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ÚVOD 

Záměrem tohoto projektu je poskytnout migrantům 1,5 a druhé generace v rámci Evropské unie 
dovednosti a kompetence, které jim umožní zaujmout roli mezikulturních zprostředkovatelů a 
vůdců v rámci svých komunit. Mezi klíčové cílové skupiny patří: 

- migranti 1,5 a druhá generace; 

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

- instituce a sdružení zabývající se integrací migrantů, poradci pro pracovní příležitosti, 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 kulturní základ ze své domoviny, ale zároveň si přirozeně osvojují i zvyky nové země. 

Na druhé straně příslušníkem druhé generace je „člověk, který se narodil [...] v zemi, do které 
alespoň jeden z jeho rodičů předtím přišel 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 vyplývajících z jejich migračního původu, mohou pracovat jako 
stavitelé mostů s většinovou společností, což je úkol, který první generace imigrantů nemůže 
uspokojivě plnit kvůli jazykovým a kulturním bariérám.  

Cílem projektu je vybavit migranty 1,5 a druhé generace dovednostmi, kompetencemi a 
znalostmi nezbytnými k tomu, aby mohli působit jako interkulturní pracovníci ve svých komunitách, 
a to s využitím jejich jedinečného kulturního zázemí. Tito pracovníci 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 odpovídá na zvyšující 



Podpora Evropské komise pro produkci této publikace nepředstavuje souhlas 
s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být 
zodpovědná za jakékoli použití informací v ní obsažených. 

 
 

se poptávku po kvalifikovaných interkulturních pracovnících, kteří mohou pomoci migrantům 
v místním měřítku. 

Projekt přinese dva typy VÝSLEDKŮ – hmotné a nehmotné. Nejrelevantnějšími hmatatelnými 
produkty jsou Intelektuální výstupy: 

1. ÚLOŽIŠTĚ ZDROJŮ 1.5 A 2. GENERACE MIGRANTŮ – komentovaný přehled informačních zdrojů k 
tématu 1.5 a druhé generace. 

2. SROVNÁVACÍ MAPA PŘÍSTUPŮ K INTERKULTURNÍ PRÁCI - popis přístupů k interkulturní práci v 
partnerských zemích. 

3. PŘÍRUČKA PRO INSTRUKTORY - příručka pro pedagogy dospělých, jak vést kurz pro aspiranty na 
pozici interkulturního pracovníka. 

4. VÝCVIKOVÝ PROGRAM PRO INTERKULTURNÍ PRACOVNÍKY S MIGRANTSKÝM ZÁZEMÍM - 
vzdělávací program poskytující cílovým skupinám dovednosti potřebné pro efektivní práci 
interkulturního pracovníka. 

5. 2GEM MOOC „JAK VALORIZOVAT A VYUŽÍVAT JEDINEČNOU KULTURU 1.5 A DRUHÉ GENERACE“ – 
poskytuje pedagogům dospělých, kteří pracují s migranty, školicí nástroje, které jim umožní 
vypořádat se se specifickými sociokulturními případy a kulturními hodnotami migrantů obecně. 

Výstupy budou k dispozici v 6 jazycích: angličtině, finštině, bulharštině, češtině, italštině a polštině. 

Nehmotné výsledky: 

- Zvýšené povědomí o otázkách 1,5 a druhé generace v partnerských zemích 

- Zvýšené povědomí cílové skupiny o tom, jak úspěšně vystupovat jako interkulturní pracovníci v 
rámci komunity 

- Zlepšené kompetence a znalosti cílové skupiny potřebné pro každodenní práci s kulturně a 
jazykově odlišnými skupinami lidí 

- Zlepšení interkulturních kompetencí účastníků společného školení zaměstnanců 

- Rozšířená evropská síť o partnerské organizace 

Očekává se, že díky svému inovativnímu a mezinárodnímu přístupu bude mít projekt pozitivní 
DOPAD na všechny své cílové skupiny a umožní 1,5 a druhé generaci migrantů stát se dokonalými 
akcelerátory změn v komunitách migrantů a v důsledku toho i v rámci 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 jedinečném kulturním bohatství migrantů 1.5 a druhé generace. 

PARTNERSTVÍ pokrývá široký geografický rozsah (FI, PL, BG, CZ, UK, IT) a je vyvážené v zastupování 
různých typů organizací. Těží z rozmanitosti specializací, kultur a vzdělávacích systémů partnerských 
zemí. Sítě partnerů budou také poskytovat podporu při implementaci projektu – v každé partnerské 
zemi 2GEM je také zapojeno mnoho přidružených partnerů. 
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Kapitola 2 

KULTURA 
“Všichni lidé jsou stejní;  

 pouze jejich zvyky se liší.” 
Konfucius 

 

 

Úvod 

Jsme bytosti, které se stávají tím, kým jsme, především díky kultuře skupiny, ve které jsme 
se narodili. Navzdory tomu, že díky plodnému kontaktu s jinými lidmi, kteří se narodili v odlišných 
kulturách, a protože se vše v životě neustále mění, můžeme změnit některé kulturní rysy, které nás 
charakterizují, kulturu zasazenou do našich sociálních podmínek od dětství, normy, které jsme si 
osvojili v naší rodině, ve škole či díky interakci s dospělými a vrstevníky, přírodě, obrazům, 
architektuře kolem nás, dům, ve kterém jsme vyrůstali, a ještě mnohem více, to vše vědomě či 
podvědomě tvoří součást toho, kým jsme. Každá kultura ztělesňuje světonázor v reakci na realitu, 
ve které sociální skupina žije. Můžeme tedy také tvrdit, že neexistuje žádná sociální skupina bez 
kultury. 

V dnešním globalizovaném světě žijeme v neustálém kontaktu s lidmi různých kultur a to, co 
znamená vytvářet prostředí kulturně obohacující pro všechny, takové, které vede k moudřejší 
společnosti, je stále pod drobnohledem, i když pozitivní příklady z reálného života, stejně jako 
výzkum, nabízejí pohled na možný budoucí velmi pozitivní vývoj. 

