 
se, rozhodnout 
se, poznat sám 

Sociální rytmy, 
každodenní 
prostředí, 
prostředí, do 
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diferenciace, 
asertivita 

sexualita, 
hodnoty, 
normy, 
historická 
paměť, práce 

sebe, ocenit 
své schopnosti, 
upravovat 
poznatky o 
sobě, růst 

kterého člověk 
patří, fáze zrání 

Svoboda 

Autonomie, 
sebeúcta, 
odhodlání, vášeň, 
asertivita, 
otevřenost, 
smělost, 
vzpurnost, 
tolerance 

Rovná práva 

Nesouhlasit, 
vybrat si, 
odlišit se, 
riskovat, 
rozvíjet 
povědomí, 
zavázat se, 
neposlouchat 

Časová / 
prostorová 
plasticita 
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M4. Jednotka 2 Rámec pro mezikulturní práci v EU 

Předpisy a kvalifikace mezikulturních pracovníků v EU 
 

 

FINSKO 

Díky mezinárodní migraci se Finsko stalo rozmanitějším. V naší zemi vznikly nové jazykové skupiny, 

náboženské a etnické komunity. Tento vývoj sice zpochybňuje konvence finské kulturní politiky, ale 

zároveň nabízí mnoho příležitostí pro umění a kulturní život. Rostoucí rozmanitost finské populace je 

třeba zohlednit v rámci plánovacích a rozhodovacích postupů v oblasti umění a kulturní politiky. 

Financování umění je třeba strategicky rozvíjet s ohledem na rostoucí společenský význam kulturní 

rozmanitosti. Úspěšný mainstreaming znamená spravedlivější zapojení migrantů do uměleckého a 

kulturního života. Je důležité vnímat mnohojazyčnost a rozmanité kulturní kompetence jako lidské 

zdroje a jako nedílnou součást finského kulturního života. Vícejazyčnost a znalosti o různých kulturách 

hrají důležitou roli v kreativních pracovních komunitách a potřebujeme tuto roli nově chápat. 

Umělecké a kulturní organizace musí být schopny identifikovat diskriminační struktury a náborové 

praktiky a rozpoznat jejich různou míru existence ve své vlastní činnosti. V těchto organizacích by se 

měly rozvíjet odborné znalosti týkající se kulturní rozmanitosti, rovnosti a rovnoprávnosti. Kulturní 

aktéři musí vědomě diverzifikovat své programy a také podporovat obsah vycházející z různých 

kulturních dědictví a estetických koncepcí.  

Kvalifikovat se jako interkulturní pracovník je tedy poměrně jednoduché, stačí si vybrat obor např. 

tlumočení pro ty, kteří hovoří mnoha jazyky, a být flexibilní, stejně jako pracovat s lidmi s různým 

zázemím a charakteristikami.  

Co se týče předpisů, tento útvar obvykle řídí nevládní organizace, zatímco vláda neustále kontroluje, 

aby se ujistila, že dělají správnou věc, pokud jde o integraci a posílení postavení přistěhovalců. 

BULHARSKO 

Interkulturní pracovníci nejsou uznáváni jako profese, jsou spíše klasifikováni jako sociální pracovníci 

nebo asistenti, sociální práce a sociální služby; asistenti pro sociální práci s rodinami, interkulturní nebo 

sociální mediátoři atd. 
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V Bulharsku neexistují žádné zvláštní požadavky na vzdělání a/nebo kvalifikaci, aby se člověk mohl stát 

interkulturním pracovníkem. Příkladem požadavků pro obsazení pozice interkulturního pracovníka 

nebo asistenta pro sociální činnosti pro práci s migranty mohou být tyto požadavky 

● Dovednosti pro práci v mezinárodním týmu 

● Zkušenosti s prací s žadateli o mezinárodní ochranu a migranty, kterým byla udělena. 

● Zkušenosti a znalosti v oblasti práce se státními příslušníky třetích zemí, zejména s dětmi a 

rodiči. 

● Dobrá znalost bulharštiny a angličtiny, umožňující písemnou i ústní komunikaci; znalost 

některých specifických jazyků, jako je arabština, perština, darí, kurdština atd. je považována 

za prioritu. 

● Zkušenosti s prací s kancelářským balíkem Microsoft Office 

● Zkušenosti s poskytováním sociálních služeb 

● Vstřícnost, komunikativnost a seriózní přístup k práci (Childhub, 2019). 

Na základě výše uvedených požadavků lze tvrdit, že požadavky jsou zaměřeny spíše na konkrétní 

jazykové a komunikační dovednosti a osobní vlastnosti než na konkrétní stupně vzdělání nebo vzdělání. 

Pokud jde o jazykové dovednosti, znalost bulharštiny a angličtiny je nutností a prioritním, nikoli však 

povinným požadavkem je znalost některých jazyků migrantů. 

Požadavky na vzdělání existují pouze pro učitele, kteří pracují s migranty, ale jsou obecné pro všechny 

typy učitelů - například pokud se někdo chce stát učitelem, musí mít odbornou kvalifikaci nebo 

bakalářský/magisterský titul v oboru pedagogika s udělenou profesní kvalifikací "pedagog" a/nebo 

"dětský učitel", "dětský a primární učitel". Podle Národní klasifikace povolání a pracovních pozic 

(Národní statistický úřad, 2011, s. 139- 140) spadají učitelé pracující s migranty a přistěhovalci do 

kategorie 235 Ostatní učitelé. 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Zavedení profese mezikulturního pracovníka je neoddělitelně spojeno s poskytováním na míru šitého 

vzdělávání a certifikace. Cílem takového vzdělávání a certifikace je zlepšení praxe, jakož i uznání a 

povýšení profese z hlediska postavení a platu. První vzdělávací kurz pro interkulturní pracovníky 

poskytla nevládní organizace Inbáze v letech 2013-2014. Jednalo se o kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách zaměřený na poradenství a pomoc migrantům. Držitelem akreditace bylo 

Vzdělávací centrum CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Tento akreditovaný kurz 

sestávající z 250 vyučovacích hodin nabídl svým účastníkům profesní kvalifikaci "Pracovník v sociálních 
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službách", která jim otevřela široké možnosti uplatnění v oblasti sociálních služeb. Kurz se uskutečnil 

pouze jednou a platnost akreditace skončila v roce 2017. Různé projekty nabízejí kurzy s menším 

počtem lekcí, které se zaměřují na specifická témata a jako takové neumožňují jeho účastníkům 

vykonávat činnost v rámci sociálních služeb. Tato situace je způsobena převážně finanční náročností 

kurzů a také absencí vhodných projektů, které by je financovaly. Je velmi důležité zdůraznit, že příprava 

zahrnuje nejen vzdělávání, ale také životní zkušenosti. Účastníky kurzů jsou migranti, kteří mají 

odborné znalosti založené na jejich příslušnosti k cílovým komunitám, jimž mají sloužit. Za druhé je 

nutné zmínit, že kurzy financované z projektů jsou určeny pouze pro migranty jako cílovou skupinu 

sociálních fondů. V oblasti terciárního vzdělávání na specializovaných vysokých školách a univerzitách 

začínají vznikat specializované předměty v rámci oboru sociální práce. Tyto předměty jsou zaměřeny 

na specifika sociální práce s migranty a uprchlíky a na interkulturní kompetence. Minimální standard 

vzdělávání v sociální práci, který stanovila Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) na úrovni 

vysokoškolského a univerzitního vzdělávání, zahrnuje toto téma v disciplíně "Menšinové skupiny" 

(Lukešová, 2015; ASVSP, 2019). Studijní obor sociální práce neobsahuje klíčové dovednosti 

interkulturních pracovníků, kterými jsou - podle Národní soustavy povolání - komunitní tlumočení a 

podle Národní soustavy kvalifikací; zprostředkování efektivní komunikace při jednání mezi migranty a 

veřejnými institucemi a dalšími subjekty. Obecně řečeno, neexistuje žádný studijní obor ani průběžně 

realizovaný akreditovaný vzdělávací kurz dalšího profesního vzdělávání, který by připravoval 

interkulturní pracovníky podle standardů požadovaných v rámci Národní soustavy kvalifikací. 