Cíle 

Tato kapitola nabízí úvahy o komplexnosti kultury a její celkové důležitosti v rámci 
společenských jevů. Kromě toho stávající i budoucí interkulturní pracovníci objeví prostřednictvím 
průzkumu fascinující oblasti multikulturalismu, interkulturalismu a transkulturalismu, že se jejich 
profese otevírá novým obzorům, protože se mohou stát aktivními a nepostradatelnými činiteli pro 
založení spravedlivější a šťastnější společnosti založené na respektu k rozmanitosti, začlenění a 
rovnosti. Mohou vnímat širší význam a uznání své role a zjistit, že lze dosáhnout osobního růstu 
prostřednictvím profesionálního úsilí. 

S rostoucí mobilitou v rámci Evropy a mnoha lidmi přijíždějícími ze třetích zemí do EU je ve 
skutečnosti nezbytné zajistit, aby mnohojazyčnost a interkulturalismus byly ústředním bodem 
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evropského vzdělávacího projektu. Systémy odborné přípravy se musí přizpůsobit výzvám a 
příležitostem, které přináší evropská jazyková rozmanitost. 

Kapitola se zaměřuje na tři hlavní otázky: 

• Jak je kultura definována a proč je důležitá? 

• Jak kultura ovlivňuje chování? 

• Trochu více než letmý pohled na definice multikulturalismu, transkulturalismu a 
interkulturalismu. Jaká by mohla být správná cesta vpřed? 

Na konci o „kultuře“ najdete několikaslovné shrnutí. 

Jak je kultura definována a proč je důležitá? 

Existují stovky definic „kultury“ a bylo by možná nejlepší ponechat její pojetí intuici, místo toho, 
abychom ji omezovali na přísné parametry, ale využijeme výzkum, minulost i současnost, abychom 
prohloubili toto podmanivé porozumění sobě a světu. 

Sociologie chápe kulturu jako jazyky, zvyky, přesvědčení, pravidla, umění, znalosti a kolektivní 
identity a vzpomínky vytvořené členy všech sociálních skupin, díky nimž je jejich sociální prostředí 
smysluplné. 

Kultura je kolektivní fenomén, který se učíme prostřednictvím kroků našeho života. Normy a 
hodnoty se liší podle národů a geografických oblastí a základní předpoklady určují způsob, jakým 
čelíme obecným výzvám. 

Kultura je náš životní styl. Zahrnuje naše vlastnosti, přesvědčení, tradice, dialekty a zvyky. 
Kultura se odráží v naší historii, v našem odkazu a v tom, jak vyjadřujeme své myšlenky a představy. 

Cristina De Rossi, antropoložka z Barnet and Southgate College v Londýně, říká, že kultura 
zahrnuje náboženství, jídlo, to, co nosíme, jak to nosíme, náš jazyk, manželství, hudbu, to, o čem 
věříme, že je správné nebo špatné, jak stolujeme, jak zdravíme návštěvníky, jak se chováme k 
blízkým a milion dalších věcí. 

Kultura a společnost se proto týkají nejintimnějších aspektů lidské bytosti, od typu postele, ve 
které spíme, po jídlo, které jíme, od tužeb po naši roli v kontaktu s ostatními, od místa pro rekreaci 
až po způsob, jak zdravíme přátele. Stručně řečeno, kultura a společnost jsou dva pojmy, které se 
týkají základních a ustavujících sfér života lidských bytostí. 

Kultura a společnost jsou dva koncepty, které obsahují nesmírné množství témat a významů a 
často jsou v centru pozornosti diskusí, které ničí jejich hluboký význam, jejich rozsah a důležitost, 
zabývají se jednotlivostmi a ruší univerzální krásu, kterou tyto pojmy představují. 

Opravdu krátká, ale obsáhlá definice kultury pochází z 
UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu): „Série 
specifických charakteristik společnosti nebo sociální skupiny v 
duchovním smyslu, materiálním, intelektuálním nebo 
emocionálním“. 
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A mimochodem, ‚společnost‘ je definována jako soubor jednotlivců spojených vztahy různého 
druhu, včetně forem spolupráce a dělby úkolů, které zajišťují přežití a reprodukci celku samotného 
a jeho členů. 

Lidská společnost je tedy organizovaným společenstvím, které obývá určité území a je složeno 
z jednotlivců, kteří sdílejí stejnou kulturu a jsou si vědomi své vlastní jedinečné identity. „Formy 
spolupráce, kooperace a dělby práce, které zajišťují přežití“ budou záviset na typu kultury, která se 
v průběhu dějin vytvořila. Zjednodušeně řečeno, kultura je „vědění nashromážděné v průběhu 
dějin“ dané lidské skupiny, společnost je „organizační struktura“, na které spočívá kultura samotná; 
bez kultury není společnosti a naopak. Kulturu lze považovat za životní mízu společnosti. 

Základními prvky kultury jsou hodnoty a přesvědčení. Jsou prostředkem k předávání kultury z 
jedné generace na druhou. Principy a přesvědčení tvoří víru, kterou lidé mají. Hodnoty pomáhají 
utvářet společnost. Upozorňují také na křivdy a práva a dobré mravy. 

Velmi významnými prvky kultury jsou hudba a jazyk. Hudbu lze považovat za univerzální jazyk 
lidstva a každá kultura je rozpoznatelná prostřednictvím své vlastní hudby. Jazyky jsou neustále se 
vyvíjejícím faktorem, do kterého se může kultura plně promítnout. Když jazyk zmizí se svým 
posledním mluvčím, vezme si s sebou nashromážděnou historii a znalosti dané kultury. 

Je důležité si uvědomit, že jazyky vymírají a s nimi jsou navždy ztraceny celé kultury. Stejně jako 
v případě biologické rozmanitosti se počet jazyků s přibližováním k rovníku zvyšuje. Bohužel, stejně 
jako v případě biologické rozmanitosti, i zde narůstá míra vymírání. Za posledních 500 let zmizela asi 
polovina známých jazyků světa. Odhaduje se, že 90 % dnešních jazyků (asi 6 000) by mohlo za 100 
let vymizet a zbylo by jich asi 600. 

Jazyky vymírají, ale povědomí o tomto fenoménu je mimo akademické kruhy málo diskutováno. 
Záleží na tom? Odpověď souvisí s politickým vývojem společnosti; není náhodou, že se dnes v 
Evropě mluví méně jazyky než například pouze v jedné africké zemi: Nigérii. Existuje vysoká 
korelace mezi jazykovou/kulturní rozmanitostí a biologickou rozmanitostí: tam, kde je mnoho 
jazyků, je také mnoho motýlů.  

David Harmon, tajemník neziskové organizace Terralingua, píše nejdojemněji o budoucnosti s 
menší rozmanitostí: „Spíše než svět zaplněný miliony druhů, tisíci jazyky a jinými kulturními 
specifiky a ohromně rozmanitou krajinou bychom mohli získat daleko smutnější obraz. Mohli jsme 
se narodit do světa, kde každý člověk mluví, obléká se, jí a chová se víceméně stejně, kde každé pole 
a město vypadá skoro jako každé jiné... Ale měli jsme štěstí. Máme svět, který máme. Ten, který 
jsme zdědili, je skutečně světem rozdílů. Pokud budeme i nadále jednat způsobem, který ničí 
rozmanitost, život bude pokračovat, ale naše živost – náš jedinečný lidský pocit toho, jak má život 
vypadat – vyhasne.“ 

Věříme, že interkulturní pracovník by měl nejen pomáhat migrantům, uprchlíkům a všem nově 
příchozím začlenit se a řešit životní problémy v jejich novém prostředí, ale měl by také šířit 
povědomí o důležitosti a respektu k jakékoli kultuře a jazyku jakékoli etnické menšiny na světě. Dá 
se tomu říkat respekt k multikulturalismu. 
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Jak kultura ovlivňuje jednání? 

Dnes můžeme ‚měřit‘ vliv kultury na chování. Můžeme 
použít nástroje založené na statistikách toho, jak lidé reagují 
na různé situace. V návaznosti na Fernanda Lanzera, který 
využívá své 28leté zkušenosti jako výkonný ředitel ABN 
AMRO, konzultant ve více než 40 zemích a autor několika 
knih na toto téma, identifikujeme pět hlavních dělicích linií v 
komunitách ve vztahu k chování odvozenému z kulturních 
vlivů. Ty jsou prezentovány jako protiklad mezi převážně 
západními a východními kulturami a někdy mezi severními a 
jižními zeměmi. 

Jde o následující: 

- Hierarchie vs rovnost 

- Individualismus vs. kolektivismus 

- Výkon vs. péče/kvalita života 

- Vyhýbání se nejistotě vs. přístup „nechat to být“ 

- Flexibilita vs. disciplína 

Hierarchie vs rovnost. Obecně bylo zjištěno, že východní kultury ovlivňují chování lidí vůči 
hierarchickým přístupům v jakékoli oblasti společenského života. Dokonce aplikují „mocenskou 
vzdálenost“, což je fyzická vzdálenost, na kterou se osoba s nižším postavením může přiblížit k 
těm, kteří mají vyšší status. 

V západních zemích, jako je Evropa a Amerika, je tato situace postavena na rovnocennějším 
základě; svým způsobem stále existuje mocenská vzdálenost, ale je jemnější, ne tak evidentní. 

Individualismus vs. kolektivismus. V zemích, kde převládá individualismus, je jednotlivec důležitější 
než skupina. Být nezávislý je vyžadován a je praxí vyjádřit vlastní názor, i když se to ostatním 
nelíbí. 

Ve společnosti založené na kolektivismu je na prvním místě příslušnost k nějaké skupině a loajální 
k této skupině. Dokud se tak děje, skupina se o jednotlivce stará. Je důležité udržovat harmonii ve 
skupině. Lidé ze Západu chápou sebe jako nezávislého a odděleného od ostatních lidí. Ti, kteří mají 
chování založené na nezávislém já, se domnívají, že základní jednotkou společnosti je jednotlivec a 
skupiny existují, aby podporovaly blaho jednotlivce. Z tohoto důvodu je západní kultura 
identifikována jako kultura individualistická. V individualistické kultuře je důležitá jedinečnost 
jedince. Lidé jsou povzbuzováni, aby vyjadřovali své vnitřní stavy nebo pocity a ovlivňovali ostatní 
lidi. Naproti tomu obyvatelé Východu oceňují své já jako bytostně spojené s ostatními a vzájemně 
na nich závislé. Pro ty, jejichž chování je založeno na vzájemně závislém já, je základní jednotkou 
společnosti skupina. Kromě toho se jednotlivci musí přizpůsobit skupině, aby byla zachována 
harmonie společnosti. Z tohoto důvodu je východní kultura identifikována jako kultura 
kolektivistická. V kolektivistické kulturní atmosféře se jednotlivci snaží modifikovat sami sebe a 
neovlivňovat ostatní. 

V individualistických i kolektivistických kulturách však vykazují všichni jednotlivci nezávislé i 
vzájemně závislé chování, i když každá kultura obvykle podporuje jeden nebo druhý způsob.  
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Výkon versus péče/kvalita života. V kultuře orientované na výkon je důležité podávat výkony a 
dosahovat toho. Lidé, kteří to dělají, jsou odměňováni společností finančně nebo statusově. V 
„pečujících“ kulturách je místo toho klíčem kvalita života. V „pečlivé“ kulturní atmosféře lidé 
vystupují, ale obecně to dělají (tj. pracují), aby si mohli užívat života, zatímco v kultuře orientované 
na výkon je práce považována za život sám, je to smysl života. . 