 

ITÁLIE 

Místní a regionální úřady realizovaly řadu typů kurzů: od 150hodinových až po 1200hodinové. Kromě 

toho existuje také "problém uznávání dovedností získaných cizími státními příslušníky v různých 

regionálních vzdělávacích kurzech, zejména s ohledem na jejich značnou mobilitu na území státu, jakož 

i uznávání dovedností získaných v neformálním a informálním kontextu všemi zprostředkovateli, kteří 

neabsolvovali žádný druh vzdělávacího kurzu, ale kteří si osvojili situační učení, přísně odvozené z 

praktických zkušeností v terénu". 

Je důležité poznamenat, že od 90. let 20. století to byli nejčastěji zástupci občanské společnosti, 

členové dobrovolných sdružení, kteří poskytovali jazykové zprostředkovatelské služby přistěhovalcům 

v Itálii, kteří nebyli vyškolenými tlumočníky, ale především dalšími kolegy migranty. Uvědomovali si, že 

nově příchozí migranti nepotřebují pouze jazykové tlumočení v různých veřejných i soukromých 

prostředích, ale také jejich rady a obhajobu, aby se mohli domáhat svých práv a uplatňovat je. Původně 

prý toto jazykové a kulturní zprostředkování začalo jako "kreativní a samoorganizované řešení, které 

mělo pomoci pracovníkům veřejného sektoru (ve školství, zdravotnictví a sociálních službách) postarat 
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se o zahraniční uživatele veřejných služeb". Využívání kulturních mediátorů se začalo rozšiřovat po celé 

Itálii v důsledku rostoucího přílivu občanů ze zemí mimo EU a žen a dětí přicházejících v rámci slučování 

rodin. Podle Albertiniho et al. (2010) se školení (pokud vůbec nějaké), které kulturní mediátoři 

absolvovali, a úkoly, které měli plnit, velmi lišily "mezi jednotlivými regiony, mezi městy v rámci 

jednoho regionu a někdy dokonce mezi různými službami v rámci jednoho města". Kromě toho 

organizovaná školení zajišťovaly téměř výhradně organizace, které tyto kulturní mediátory dodávaly 

veřejným službám. O kulturních mediátorech se konaly různé konference a vydávaly publikace, na 

nichž zaznívaly nejrůznější názory. "Hlavními aktéry zůstaly italské nevládní organizace a místní orgány, 

centrální vláda byla víceméně vzdáleným pozorovatelem. 

 

VELKÁ BRITÁNIE 

Možnosti vzdělání a kvalifikace jsou různé, od vysokoškolského vzdělání, jak je uvedeno v druhém 

předpokladu, až po certifikáty získané v soukromých institucích. 

Jak se stát interkulturním školitelem? Společnost Commisceo (již zmíněná v této zprávě), která se 

specializuje na školení a poradenskou činnost při hledání řešení, vytváření programů, kurzů a obsahu, 

které pomáhají lidem získat dovednosti potřebné pro práci napříč kulturami, říká, že na rozdíl od 

mnoha jiných profesí neexistuje jednoduchá odpověď. Školitelé pracující v oblasti mezikulturních 

vztahů pocházejí z mnoha různých prostředí a mohou dělat velmi odlišné věci. Ne všichni jsou školitelé 

per se a ne všichni pracují ve stejných oblastech. Jakmile člověk pochopí, jaký typ školení chce dělat, 

nebo třeba v jakém odvětví chce pracovat, pomůže mu to nasměrovat kroky, které má podniknout. 

Zaměřit se může například především na 

- Školení o relokaci - pomoc expatům při usazování v nových zemích 

- Podnikání - zaměření na praktické obchodní otázky, jako je etiketa, protokol, "dos" a 

"don't" (co dělat a nedělat). 

- Spolupráce s různými zeměmi - řešení výzev, problémů a možností spolupráce s 

konkrétními zeměmi/kulturami. 

Interkulturní nebo mezikulturní školitelé se obvykle specializují na jednu nebo několik zemí a není 

nutné, aby měl začínající interkulturní pracovník různorodé kulturní zázemí, i když je to výhodou; vedle 

toho mohou být někteří také specialisty v jiných oblastech, jako je řízení nebo vyjednávání. 

Mezi oblasti, v nichž jsou školitelé nejžádanější, patří: 

• Rozvoj kulturního povědomí 

• Budování multikulturního týmu 

• Relokace expatů 
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• Diverzita a inkluze 

• Řízení 

• Řešení konfliktů 

• Fúze a akvizice. 

 

POLSKO 

Protože jediné nařízení se týká školních asistentů, jedná se sice o profesi se specifickými požadavky, 

oficiálně však jde o pozici asistenta pedagoga. Na tuto pozici nejsou kladeny žádné specifické 

požadavky, kromě znalosti polštiny a jazyka migrujících dětí a beztrestnosti. 

Školský systém vyžaduje specifickou kvalifikaci, nicméně jedinou kvalifikací uvedenou pro kulturního 

asistenta je znalost polského jazyka a jazyka dítěte migrantů. Ostatní kompetence nejsou povinné a 

formální. Od uchazeče se však vyžaduje, aby měl bezúhonnou pověst a pedagogicko-psychologické 

znalosti, alespoň základní. Další kompetence a požadavky vyplývají ze specifických potřeb daného 

případu. 

V Polsku existuje rozsáhlý, komerční trh interkulturního vzdělávání, ale téměř výhradně v oblasti 

podnikání. Jedná se zejména o školení v oblasti interkulturní komunikace, zaměřená na rozvoj 

komunikačních dovedností, prodejních technik a poznávání mentality jiných kultur pro 

marketingové účely. Existuje několik příkladů postgraduálního studia pro interkulturní pracovníky, 

jako je studium na Jagellonské univerzitě pod názvem "specialista na interkulturní kompetence" 

nebo studium pro kulturní asistenty ve škole. Forma krátkodobých školení pro osoby vzdělávající se 

v interkulturním prostředí je stále populárnější, ale stále neexistuje široká nabídka takových školení, 

zejména mimo velká městská centra, jako je Varšava nebo Krakov. Přitom v menších městech a 

dokonce i na vesnicích, kde se velmi často usazují rodiny přistěhovalců, je velká potřeba. 
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Přístupy používané v mezikulturní práci v EU 
 

FINSKO: 

Obecně lze říci, že "interkulturně efektivní člověk" je člověk, který je schopen "spokojeně žít a 

úspěšně pracovat v jiné kultuře" (IEP 2002: 4). Takový člověk má: schopnost komunikovat s lidmi z 

jiných kultur tak, aby si získal jejich respekt a důvěru; schopnost přizpůsobit své profesní dovednosti 

místním podmínkám a omezením; a schopnost přizpůsobit se osobně tak, aby byl v hostitelské 

kultuře spokojený a celkově se cítil dobře. (IEP 2000: 4)  

Souhrnně řečeno, být interkulturně kompetentní ve Finsku znamená totéž co jinde ve světě: být 

flexibilní, rozumný a orientovaný na druhé. Člověk by měl být také kulturně gramotný, znát kulturní 

základy země a lidí, aby pochopil ´skrytou´ kulturu a mentalitu lidí, se kterými jedná. Největší výzvou 

v mezikulturních interakcích však stále zůstává poznání sebe sama a vlivu vlastní kultury na 

komunikaci, nebo jak říká Heider (1988): "znát, jak se chovají druzí, vyžaduje inteligenci, ale znát 

sebe sama vyžaduje moudrost".  