Vyhýbání se nejistotě vs “nechat to být”. Existují společnosti, které mají všechny druhy postupů, jak 
se vyhnout nejistotám. Některé z nich jsou plánování, organizování, strukturování a kontrola. 
Naopak, existují společnosti, které se méně obávají vyhnout se nejistotě a nevyživují potřebu 
plánování. Raději řeší situace, když nastanou. 

Flexibilita versus disciplína. Flexibilita znamená použití mnoha různých nápadů, cest, strategií k 
dosažení cíle a je zásadní být flexibilní podle situace. Ve společnosti, kde je nízká flexibilita, existuje 
pouze jedna cesta. Cokoli jiného je špatně. Takže disciplína se stává prvořadou a není zde žádný 
prostor pro výjimky, zatímco v kultuře s vysokou flexibilitou může existovat mnoho výjimek, 
protože vše závisí na dané situaci. 

A co emoce? Zda jsou emoce univerzální nebo kulturní, je opakujícím se problémem v historii 
studia emocí mezi psychology…. 

Trochu víc než letmý pohled na definice multikulturalismu, transkulturalismu a interkulturalismu. 
Jaká by mohla být správná cesta vpřed? 

V dnešním globalizovaném světě je velmi běžné, že se setkáváme s různými pojmy a koncepty 
integrace migrantů, prolínání kultur, metodik, jak řídit dialog v multietnickém prostředí. 
Interkulturní pracovník se stále více zapojuje do vývoje různých trendů v řešení občanského soužití 
lidí s odlišným kulturním zázemím v jakékoli evropské zemi. 

 
Je proto důležité 
zadávat význam pojmů 
jako např. 
multikulturalismus, 
transkulturalismus a 
interkulturalismus, 
abychom dokázali lépe 
rozpoznat a 
pojmenovat ty situace, 
souhry a okolnosti, se 
kterými se v životě, 
studiu a práci 
setkáváme; a abychom 
o nich měli také vlastní 
informovanější kritické 
myšlení. 
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Multikulturalismus. Pokud se zamyslíme nad slovem samotným, snadno pochopíme, že odkazuje 
na existenci mnoha (multi) kultur. Skutečnost, že končí ‚ismem‘, nás může přimět přemýšlet o 
ideologii. Ve skutečnosti odkazujeme na multikulturalismus, abychom definovali realitu, kde 
koexistuje mnoho kultur, 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. 
Celkově je toto slovo spojeno s něčím pozitivním, ale mohou existovat klady a zápory, protože byly 
zkoumány i nevýhody. Ty budou jasnější vysvětlováním významů transkulturalismu. 

 

Transkulturalismus. V poslední době se ve výzkumných oblastech šíří nové úvahy o otázce, nikoli 
nové, podpory 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. 

Multikulturalismus není vnímán jako kulturní osvobozovatel, protože etnické menšiny 
nepřekračují své kulturní hranice a neredefinují se. Zůstávají zapouzdřeni do svého vlastního 
kulturního rámce jako v jakési izolaci. Odpůrci multikulturalismu paradoxně říkají, že by to v 
konečném důsledku naznačovalo dívat se na lidi a kultury ještě odlišnější, než jsou. Kromě toho, 
protože kultury se neustále vyvíjejí, může formování kultury podporovat zakořenění stereotypů v 
komunitě. 

Můžeme si myslet, že tak či onak jsme díky globalizaci všichni propojeni s jednotlivci různých 
kultur, v práci, na základních školách stejně jako na univerzitě, při rekreačních aktivitách nebo 
prostě při nakupování. Tato souhra, jakkoli se může stát, prostřednictvím větší či menší míry 
zvědavosti a otevřenosti vůči druhému, produkuje vstupy, které v dlouhodobém horizontu 
přinesou změny v našem myšlení, možná směrem k onomu kosmopolitnímu občanovi, který je v 
podstatě transkulturní. 

Multikulturalismus se však zdá být prvním zásadním krokem na žebříčku ke kosmopolitismu. 
Prostřednictvím multikulturalismu rozšiřujeme znalosti o rozmanitosti a učíme se, jak ji 
respektovat a oslavovat. Dozvíme se, jak krásný a bohatý život může vzkvétat napříč lidstvem. 

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 hudebních 
nástrojů, o způsobech hry a o pocitech, vzpomínkách a aspiracích, které jejich hudba přenáší. To 
může být příklad interkulturalismu, protože ukazuje, že probíhá mezikulturní dialog. V interkulturní 
komunitě dochází k porozumění a respektu ke všem kulturám, vzájemné výměně myšlenek a 
kulturních norem ak rozvoji hlubokých vztahů. Interkulturalismus znamená být proaktivní v 
přímém prohlubování jiné kultury (nebo jejích aspektů) prostřednictvím přímého kontaktu, 
prostřednictvím mezikulturního dialogu, zatímco multikulturalismus pouze podporuje poznání a 
respekt k různým kulturám.  
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Shrnutí 

Myslíme si, že přijetí obrovské rozmanitosti života s jeho množstvím kultur je pro lidskou bytost 
obohacujícím a pozitivním vývojem. Kulturní rozmanitost funguje oběma způsoby: těšme se ze své 
vlastní složitosti a rozporů a můžeme ocenit rozdíly mezi lidmi na světě. Naučme se být otevření 
kulturním rozdílům a staneme se komplexnějšími, barevnějšími a rozumnějšími lidmi. 

Zkuste pro shrnutí zodpovědět tyto otázky: 
 
 

- Jak je kultura definována a proč je důležitá? 
 

- Neexistuje žádná přesná definice, ale je to vše, co jsme jako lidstvo během naší historie 
společnosti vypracovali. Stanovuje náš životní styl a způsoby našeho chování. 

 
- Jak kultura ovlivňuje jednání? 

 
- Určuje způsob, jakým budujeme svůj životní styl, a co je nejdůležitější, sociální chování a 
vztahy. Žít v souladu s hierarchií nebo rovností, věnovat více pozornosti skupině nebo 
jednotlivcům, klást kreativitu nad disciplínu, být výkonnější nebo nositelnější – to vše závisí na 
kultuře, ve které žijeme. 

 
- Jaký je rozdíl mezi multi-, trans- a interkulturalismem. 

 
- Multikulturní znamená jednoduše to, že v oblasti žije mnoho kultur. Interkulturní 
znamená být v dialogu s jinými kulturami, s respektem a přijetím. Transkulturní je podobné jako 
kosmopolitní, odkazuje na rozpouštění kultur v globálním světě mnoha kultur a hodnot. 
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Kapitola 3 

PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod 

Současné poznatky ukazují, že nejlepší způsob, jak se učit, není nechat se učit, ale být k učení 
motivován. Kdo chce být učitelem, neměl by se považovat za „dárce“ znalostí, ale spíše za 
průvodce, pastýře, který vytváří vhodné podmínky a vhodnou atmosféru pro někoho jiného, aby 
se učil, a směruje jeho úsilí poskytutím vhodných materiálů a výběrem nejlepší metody. Příčinou 
je skutečnost, že žijeme ve věku informací, kdy jsou znalosti (příliš) snadno dostupné. Každý z nás 
má na dosah celé encyklopedie, takže nikdo nepotřebuje učitele jako otevřenou knihu. 
Potřebujeme učitele, který nás povede a dá pokyny, jak rozlišit, co je správné se učit a co je 
nadbytečné. 

V této kapitole se pokusíme ukázat, jakým způsobem lze vytvořit prostředí pro učení v 
závislosti na tom, co chceme, aby se naši studenti naučili. Metody budou ukázány v souladu se 
správným druhem materiálu a správným typem výukového prostředí. Ambicí této kapitoly je 
ukázat, jak nejlépe pracovat s těmi, které chceme naučit nejen to, co máme předat, ale hlavně jak 
se nejlépe učit a jak získané znalosti samostatně používat. Ukážeme vám, kdy je vhodné použít 
jaký typ výukového prostředí. 

Cíle 

Tato kapitola je navržena tak, aby vám pomohla vybrat správnou metodu pro látku, kterou se 
chtějí naši studenti naučit. Většinou jsme zvyklí na tradiční model vzdělávání, kdy to, co říká 
učitel, bylo nejdůležitější formou komunikace. Tato forma je bohužel z hlediska teorie výchovy 
velmi neefektivní a především nezajímavá. Při práci s dospělými bychom je měli nejprve 
přesvědčit, aby se sami chtěli učit. Dospělí nemají povinnost něco dělat, hlavně se nemusejí učit, 
takže námi zvolený způsob výuky by měl být atraktivní a především umožnit studentům vidět 
smysl toho, co dělají. Úspěch ve vzdělávání závisí na mnoha faktorech, ale především je 
výsledkem zájmu o látku a motivace k učení. Abychom zajistili obojí, musíme vytvořit vhodné 
vzdělávací prostředí. 
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Vyučování v zásadě považujeme za interakci s učitelem, kdy učitelé učí studenty tím, že jim 
předávají znalosti. A učení si často představujeme tak, že sedíme s knihou a snažíme se zapamatovat 
si co nejvíce. Ale když půjdeme trochu hlouběji do problému, jasně vidíme, že například: 

- když učitel učí, my se učíme, takže učení je proces, který přesně nespočívá v samostatném 
získávání daných znalostí; 

- když děláme jiné věci, jako je vaření cordon bleu poprvé, také se učíme, stejně jako když 
navštívíme staré město v Krakově jako turista; 

- když pouštíme draka s naším dítětem, učíme... jak pouštět draka; 

- když vedoucí tlačí své zaměstnance k řešení problému, je učitelem; 

- když se potkáme s přáteli a společně zkoušíme zjistit, jak uspořádáme společný výlet do hor, 
učíme se; 

- a když matka drží své první, novorozené dítě, oba se učí. 

Výuka a učení jsou tedy mnohem více, než si obvykle myslíme. Je to proces, který se odehrává v 
každém okamžiku, kdy zažíváme něco nového. 

To, co chápeme jako učební prostředí, je prostor, ve kterém jsou poskytovány ty nejlepší 
podmínky k tomu, abychom se naučili něco nového. Z tohoto pohledu můžeme rozlišit dva různé 
úhly: 

1. Můžeme se učit sami nebo ve skupině (tím se rozlišuje: individuální a kolektivní učení) 

2. Můžeme mít učitele, který nás vede, nebo se můžeme učit sami (což dělá rozdělení mezi 
hierarchickým a distributivním učením). 

Máme tedy čtyři jejich kombinace, znázorněné následovně 

 
individuální 

 
 
 
 
 

hierarchický distributivní 
 
 
 

kolektivní 
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I. Hierarchický – individální 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 bychom si chtěli představit takové výukové prostředí v 
herectví, jednalo by se mentoring nebo individuální výuku. Je to zvláště užitečné, když máme 
problémy s učením nebo žáka, který vyžaduje pro učení soukromí a vlastní prostor. 

Vhodné metody: 

• Mentoring 

• Klasická výuka 

• Pozorování (učitele) 

Hodnocení 

Specifické v tomto režimu je, že hodnocení probíhá bez jakéhokoli porovnávání s ostatními studenty. 
Je založeno na individuálním pokroku žáka. 

Co je potřeba: 

Připravené a dobře promyšlené osnovy. Nepotřebujeme hotové materiály: může je vytvořit učitel 
podle potřeb žáka. 

II. Hierarchický – kolektivní mód 

Tento režim si lze snadno představit u sportovních odvětví, 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 pro budování komunity. 
Nejdůležitější jsou zde dva faktory: vytvoření správné atmosféry bezpečí a začlenění a pravidla, která 
by se měla dodržovat, když se skupina chystá spolupracovat. Pravidla by měla být stanovena podle 
potřeb skupiny, ale s jasně danou pozicí odborníka (učitele). Učitel v tomto režimu může mít mnoho 
různých rolí: lektor, facilitátor, soudce, odborník, ale také kouč – pomáhá skupině objevit její vlastní 
potenciál. 