To znamená, že pravidlo interkulturních pracovníků pro finskou policii je velmi důležité, protože 

komunikace je nezbytná pro účinné prosazování práva a prevenci trestné činnosti. Finská policie 

obvykle využívá služeb interkulturních pracovníků v případě potřeby, např. v případech, kdy 

uživatelé služeb, zejména uprchlíci, kteří právě přicházejí do Finska, nemluví finsky nebo anglicky. 

Interkulturní pracovníci, kteří většinou hovoří mnoha jazyky, obvykle pomáhají při tlumočení.  

V současné době většina finských policistů hovoří finsky a anglicky, i když hlavním jazykem země  je 

finština. Snaží se naučit anglicky, aby si usnadnili jednání s nefinskými občany.  

U finských soudů jsou služby interkulturních pracovníků obvykle velmi potřebné, zejména při řešení 

případů nefinských národů, např. uprchlíků. To proto, že hlavním funkčním jazykem soudů je 

finština, mezikulturní pracovníci obvykle pomáhají při překladu mezi stranami.  

Nemocnice ve Finsku, a zejména ty, které mají neustále uprchlíky jako klienty, obvykle využívají 

služeb interkulturního pracovníka, který pomáhá lékařům nebo zdravotním sestrám porozumět 

obavám uvedeného klienta. Ve většině situací pomáhají samotné zdravotní sestry, protože jsou 

všechny podporovány v tom, aby se učily angličtinu jako druhý jazyk vzhledem k tomu, že ve Finsku 

v současné době roste počet přistěhovalců. Většina městských úřadů obvykle vyčleňuje do své 

městské nemocnice interkulturního pracovníka, který usnadňuje porozumění mezi všemi stranami, 

a umožňuje tak přistěhovalcům, aby vždy pochopili a vyřešili své zdravotní problémy, i když v 

podstatě bez znalosti finštiny.  
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Přijímací střediska ve Finsku jsou vlastně instituce, které mají více interkulturních pracovníků. 

Jednoduše proto, že interkulturní pracovníci mají znalosti o jiných kulturách a respektují i jiné 

kultury/hodnoty. Všechna přijímací střediska ve Finsku mají interkulturní pracovníky kvůli vysokému 

počtu uprchlíků z jiných zemí, kteří do Finska přicházejí. Interkulturní pracovníci v těchto centrech 

obvykle pomáhají uprchlíkům, např. je odvádějí do nemocnice, zajišťují, aby byli zapsáni do kurzu 

finštiny, tlumočí jim rozhodnutí imigračního úřadu a často doprovází žadatele o azyl na policii, k 

soudu nebo na imigrační úřad, když chce úřad případ žadatele o azyl vyřídit.  

Závěrem lze říci, že poptávka po interkulturních pracovnících ve finských institucích v současné době 

neustále roste, neboť počet přistěhovalců a především uprchlíků se neustále zvyšuje. 

BULHARSKO: 

V Bulharsku není práce v oblasti interkulturní práce oficiálně uznána jako profese, ale existuje 

spousta sociálních mediátorů, kteří v této oblasti pracují a odvádějí chvályhodnou práci. 

Bohužel jsou aktivity sociální mediace financovány převážně v rámci konkrétních programů a 

projektů, které v určitém okamžiku končí, a poté tito mediátoři vykonávají jiná povolání. To 

vede k tomu, že v této oblasti chybí soustavnost. Přesto existuje několik osvědčených postupů, 

které se časem ustálily a jsou dobře hodnoceny zahraničím. Existují i další podobné pozice jako 

interkulturní pracovník, například zdravotnický mediátor a mediátor v oblasti vzdělávání, ale 

ty se nezaměřují primárně na cizince, nýbrž na etnické komunity v Bulharsku. 

Na terciární úrovni jsou v Bulharsku k dispozici pouze dva kompletní programy zaměřené na 

migranty a interkulturní práci (viz tabulka 1) na dvou největších univerzitách (UNWE a SU), 

které se obě nacházejí v Sofii. Dostupné programy jsou magisterské a zaměřují se na osoby se 

vzděláním v oblasti sociálních a/nebo pedagogických studií, které by se chtěly specializovat na 

práci s migranty. 

Toto téma je více zastoupeno v magisterských studijních programech v celém Bulharsku a 

pouze v několika bakalářských studijních programech. 

Aspekty tématu interkulturní práce jsou také povinnou součástí vzdělávacích materiálů pro 

obory jako např.: 

- Pedagogika/výchova - v těchto programech je téma součástí kurzů věnovaných 

interkulturní výchově, rodinné pedagogice, inkluzivnímu vzdělávání atd. 

- Politické vědy - v těchto programech je téma součástí kurzů jako lidská práva, 

evropská migrační politika apod. 

 

Možnosti neformálního vzdělávání jsou k dispozici především prostřednictvím evropských 

projektů v rámci programu Erasmus+ zaměřených na téma sociálního začleňování migrantů, 
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uprchlíků a dalších zranitelných skupin, jakož i některých národních dobrovolných iniciativ 

patřících k nevládním organizacím působícím v této oblasti. Například existuje mentoringový 

program realizovaný Centrem pro integraci uprchlíků a migrantů "Svatá Anna" při Caritas 

Sofia, který nabírá dobrovolníky, kteří by chtěli podporovat migranty a uprchlíky v jejich 

sociální integraci v Bulharsku. Všichni dobrovolníci procházejí speciálními školeními, aby se 

mohli stát mentory v tomto programu (Caritas Bulgaria, 2017). 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

Strategický dokument Postup při realizaci Aktualizované koncepce integrace cizinců 

- Ve vzájemném soužití (Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - 

Společné soužití) (Vláda ČR, 2015:17-16) se poprvé zmiňuje o interkulturních pracovnících. 

Dokument definuje priority české integrační politiky. V prioritě Vzájemné vztahy mezi cizinci a 

většinovou společností je mimo jiné zmíněno využití interkulturních asistentů a komunitních 

tlumočníků ze skupiny cizinců.  Jejich zapojení má usnadnit a zlepšit komunikaci mezi cizinci a 

institucemi. Aktualizovaná koncepce integrace cizinců - Respekt k sobě navzájem (Vláda ČR, 

2016) hovoří o profesi interkulturního pracovníka s odkazem na dvě priority: (1) ekonomické 

zajištění v rámci aktivní podpory služeb komunitních tlumočníků/interkulturních pracovníků 

na pracovištích úřadu práce a (2) vzájemné vztahy mezi komunitami v návrhu opatření 

týkajícího se adekvátního využití služeb interkulturních pracovníků, komunitních tlumočníků a 

asistentů mentorů, kteří pocházejí ze skupiny cizinců a usnadňují a zlepšují komunikaci mezi 

cizinci, institucemi a veřejností. V nejnovější verzi Postupu při realizaci Koncepce integrace 

cizinců Respektujme se navzájem (Vláda ČR, 2019) je v oblasti interkulturních pracovníků 

zmíněna - kromě dvou výše uvedených priorit - také priorita sebeorientace cizinců ve 

společnosti, a to v navrhovaných opatřeních prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v 

rámci fondů Evropské unie na aktivní podporu využívání služeb komunitních tlumočníků 

a/nebo interkulturních pracovníků při řešení problémů a záležitostí cizinců. To se týká 

především odborů pro povolení k pobytu na Ministerstvu vnitra. Dalším koncepčním 

materiálem v rámci integrační politiky na lokální úrovni je Koncepce hl. m. Prahy pro oblast 

integrace cizinců, která vznikla v roce 2014 a byla aktualizována v roce 2018. Koncepce vnímá 

interkulturní práci jako návaznou službu na sociální služby. Cíl v opatření 1.2 je zaměřen na 

zajištění finanční podpory interkulturní práce pro migranty na území hl. m. Prahy (Magistrát 

hl. města Prahy, 2014; 2018). 

 

ITÁLIE 
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V běžném chápání významu zprostředkování, na které chceme v případě interkulturního 

zprostředkování odkazovat, se zdůrazňuje spíše aspekt "mostu" a syntézy mezi dvěma různými 

polaritami. 

V pojetí interkulturního zprostředkování je třeba pojem kultura chápat v nejširším, antropologickém 

smyslu (kulturní a náboženský oděv, tradice a zkušenosti), včetně jazyka jako primárního faktoru, 

který je patrný v jazycích a metajazycích těla a proxemiky. Pojem identity, zejména kulturní identity, 

není zpochybňován praxí zprostředkování: pevnost identity je třeba považovat za hodnotu, nikoli za 

překážku. Dialog mezi různostmi s pomocí zprostředkování nevyvolává formy dekonstrukce 

relativismu nebo křehkých identit. Naopak umožňuje obohacení a konfrontaci zaměřenou na rozvoj 

schopnosti mezikulturních vztahů užitečných v kontextu globálního občanství. 

Činnost interkulturního mediátora je zaměřena na: 

▪ ▪ Zprostředkovat kontakt mezi kulturou původu a kulturou hostitelské společnosti 

nebo mezi různými kulturami migrantů; 

▪ ▪ podporovat procesy integrace přistěhovalců; 

▪ ▪ bojovat proti rasismu a xenofobii; 

▪ ▪ přispívat k lepšímu porozumění mezi cizinci a domácími obyvateli; 

▪ ▪ Posilovat rozdíly a podobnosti; 

▪ ▪ Podporovat rovné příležitosti při uplatňování práv a přístupu k veřejným službám; 

▪ ▪ Podporovat komunikaci mezi původními obyvateli a cizinci, a to jak mezilidskou, 

tak kolektivní.32 

 

VELKÁ BRITÁNIE 

Pokud jde o kvalitu přístupu, v obecné rovině, můžeme odkázat na národní profesní standardy 

pro mezikulturní práci stanovené ve Spojeném království, konkrétně zde uvádíme CFAIWS5 

"Manage delivery of a service to people from different countries or diverse cultures": 
 

Mezikulturní pracovník se může uplatnit: 

1. při řízení poskytování služeb lidem z jedné nebo více různých zemí nebo kultur; 

2. při řízení poskytování služeb lidem z jiných zemí nebo kultur bez ohledu na to, zda se zde 

narodili, vzdělávali nebo pracují, zda do země právě přijeli nebo žijí v zahraničí; 

3. při řízení poskytování služeb pro bezplatné nebo placené služby, které jsou poskytovány 

uvnitř nebo vně vaší organizace a komunikují s uživateli osobně, telefonicky, dopisem 

nebo e-mailem; 

4. pokud pracujete ve veřejném, soukromém nebo neziskovém sektoru; 

5. při práci v oblasti dobrovolnictví, pomoci nebo humanitární činnosti; 
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6. při poskytování služeb, informací nebo poradenství, provádění průzkumu trhu, spolupráci 

s partnery mimo Spojené království při poskytování služeb nebo při práci ve vzdělávání se 

studenty z jiných zemí nebo kultur. 

 

Výhody a obchodní důvody, proč to dělat efektivně: 

1. služby jsou poskytovány citlivě a vhodně pro všechny uživatele. 

2. lidé jsou spokojeni se službami, které obdrželi 

3. zlepšuje se výkonnost a pověst organizace 

4. posílí se politiky a postupy v oblasti rozmanitosti a rovnosti 

 

Podporujte ostatní poskytovatele služeb, aby respektovali kulturní zvyklosti zákazníků, 

vypořádávali se se stereotypy, poskytovali všem uživatelům služeb konzistentně vysoký 

standard služeb, přizpůsobovali postupy poskytování služeb, řešili mezikulturní napětí nebo 

nedorozumění. 

Tyto standardy popisují práci s lidmi z různých zemí nebo odlišných kultur způsobem, který 

podporuje otevřenou a respektující interakci, lepší porozumění a lepší výkonnost. 

 

Výkonnostní kritéria 

Musíte být schopni: 

P1 očekávají, že osoby zapojené do poskytování služeb budou respektovat a chápat 

hodnoty, přesvědčení a kulturní zvyklosti uživatelů služeb a budou si jich vážit jako 

zákazníků; 

 

POLSKO 

Stejně jako v Polsku neexistuje jasná politika nebo dokonce směr pro určování kvalifikace 

mezikulturních pracovníků. Opatření jsou ad hoc, zaměřují se na formální a informační 

otázky nebo jsou vyvolána konkrétními potřebami. Mnohá místní řešení však využívají vzorů 

vyvinutých při práci s menšinami, například s Romy. Týká se to především státních úřadů, 

škol a nemocnic. 

Pro interkulturní práci ve státních úřadech neexistují žádné specifické pokyny. Neexistuje 

ani interkulturní pracovník jako pracovní pozice. Kompetence jsou stejné jako v případě 

práce s polskými občany: osobní kultura, zdvořilost a, což je v polských úřadech v podstatě 

novinka: empatie (samozřejmě v rámci zákona). 

Oblast vzdělávání má relativně nejlépe rozpracovanou problematiku práce v 
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multikulturním prostředí. Vzhledem k tomu, že povinná školní docházka se vztahuje na 

všechny děti žijící v Polsku bez ohledu na jejich národnost, jsou školy povinny pracovat s 

dětmi z různých kultur. Charakteristika interkulturního učitele je dobře popsána, ale s 

ohledem na každého učitele pracujícího v multikulturním prostředí, nikoliv jako specifický 

interkulturní asistent. Jsou to: otevřený a flexibilní přístup, ochota poznávat jiné kultury, 

znalost místní komunity, vysoké komunikační dovednosti (Wiśniewski, 2016).  