Vhodné metody: 

• Workshopy 

• Klasická výuka 

• Peer learning (učení se od vrstevníků) 

• Pozorování (učitele) 
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Hodnocení 

Proces hodnocení vyžaduje znalost slabých a silných stránek skupiny – škála hodnocení by měla 
brát v úvahu skupinu jako celek. Cíle nemohou být pouze objektivní, protože skupina může 
vypracovat něco navíc nebo naopak nemůže být schopna cílů dosáhnout. Rovněž je třeba vzít v 
úvahu pracovní vytížení členů skupiny a dodržování pravidel skupiny. 

Co je potřeba: 

Scénář práce a stanovení minimálních cílů, které by měly být splněny. Potřebujeme atmosféru 
bezpečí (prostředí, ve které se studenti mohou cítit pohodlně). Měli bychom být opatrní a věnovat 
pozornost struktuře skupiny: vyhýbat se situacím (vznikajícím např. při určitých činnostech), které 
mohou ve skupině způsobit konflikty. 

III. Distributivní – individuální mód 

Tento režim je zvláště vhodný pro samostudium. Učitele to může lehce klamat, protože se 
může zdát, že předepsat studentovi látku k samostudiu není nic velkého. Ovšem pokud chceme 
zavést 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 stavět podle úrovní 
příležitostí a zájmů: od základních, přes středně pokročilé až po tu, která umožňuje další zkoumání 
tématu. Studenti nesmí být přehlceni studijními podklady, ale pokud mají hlubší zájem, měli by mít 
snadný přístup k dalším materiálům. 

Motivaci lze udržet pestrostí a zajímavým přístupem k materiálu. Měla by zahrnovat 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 odradit od dalšího zvnitřnění poznatků. Je také velmi důležité poskytnout jasnou 
představu o smyslu učení stanovením cílů, které jsou praktické, užitečné a dosažitelné. 

Vhodné metody: 

Samostudium vlastním tempem. 

Hodnocení 

Hodnocení by mělo být založeno na sebehodnocení, ale nejen na něm. Student by měl mít možnost 
zjistit, co bylo špatně, co by se mělo zlepšit, aby mohl dále zefektivnit svůj proces učení. Pro 
posouzení úspěchu je třeba stanovit minimální výsledné hodnoty, kterých má student dosáhnout v 
každé části. Hodnocení jednotlivých částí by mělo zohledňovat úroveň pokročilosti, zároveň ale 
působí i jako motivační faktor. Proto je dobré nepřehánět to s nízkým hodnocením těch, kteří se 
rozhodnou dosáhnout pouze základní úrovně. 
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Co je potřeba: 

Zde jsou klíčové dobře strukturované, diverzifikované a přesné materiály pro učení. Univerzálnost 
materiálu závisí na příjemcích, ale měl by být strukturován na jednotlivé úrovně: čím hlouběji 
student jde, tím je materiál obtížnější, ale student se sám může rozhodnout, do jaké hloubky 
půjde. 

IV Distributivní – kolektivní mód 

Toto prostředí vyžaduje skupinu se společným cílem. Nejlepší společné cíle jsou společné 
problémy, které je třeba vyřešit. Je velmi důležité, aby byla skupina strukturovaná, ale strukturu 
skupiny nelze vynutit. Existují přirozené procesy formování skupiny, které se zde prosadí: od 
společného porozumění, přes integrační fázi až po seberealizaci. Učitel, který může být v tomto 
režimu pouze facilitátorem, může zasáhnout, když se skupinové procesy nevyvíjejí správným 
směrem (např. v situaci konfliktu nebo vyloučení kohokoli ze skupiny). Problém by proto měl 
splňovat některé důležité faktory: měl by být přesný, snadno srozumitelný pro všechny, řešitelný, 
včetně možností dělení práce. Pro skupinu je také důležité mít jasná pravidla a rozdělení úkolů. 
To vše by mělo být vypracováno ve skupině. 

Vhodné metody: 

Řešení problému (problem-based learning - PBL) 

Projektová metoda 

Learning by doing (učení se vykonáváním činnosti) 

Kooperativní učení  

Peer learning (učení se od vrstevníků) 

Hodnocení 

Proces hodnocení je trochu komplikovaný, protože má mnoho úrovní: měl by zahrnovat 
individuální sebehodnocení každého člena skupiny. Skupina by také měla hodnotit svou 
úspěšnost porovnáním svých záměrů s dosaženým výsledkem. Nakonec by posouzení měl provést 
někdo zvenčí. Může to být školitel, ale také příjemce projektu. Hodnocení skupiny by se nemělo 
týkat aktivit jejích jednotlivých členů – ty jsou předmětem individuálního sebehodnocení. To, zda 
se někdo ve skupinové práci osvědčil či nikoli, by mělo být spíše předmětem dohody, která byla 
stanovena ve formě pravidel. Je dobré, když taková dohoda obsahuje sankce pro členy za 
neplnění úkolů. 

Co je potřeba: 

Nejdůležitější je cíl, který by měl být správně formulován: jasný, přesný a snadno pochopitelný. 
Učitel by se měl rozhodnout, zda je lepší poskytnout konkrétní nástroje skupině, nebo dát 
pokyny, kde je najít. Ale je dobré dát skupině nějaké instrukce, např. jak si ověřit správné znalosti 
potřebné k řešení problému. Distributivní kolektivní prostředí potřebuje horizont pro oblasti, 
které jsou zdrojem nástrojů a znalostí potřebých ke splnění úkolu. 
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Shrnutí: 

Pro shrnutí kapitoly zkuste odpovědět na tyto otázky: 

- Proč je vytvoření studijního prostředí důležité? 

- Vzdělávání není jen vyučování, ale učení jako komplexní proces. Učitel není přenašečem 
vědomostí, ale spíše průvodcem, tvůrcem vhodných podmínek pro studenty k osvojování 
vědomostí. Tyto podmínky se nazývají studijní/učební prostředí. 