Také zdravotnická zařízení mají určité standardy, zejména pokud jde o ošetřovatelský 

personál. Zákonné vzdělávací standardy se týkají multikulturních kompetencí, což znamená 

zejména znalosti o specifikách péče o osoby z různých kultur, zejména z hlediska 

náboženství. 

Sociální práce je velmi zanedbaná oblast, která nemá žádné standardy ani podporu. Sociální 

pracovníci nemají prakticky žádné znalosti o práci v multikulturním prostředí. Výzkumy 

ukazují, že informace čerpají z médií a z vlastních zkušeností (Bandach, 2018). Přitom pracují 

ve stále multikulturnějším prostředí. 

  

P2 identifikovat veškeré potřebné jazykové dovednosti a kde je lze co nejefektivněji získat; 

P3 povzbudit osoby zapojené do poskytování služeb, aby průběžně vyhodnocovaly svou 

interakci s uživateli služeb z různých zemí nebo odlišných kultur a ujistily se, že k tomu mají 

potřebné dovednosti; 

P4 povzbuzovat osoby zapojené do poskytování služeb, aby pružně a pozitivně reagovaly a 

řešily problémy tak, aby služba odpovídala potřebám uživatelů služeb z různých zemí a 

odlišných kultur; 

P5 udržovat stejně vysoký standard služeb pro každého uživatele služeb; 

P6 ověřovat, zda jsou uživatelé služby se službou spokojeni, a řešit rozdíly mezi jejich 

potřebami a nabízenou službou tak, aby služba přitahovala a nediskriminovala osoby, 

kterým poskytujete služby; 

P7 zpochybňovat jakékoli stereotypy, předsudky nebo rasismus, které o sobě nebo o jiných 

lidech vyjadřují ostatní lidé; P8 řešit věci, které se nedaří a které jsou způsobeny odlišnými 

kulturními očekáváními, neporozuměním, nedorozuměním nebo rasovým napětím, a 

minimalizovat jejich dopad na průběžné poskytování služby a získat podporu, když ji 

potřebujete. 
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Metody školení pro rozvoj dovedností 
 

Zaměstnanci a zaměstnavatelé mají různé možnosti, jak rozvoj dovedností zaměstnanců uvést do 

praxe. Hlavním cílem je posílit širokou škálu dovedností zaměstnanců, ať už jde o flexibilitu, 

organizační schopnosti, kreativitu, komunikaci nebo vedení.  

Metody učení jsou jakékoli záměrně prováděné činnosti nebo poskytované zdroje, které napomáhají 

procesu učení na úrovni jednotlivce, týmu nebo organizace. V rychle se měnícím podnikatelském 

prostředí musí být zaměstnanci schopni přizpůsobit své schopnosti tak, aby podpořili strategii 

organizace 

A.  Školení 

Tato metoda zahrnuje rozvoj dovedností zaměstnanců prostřednictvím kombinace přednášek, 

praktických cvičení, videí, podcastů, simulací a individuálních/skupinových úkolů. Zahrnuje jak 

formální (výuka v učebně, kurzy vedené instruktorem, e-learningové kurzy), tak neformální 

(sledování videí na YouTube, prohlížení vzdělávacích blogů a příspěvků na fórech skupin kolegů, jako 

je LinkedIn nebo chatovací místnosti, samostudium) přístupy k rozvoji dovedností. Každá možnost 

bude specifická pro potřeby organizace a pro dané téma. Zaměstnanci musí v průběhu své kariéry 

aktivně absolvovat školení (buď placené jimi samotnými, nebo organizací), aby si zlepšili dovednosti, 

které (po konzultaci se svými manažery/nadřízenými) považují za nezbytné pro roli, kterou 

vykonávají. Organizace však musí také aktivně podporovat rozvoj dovedností zaměstnanců pro 

budoucí role/zodpovědnosti, které chce společnost těmto zaměstnancům svěřit. 

 B.  Rotace úkolů/pracovních míst 

Zaměstnanci by se mohli dobrovolně střídat v rolích s kolegy na směně/týmu, aby si některé z těchto 

nových dovedností vyzkoušeli v praxi. Zaměstnavatelé mohou také podporovat střídání pracovních 

pozic jako metodu pro zaměstnance, kteří projevili přání získat praktické zkušenosti, aby si osvojili 

některé další dovednosti. Cílem je střídat úkoly a role, aby se naučili něco nového nebo měli možnost 

procvičit si to, co se naučili. Rozšiřující úkoly: Tato metoda spočívá v tom, že vedení spolupracuje se 

zaměstnanci, aby pochopilo, v čem se chtějí zlepšit, a poté najde pro zaměstnance úkoly, které jim 

umožní tyto dovednosti rozvíjet. Úkoly obvykle posunou hranice stávající role/odpovědnosti 

zaměstnance, aby se rozšířil její rozsah o další dovednosti, které je třeba rozvíjet. Rozšiřující úkoly 

mohou být buď horizontální (úkoly pro zaměstnance, aby využil další dovednosti k vykonávání další 

práce podobné - i když ne stejné - jeho stávající roli), nebo vertikální (rozšíření rozsahu role 

zaměstnance tak, aby zahrnovala nižší nebo vyšší odpovědnosti). 
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Ideální pro: Tato metoda rozvoje zaměstnanců je nejlepším způsobem, jak trénovat flexibilitu a 

přizpůsobivost. Je také skvělá pro rozšíření technických dovedností zaměstnance, ale v závislosti na 

typu stanovených rozšiřujících úkolů by mohla pomoci při rozvoji dalších pomocných dovedností, jako 

je time management, zvládání stresu a dovednosti řešení konfliktů. Vše záleží na konkrétní 

roli/pracovní pozici, nakolik je to použitelné. Pokud například požádáte vývojáře, aby 

mluvil/vyjednával s klienty, pravděpodobně nebude tak skvělý jako manažer, ale alespoň do jisté 

míry získá dovednost řízení projektů. 

C. Koučing 

Když mluvíme o různých metodách rozvoje zaměstnanců a jejich přínosech, nemůžeme nezdůraznit 

význam pomoci zaměstnancům zdokonalit jejich dovednosti prostřednictvím koučování. Tato 

metoda rozvoje dovedností obvykle zahrnuje práci starších zaměstnanců jeden na jednoho s méně 

zkušenými jedinci. To může urychlit pochopení různých témat zaměstnancem, ale mějte na paměti, 

že tento přístup může být jednak časově náročný (zabírá prostředky zkušených/cenných 

zaměstnanců) a jednak může vést ke klonovým znalostem tématu - na rozdíl od toho, když se 

zaměstnanec učí téma svým způsobem nebo díky příspěvkům široké škály spolupracovníků a 

mentorů. 

Ideální pro: V závislosti na důrazu, který je kladen na koučování, se může jednat o rychlý způsob, jak 

si osvojit velmi specifické dovednosti vedení a řízení týmu. Může být také zaměřen na konkrétní 

organizační dovednosti. Koučování je obvykle velmi praktickým přístupem k rozvoji dovedností a je 

ideální pro rozvoj dovedností, jako jsou technické a analytické dovednosti. Prostřednictvím 

koučovacích táborů sponzorovaných zaměstnavatelem si zaměstnanci mohou osvojit také 

neocenitelné dovednosti v oblasti interpersonálních vztahů a řešení konfliktů. 

D. Mentoring 

Tato metoda spočívá v tom, že si vedoucí pracovníci/management vezmou pod svá křídla mladší 

zaměstnance, aby jim pomohli rozvíjet důležité dovednosti, které by mentorovanému mohly chybět. 

Formálnější mentoringové programy se obvykle používají u vyšších vedoucích pracovníků/vedoucích 

pozic, zatímco méně formální struktury mohou být zavedeny i mezi nižšími vedoucími pracovníky. 

Stejně jako v případě koučování mějte na paměti časovou náročnost a ještě užší trychtýř modelu 

výuky jeden na jednoho. 

Ideální pro: Vzhledem k tomu, že mentoring vyžaduje angažovanost vyšších vedoucích pracovníků, 

používá se obvykle k rozvoji dovedností na vysoké úrovni, jako je vedení, strategické řízení, 

komunikace, kritické myšlení a formulování dlouhodobé vize. Zkušenější zaměstnanci mohou 

mentorovat méně zkušené, mladší zaměstnance a nemusí se nutně omezovat pouze na 

management. Lze jej provádět na jakékoli profesní úrovni a je ideální pro rozvoj komunikačních, 
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vůdčích a organizačních dovedností. Lze ji také použít při výuce něčeho nového nebo dokonce při 

výuce kreativity. 

E.  Workshopy / výbory / pracovní skupiny 

Jedná se o metody, které dávají zaměstnancům příležitost komunikovat s kolegy z organizace i mimo 

ni. Přínosem je zde bohatý přístup k podobným kolegům (interním) a odlišným kolegům (externím). 

Tato široká škála podnětů a znalostí může být užitečná pro získání nových poznatků, řešení problémů 

a otevření komunikace o osvědčených postupech. To je ideální pro komunikační dovednosti a 

týmovou práci, ale lze to aplikovat i na cokoli jiného. 

Ideální pro: Workshopy jsou skvělé pro rozvoj řady měkkých dovedností, jako je komunikace, týmová 

práce, prezentace, veřejné vystupování, vytváření sítí a vůdčí dovednosti. Lze je také využít k 

vypilování výzkumných a analytických dovedností. 

 F. Simulace 

Simulace se stávají velmi oblíbenými díky tomu, jak jsou poutavé a účinné. V nejjednodušší podobě 

může simulace představovat hraní rolí při interakci se zákazníkem, například učení se, jak osobně 

rozptýlit podrážděného a konfrontačního klienta, nebo reakci na nouzové situace, například scénáře 

první pomoci. Na nejvyšší úrovni mohou simulace zahrnovat zcela virtuální světy, například hasičský 

záchranářský nebo letecký výcvik, kde si zaměstnanci mohou osvojit potřebné dovednosti v 

prostředí bez následků. To je nesmírně užitečné při přebírání koncepčních nebo učebnicových 

znalostí a jejich aplikaci do reálného světa, což zaměstnanci poskytuje jak know-how, tak i expozici 

a pohodlí při řešení takových úkolů. 

Ideální pro: Funguje pro všechny typy dovedností. Skupinové simulace lze využít i k výuce sociálních 

dovedností. 

G. Konference 

Stejně jako semináře a výbory jsou konference užitečným způsobem, jak navázat kontakty a 

seznámit se s rozsáhlou znalostní základnou mezioborových i mimooborových odvětví. Pro zvýšení 

povědomí a školení o relevantních tématech jsou obvykle k dispozici specifické sekce, často ve formě 

výběru, který může být zajímavý/užitečný pro konkrétní podskupiny v rámci organizace.  

Ideální pro: V závislosti na použitelnosti a specifičnosti konference jsou vhodné pro všechny typy 

dovedností, včetně tvrdých a měkkých dovedností a osobního rozvoje. Může navíc pomoci s 

komunikačními dovednostmi. 

 H. Školení na pracovišti 
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Zaměstnanci, kteří absolvovali základní školení v oblasti technických dovedností (ať už se jedná o 

obsluhu nového stroje, nebo o nové metody finanční analýzy), často považují školení na pracovišti 

za skvělou metodu, jak tyto dovednosti zdokonalit. Jedná se v podstatě o učení praxí, které se 

obvykle provádí hned po školení. Hlavním cílem školení na pracovišti je poskytnout zaměstnanci vše 

pro samostudium při práci. Zaměstnanci se učí, jak něco používat nebo aplikovat metody, když plní 

zadané úkoly. Jedná se o velmi oblíbený způsob rozvoje zaměstnanců, protože společnosti obvykle 

nemají čas školit každého zaměstnance v každé jednotlivé dovednosti, zejména pokud tato 

dovednost nevyžaduje specifické/pokročilé znalosti. 

Ideální pro: Tato metoda může také rozvíjet širokou škálu dovedností zaměstnanců, včetně tvrdých 

a měkkých dovedností. 

Ty sahají od technických dovedností, rozvoje vůdčích schopností a analytických znalostí až po 

organizační dovednosti, jako je řízení času, více úkolů a stanovení priorit. 

 I. Samostudium 

Toho lze dosáhnout různými metodami: čtením/vyhledáváním, navštěvováním kurzů atd. mimo 

pracovní dobu. Předmět se nemusí vždy týkat dovedností, které organizace potřebuje, ale spíše 

něčeho nového, o čem se domnívá, že zlepší její výkonnost. Zatímco čas investovaný do samostudia 

není přímo kompenzován, pokud si zaměstnanec zakoupil kurz, který zlepší jeho výkon, měla by mu 

společnost tento kurz kompenzovat zaplacením. Výhodou je, že zaměstnanec se sám rozhodne, co 

ho zajímá, a věnuje se tomu samostatně. Naopak je často obtížné motivovat zaměstnance, aby trávili 

mimopracovní čas věnovaný snahám souvisejícím s prací. 

Ideální pro: Je to skvělý prostředek pro rozvoj kreativity a zvídavosti, protože zaměstnanci si 

přirozeně vybírají témata, která je zajímají nebo baví. V závislosti na studované látce však může být 

použitelný pro všechny dovednosti.  
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M4. Jednotka 2: AKTIVITA 

Test interkulturní osobnosti 

Prozkoumat osobní vlastnosti a vztahové vazby, abyste hlouběji porozuměli sobě a týmu pracujícímu v 
mezikulturním prostředí. 

Zaměření 
Workshop zaměřený na zkoumání osobnostních rysů a mezilidských vztahů pomocí 

osobnostního modelu Myers-Briggse. Využijte tento nástroj k tomu, abyste se svým 

týmem hlouběji porozuměli sami sobě i sobě navzájem na osobní i profesní úrovni v 

rámci kulturních perspektiv práce s lidmi z jiných kultur. 

Trvání 
30 minut pro malou skupinu 5-15 osob nebo 1 hodina pro velkou skupinu 20-30 osob. 

Pomůcky 
Mobilní telefon, notebook, počítač, projektor 

Popis 
Krok 1: 

Na začátku semináře dejte každému čas, aby si udělal verzi Myers-Briggsova 
osobnostního testu. Doporučujeme použít online nástroj, jako je 16Personalities. 16 
Personality test 

Je důležité účastníkům připomenout, že účelem není někoho kategorizovat nebo 
vnucovat "pravdy" o našich osobnostech, ale spíše použít model jako výchozí bod k 
zamyšlení. Způsob, jak diskutovat o různých motivátorech, stylech, preferencích atd. 