- Proč je důležité rozlišovat mezi různými typy studijního prostředí? 

- Protože role učitele se může zcela lišit v závislosti na typu látky, kterou má učit, nebo na 
skutečnosti, zda se látka má učit individuálně nebo ve skupině. Dnešní vzdělávání zná různé metody, 
ale ne každá metoda může být použita za každých okolností nebo ne každá metoda je stejně účinná 
v každé situaci. 

- Jak poznám, že určité studijní prostředí bude vhodné pro konkrétní situaci? 

- Dva nejdůležitější faktory: Potřebujete učitele, který by měl mít více znalostí a dovedností 
nebo spíše trenéra (facilitátora), který bude dohlížet na proces samoučení? Měl být proces veden 
individuálně nebo ve skupině? Pokud si odpovíte na tyto otázky, pak si snadno vyberete správné 
prostředí ze čtyř výše popsaných. 

- Proč potřebuji hodnocení? 

- V procesu hodnocení nejde o známkování nebo udělování odměn či trestů. Jde o výsledky 
procesů. Hodnocení není potřeba pro učitele, ale pro žáka, aby poznal, zda nebo do jaké míry se 
naučil, co se měl naučit.  
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Kapitola 3 

ČLOVĚK A KULTURA 

 

“Můžeme mít různá náboženství, různé jazyky, různou barvu pleti, 

ale všichni patříme k jedné lidské rase." 

--Kofi Annan (ghanský diplomat, držitel Nobelovy ceny za mír) 
 

Úvod 

Kulturu lze definovat různými způsoby. Lze ji identifikovat jako společné jádro duchovních, 
materiálních a intelektuálních přesvědčení, které jsou začleněny do určité společnosti. 
Představuje znalosti, morálku, umění, zvyky a další schopnosti nebo zvyky jednotlivce v dané 
komunitě. Jiná teorie definuje kulturu jako zvyky, symboly, instituce, chování a jazyk. Kultura je 
tedy klíčová pro způsoby, jakými komunity provádějí svou sociální, politickou a ekonomickou 
existenci. Klíčovou součástí mezikulturní komunikace je pečlivé uznání, respekt a pochopení 
kulturních rozdílů a jejich složitosti. 

Tato kapitola se zabývá otázkami psychologických a sociálních aspektů interkulturní práce 
instruktora, které ho často přivádějí mimo jiné k řešení sociálních problémů a souvisejícího 
stresu. Pro správné pochopení těchto aspektů je důležité začlenit pojmy jako kulturní povědomí, 
identity a hodnoty do definice „interkulturality“. Podle International Encyclopaedia of Language 
and Social Interaction má interkulturalita více společného se slovy „interpersonální“ a 
„interaktivní“ než s myšlenkou „setkání kultur“. Interkulturalita jako taková zahrnuje jak (i) 
soustavnou jazykovou a kulturní tvorbu a interpretaci významů, tak (ii) závazek všech účastníků 
podílet se na procesu interkulturní komunikace. 

Jedním z hlavních rysů druhé generace migrantů je, že mají tendenci být vzdělanější než 
generace jejich rodičů - a někdy dokonce více než jejich domorodí vrstevníci, jak ukazují některé 
studie - v důsledku silné motivace a snahy o integraci. 
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To je však z hlediska integrace na trhu práce málokdy uznáváno; navíc v mnoha evropských zemích 
je pozice mezikulturního pracovníka málokdy profesionalizovaná. Tento aspekt zvyšuje tlak a stres 
na interkulturní pracovníky. 
Dalším významným psychologickým a sociálním vzorem, který charakterizuje interkulturní 
pracovníky druhé generace, je komplexnost integračního procesu, který podstupuje; skupiny 
přistěhovalců a/nebo jednotlivci s migračním pozadím si ve skutečnosti osvojují řadu kulturních 
zvyklostí z dominantní kultury a zároveň si zachovávají některé prvky etnické kultury svých rodin, 
takže prožívají proces, který se nazývá „selektivní akulturace“. V rámci tohoto procesu, podobně 
jako u větší skupiny imigrantů, interkulturní pracovníci druhé generace často uplatňují značně 
diverzifikované asimilační strategie, což je vede k pohybu mezi dynamikou segregace a prolínání. 
To má nepochybně také velké důsledky pro sociální a psychosociální stres interkulturních 
pracovníků. 
 

 
Cíle 

 

Cílem této části je pochopit, proč je důležité zabývat se sociálními a psychologickými aspekty 
interkulturní práce druhé generace. Důvodů je celá řada. Zaprvé bychom měli vědět, že 
interkulturní pracovníci druhé generace, v závislosti na národní politice a právní úpravě, jsou často 
„občané bez občanství“. Děti přistěhovalců jsou většinou obecně vnímány jako cizinci, přestože 
chodí do školy, soutěží o vstup na trh práce a sdílejí stejné obavy z toho, že se stanou dospělými v 
ovzduší ekonomické nejistoty. V důsledku toho vyrůstají v náročném prostředí, kde je rozšířený 
pocit „nebýt na svém místě a nevědět, kam jinam jít“. 

Tento náročný a komplikovaný pocit však lze také považovat za zdroj jedinečnosti a bohatství. 
Ve skutečnosti jsou interkulturní pracovníci druhé generace profesionálové, kteří mají často 
tendenci vyvinout si více simultánních – a někdy i překrývajících se – způsobů identifikace. Migranti 
druhé generace se často ocitají „mezi dvěma světy“ ve stavu věčného dojíždění, slaďování rozporů 
a konfliktů jak v rámci svých rodin, které jsou často více vázány na kulturní hodnoty místa původu, 
tak mezi nimi a hostitelskou společností. 