Krok 2: 

Požádejte skupinu, aby se jako jednotlivci zamysleli nad svým osobnostním typem 
podle Myers-Briggs. 

https://www.16personalities.com/
https://www.16personalities.com/
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Poté je vyzvěte, aby se s celou skupinou podělili o to, co si myslí, že je pro ně typické, 
a co naopak ne. 

Poté, co se každý podělí, vyzvěte skupinu, aby se opět podělila o své vlastní postřehy. 
Ujistěte se, že se tak děje s respektem a podporou. 

Krok 3: 

Rozdělte skupinu do dvojic/trojic a nechte je podrobněji prozkoumat jednotlivé 
dimenze jejich osobnostního typu. Pro podporu zkoumání použijte poznámky z online 
testu a další materiály, které považujete za užitečné. 

Jde o tyto dimenze: 

intuice/smysly 

introverze/extraverze 

cítění/myšlení 

vnímání/posuzování 

Zhodnocení 
Krok 4: 

Po 20/30 minutách zkoumání osobnostních dimenzí přiveďte všechny zpět do větší 
skupiny a vyzvěte je, aby se podělili o své poznatky z diskuse. 

Na závěr vyzvěte každého, aby se s ostatními podělil o jeden poznatek, který si z 
workshopu odnesl. 

Tipy a triky 
Spusťte test osobnosti a ujistěte se, že každý účastník dokončí test před závěrečnou 
zprávou od každého účastníka s jeho výsledky a interpretací jeho typu osobnosti ve 
všech kategoriích. 

Zdroje/Odkazy 
Inspirace: Myers-Briggs Team Reflection od Hyper Island.  

Autor 
ASDA 
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M4. Jednotka 2: SCÉNÁŘ 

Pro tuto poslední jednotku je třeba provést hlubší analýzu. Na konci kurzu získáte všechny nástroje, 

které potřebujete k tomu, abyste mohli začít informovaně uvažovat o rozvoji komunit, základních 

lidských právech a potřebách, roli interkulturních pracovníků a také o velkém potenciálu komunit 

migrantů. 

Aktivita, kterou navrhujeme na konci této části, opět s odkazem na Max-Neefovu matici základních 

lidských potřeb a strukturované kolo od Anne Hope, spočívá v pochopení a prodiskutování toho, 

nakolik mohly jednotlivé evropské země, jejichž legislativa byla analyzována (Itálie, Velká Británie, 

Polsko, Česká republika, Bulharsko, Finsko), přispět k vytvoření a institucionalizaci řešení, které 

pomůže migrantským komunitám naplňovat jejich základní potřeby.  

Kromě toho vás také vyzýváme, abyste se zamysleli nad tím, jak může současná legislativa v 

jednotlivých zemích a nástroje, které celý kurz poskytuje, omezovat nebo podporovat naplňování 

těchto potřeb. 

 

 
                   AXIOLOGICKÉ POTŘEBY 
Být  
(kvalita) 

Mít 
(věc) 

Dělat 
(akce) 

Vztahovat se 
(parametr) 

                                            
E
X
I
S
T
E
N
Č
N
Í  

Živobytí 

Fyzické zdraví, 
duševní zdraví, 
vyrovnanost, 
smysl pro humor, 
přizpůsobivost 

Jídlo, přístřeší, 
práce 

Krmit, plodit, 
odpočívat, 
pracovat, 
oblékat 

Sociální 
prostředí, 
životní prostředí 

Ochrana 

Péče, rovnováha, 
solidarita, 
adaptabilita, 
autonomie 

systém 
pojištění, 
spoření, 
sociální 
zabezpečení, 
zdravotní 
systém, právní 
ochrana, 
rodina, práce 

Spolupracovat, 
plánovat, 
pomáhat, 
starat se, 
předcházet, 
léčit 

Životní prostor, 
obydlí, sociální 
prostředí 

Náklonnost 

Sebeúcta, 
solidarita, 
respekt, 
tolerance, 
štědrost, 
vnímavost, vášeň, 
odhodlání, 

Přátelství, 
rodina, vztah k 
přírodě, 
partnerské 
vztahy 

Milovat, hladit, 
vyjadřovat 
emoce, sdílet, 
pečovat, 
rozvíjet, 
oceňovat 

Soukromí, 
intimita, domov, 
pospolitost 
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P
O
T
Ř
E
B
Y 

smyslnost, smysl 
pro humor 

Porozumění 

Kritické svědomí, 
vnímavost, 
zvědavost, údiv, 
disciplína, intuice, 
racionalita 

Literatura, 
metoda, 
vzdělávací 
politika, 
učitelé, 
komunikační 
politika 

Zkoumat, 
meditovat, 
experimentova
t, analyzovat, 
studovat 

Nastavení 
formativních 
interakcí, škola, 
univerzita, 
akademie, 
skupina, 
komunita, 
rodina 

Účast 

Přizpůsobivost, 
vnímavost, 
solidarita, ochota, 
odhodlání, 
obětavost, 
respekt, vášeň, 
smysl pro humor 

Odpovědnosti, 
povinnosti, 
práce, práva, 
privilegia 

Začlenit se, 
spolupracovat, 
navrhovat, 
sdílet, 
oponovat, 
poslouchat, 
komunikovat, 
dohodnout se, 
vyjádřit názor 

Nastavení na 
participativní 
interakci, strany, 
sdružení, církve, 
komunity, 
sousedství, 
rodina 

Odpočinek 

Zvědavost, 
vnímavost, 
představivost, 
lehkomyslnost, 
smysl pro humor, 
klid, smyslnost 

Hry, večírky, 
podívané, 
kluby, klid 
mysli 

představovat 
si, přemítat, 
snít, vzpomínat 
na staré časy, 
dát průchod 
fantaziím, 
vybavit si, 
relaxovat, 
bavit se, hrát si 

Soukromí, 
intimita, 
prostředí 
blízkosti, volný 
čas, okolí, 
krajina 

Tvoření 

Vášeň, odhodlání, 
intuice, 
představivost, 
smělost, 
racionalita, 
autonomie, 
vynalézavost, 
zvědavost 

Schopnosti, 
dovednosti, 
práce, 
techniky, 
metoda 

Vymyslet, 
postavit, 
navrhnout, 
pracovat, 
skládat, 
interpretovat 

Produktivní 
prostředí a 
prostředí se 
zpětnou vazbou, 
workshopy, 
kulturní skupiny, 
publikum, 
prostor pro 
vyjádření, pocit 
svobody 

Identita 

Pocit 
sounáležitosti, 
sebeúcta, 
důslednost, 

Symboly, jazyk, 
náboženství, 
zvyky, zvyky, 
referenční 
skupiny, 

Zavázat se, 
integrovat se, 
konfrontovat 
se, rozhodnout 
se, poznat sám 

Sociální rytmy, 
každodenní 
prostředí, 
prostředí, do 
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diferenciace, 
asertivita 

sexualita, 
hodnoty, 
normy, 
historická 
paměť, práce 

sebe, ocenit 
své schopnosti, 
upravovat 
poznatky o 
sobě, růst 

kterého člověk 
patří, fáze zrání 

Svoboda 

Autonomie, 
sebeúcta, 
odhodlání, vášeň, 
asertivita, 
otevřenost, 
smělost, 
vzpurnost, 
tolerance 

Rovná práva 

Nesouhlasit, 
vybrat si, 
odlišit se, 
riskovat, 
rozvíjet 
povědomí, 
zavázat se, 
neposlouchat 

Časová / 
prostorová 
plasticita 

  



 

 
 

2GEM | 2ND GENERATION OF EUROPEAN MIGRANTS 
Ref. 2020-1-FI01-KA204-066469 
2gem.eu 

158 
 

Zdroje 

• 2GEM Project (ID: 2020-1-FI01-KA204-066469), Comparative Map of Approaches to the 

Intercultural Work. Dostupné z: https://2gem.eu/io2-comparative-map/ 

 

• 2GEM Project (ID: 2020-1-FI01-KA204-066469), Guide for Educators. Dostupné z: 

https://2gem.eu/io3-guide-for-educators/  

 

• 2GEM Project (ID: 2020-1-FI01-KA204-066469), Repository of Resources on1.5 and 2nd 

Generation of Migrants. Dostupné z: https://2gem.eu/repository-of-resources/  

 

• Bond, C. (2012). An Overview of Best Practices to Teach Listening Skills. International 

Journal of Listening, 26:2, 61-63, DOI: 10.1080/10904018.2012.677660. 

 

• Bridges, W. (2001). The Way of Transition: Embracing Life’s Most Difficult Moments. New 

York: Perseus Publishing 

• Corresponding Author: Dingman, Spencer, American University, Washington DC, USA. Email: 

sd7174a@student.american.edu 

• Cunningham, Clare. “Why Teachers Shouldn’t Be Afraid of Other Languages Being Spoken in 

the Classroom.” The Conversation, 8 July 2020. 

• Definition of Global Competence (OECD Pisa, 2018) Dostupné z: 

https://www.oecd.org/pisa/innovation/global-competence/ 

 

• Dello Monaco, T. (2008).  Euphony Implementing Teacher Knowledge - a guide to enhance 

listening skills and intuitive intelligence. Funded by the EU Commission GR1- 557788. 

• Farnsworth, B. (2018, June/July). “Enhancing the Quality of the International Student 

Experience.” Retrieved September 30, 2020. 

• Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press, Redwood 

City, California, United States. 

• https://edspace.american.edu/csic/portfolio-item/not-my-language-language-restriction-

in-the-classroom/ 

• https://www.researchgate.net/publication/334677436_The_Intercultural_Competence_D

eveloping_Effective_Intercultural_Communication_Skills 

https://2gem.eu/io2-comparative-map/
https://2gem.eu/io3-guide-for-educators/
https://2gem.eu/repository-of-resources/
mailto:sd7174a@student.american.edu
https://www.oecd.org/pisa/innovation/global-competence/
https://edspace.american.edu/csic/portfolio-item/not-my-language-language-restriction-in-the-classroom/
https://edspace.american.edu/csic/portfolio-item/not-my-language-language-restriction-in-the-classroom/
https://www.researchgate.net/publication/334677436_The_Intercultural_Competence_Developing_Effective_Intercultural_Communication_Skills
https://www.researchgate.net/publication/334677436_The_Intercultural_Competence_Developing_Effective_Intercultural_Communication_Skills


 

 
 

2GEM | 2ND GENERATION OF EUROPEAN MIGRANTS 
Ref. 2020-1-FI01-KA204-066469 
2gem.eu 

159 
 

• Kitayama, S. et al., (2004). Is there any "free" choice? Self and dissonance in two cultures. 

Psychol Sci. 2004 Aug;15(8):527-33. doi: 10.1111/j.0956-7976.2004.00714.x. PMID: 

15270997. 

 

• Kokkoris, M.D. & Kühnen, U. (2013). Choice and dissonance in a European cultural context: 

the case of Western and Eastern Europeans. Int J Psychol. 2013;48(6):1260-6. doi: 

10.1080/00207594.2013.766746. Epub 2013 Feb 26. PMID: 23441999. 

 

• Maslow’s hierarchy of needs (Adapted from Maslow 1954). Dostupné z: 

http://www.ejolt.org/2012/12/needs/  

 

• Max-Neef, M., et al. (1992). “Matrix of Fundamental Human Needs” Dostupné z: 

http://www.ejolt.org/2012/12/needs/ 
 

• Palmer, P. (1998). The Courage to Teach: Exploring the Inner Landscape of a Teacher's Life. 

Jossey-Bass Inc., San Francisco, California, United States. 

 

• Tavris, C., & Aronson, E. (2007). Mistakes were made (but not by me): Why we justify 

foolish beliefs, bad decisions, and hurtful acts. HarperCollins, New York. 

 

• TED’s talk: 

https://www.ted.com/talks/julian_treasure_5_ways_to_listen_better?language=en  

• Textor, C. (2019, November). “Number of college and university students from China in the 

United States from academic year 2008/09 to 2018/19.” Retrieved September 30, 2020.  

• The Dominion Post. Bizarre first training hit out for All Whites. Dostupné z 

http://www.stuff.co.nz/dominion-post/sport/football/3785307/Bizarre-first-training-hit-

out-for-All-Whites 

 

• Ubuntu Communication (2019). “Fundamental Human Needs and Integration in Another 

Culture”. Dostupné z: https://www.ubuntu-

communication.ch/resources/pdf/Fundamental-human-needs_e_2019.pdf  

 

• Vaidis, D.C. & Bran, A. (2020). Cognitive Dissonance Theory. Oxford Bibliographies Online 

Edition: 2nd edition. 

 

• Wang, T. (2020, July 17). “Chinese students who once set their sights on US schools now 

weigh other options.” Retrieved September 30, 2020. 

http://www.ejolt.org/2012/12/needs/
http://www.ejolt.org/2012/12/needs/
https://www.ted.com/talks/julian_treasure_5_ways_to_listen_better?language=en
http://www.stuff.co.nz/dominion-post/sport/football/3785307/Bizarre-first-training-hit-out-for-All-Whites
http://www.stuff.co.nz/dominion-post/sport/football/3785307/Bizarre-first-training-hit-out-for-All-Whites
https://www.ubuntu-communication.ch/resources/pdf/Fundamental-human-needs_e_2019.pdf
https://www.ubuntu-communication.ch/resources/pdf/Fundamental-human-needs_e_2019.pdf


 

 
 

2GEM | 2ND GENERATION OF EUROPEAN MIGRANTS 
Ref. 2020-1-FI01-KA204-066469 
2gem.eu 

160 
 

Copyright a Disclaimer 

Podpora Evropské komise pro vydání této publikace neznamená podporu jejího obsahu, který odráží 

pouze názory autorů a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených. 

[Číslo projektu: 2020-1-FI01-KA204-066469]. 

Veškerý audiovizuální materiál byl volně získán z bezplatných online platforem pro stock obrázky 

a/nebo z YouTube, přičemž se uplatňují zákony o spravedlivém použití bez úmyslu porušit jakákoli 

autorská práva. Pokud máte pocit, že byla porušena autorská práva, kontaktujte nás laskavě na 

adrese https://www.2gem.eu/, abychom záležitost co nejlépe vyřešili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2GEM | 2ND GENERATION OF EUROPEAN MIGRANTS 
Ref. 2020-1-FI01-KA204-066469 
2gem.eu 

161 
 

 