Při jednání s interkulturními pracovníky z řad migrantů a stresovými podmínkami, kterým čelí, 
je důležíté mít na paměti, že tento pohyb mezi dynamikou segregace a prolínání vytváří prostředí, 
ve kterém jsou sociální a psychosociální důsledky úzce propojeny. Například pokud jde o 
ekonomické příležitosti a růst, některé studie ukazují, že pokud jsou vnímané příležitosti rozsáhlejší 
v mainstreamové kultuře než v etnické enklávě, bude úsilí migrantů a jejich dětí zaměřeno na 
optimalizaci návratnosti investic do lidského a kulturního kapitálu ve většinové společnosti. To 
bude platit i v případě, že jednotliví členové etnické enklávy budou snaze o asimilaci oponovat; to 
ukazuje, že interkulturní pracovníci druhé generace mohou v hostitelské zemi zažívat sociální 
stigmatizaci i ze strany „své“ etnické enklávy. 

Aby tento vzdělávací nástroj mohl dosáhnout vytyčeného cíle, je třeba uvědomit si tyto faktory, 
které mají zásadní důsledky z hlediska psychologických a sociálních potřeb a výzev, kterým čelí 
migranti druhé generace, tím spíše, pokud působí jako interkulturní pracovníci. Pozitiva pramenící 
ze skutečnosti, že jejich klienti patří do stejné etnické skupiny, i odpovídající kulturní a měkké 
dovednosti jsou doprovázeny řadou výzev, které je třeba vzít v úvahu při posilování schopností 
vykonávat tuto práci. 
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Kulturní identita 
 

Kulturní identita hraje důležitou roli v blahobytu lidí. 
Spojení s určitou kulturou dává lidem pocit sounáležitosti 
a bezpečí. Také umožňuje vytvářet sociální kontakty, které 
poskytují podporu, sdílené hodnoty a přesvědčení. Díky 
tomu je možné prolomit bariéry a vybudovat mezi lidmi 
pocit důvěry. Posílení pocitu identity mezi studenty 
usnadňuje vzájemný respekt k různým kulturám a 
etnikům. S využitím inkluzivní vyučovací strategie mohou 
učitelé a studenti lépe porozumět různým pohledům, 
ocenit ostatní a budovat empatii.  
Studenti, kteří mají příležitost vyjádřit svou kulturní identitu, jsou spokojení a hrdí na své dědictví 
a tradice, což vytváří příležitosti k větší interakci a budování lepších vztahů se spolužáky a 
učitelem. Je vhodné zvolit výukový přístup, ve kterém jsou všichni studenti individuálně 
odpovědní za znalosti, které získají, a za to, že si navzájem pomáhají učit se a demonstrovat nové 
koncepty a dovednosti. Vaše role by měla být facilitativní, pomáhat studentům plánovat, 
realizovat a řídit jejich vlastní rozhodnutí. Zásadním úkolem je umožnit studentům vnést do třídy 
své kultury, což vytváří prostor, kde se mohou cítit hrdí na svůj původ (např. stanovit konkrétní 
dny, kdy mohou studenti sdílet s ostatními jídlo, oblečení a hudbu svých kultur).  

Existuje riziko, že kulturně rozmanité rodiny se mohou cítit odpojeny od procesu učení, 
zejména rodiče migranti s ohledem na jejich dítě, kvůli nedostatku trvalých a personalizovaných 
vztahů s učiteli. Rozvíjejte pozitivní interakce s rodinami, např. tím, že jim zavoláte nebo pošlete e-
mail s pozitivními informacemi, a pokuste se zlepšit úroveň rozhovorů s nimi. Rodiny z různých 
kultur oceňují komunikaci tváří v tvář, která umožňuje učitelům a rodičům komunikovat kulturně 
vhodným způsobem. Další vhodnou možností je rozšířit síť kontaktů nad rámec třídy a čerpat z 
širší komunity. Naslouchání rodinám studentů a komunitě vám pomůže přizpůsobit výuku různým 
studentům. 

 

Mezikulturní mediace a práce v multikulturním prostředí 

Chceme-li stanovit nezbytné dovednosti pro práci v interkulturní mediaci, musíme brát v 
úvahu psychologické a sociální problémy, které mohou interkulturní pracovníci z řad migrantů 
druhé generace zažívat. Z odborných dovedností patří mezi nejdůležitější mezikulturní 
porozumění, proaktivní komunikační styl, efektivní strategie předcházení a řešení konfliktů, 
konstruktivní a vstřícné chování při nenadálých událostech. Profesionalizace interkulturní práce 
je relativně nová a vyvíjela se souběžně se zvýšenou přítomností populace migrantů v našich 
společnostech. Důsledkem je neustálá 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 jinými lidmi z 
různých zemí nebo různých kultur, nebyly v jiných zemích vytvořeny žádné referenční rámce. 
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V rámci tohoto průvodce je důležité prozkoumat nejběžnější situace interkulturality a popsat 
hlavní sociálně psychologické rysy, které jsou pro tyto situace zvláště relevantní. Přitom musíme 
vzít v úvahu, že migranti druhé generace nejprve prošli adaptačním obdobím, aby se přizpůsobili 
životu v jiném prostředí, než jaké zažívají doma; nejprve procházejí procesem zvaným 
„mezkulturní adaptace“. Mezikulturní adaptace je „proces učení se žít se změnami a odlišnostmi 
– v tomto případě ve změněném prostředí a s jinými lidmi, podle jiných norem, standardů a 
zvyků“. Lidé potřebují projít behaviorálními, sociálními a psychologickými změnami, aby dokázali 
začlenit změny do své každodennosti; ti, kteří prožívají mezikulturní kontakt v rámci svého okolí 
(jako migranti druhé generace), mohou také potřebovat mezikulturní adaptaci. 

 
Psychologické aspekty mezikulturní práce 
Psychologické aspekty většinou spojené s mezikulturní adaptací souvisejí se smyslem pro identitu 
lidí; nejběžnější a studované, v souvislsoti s interkulturním kontaktem, jsou (I) sebeuvědomění, (II) 
kognitivní disonance a (III) koncept přizpůsobení vs. adaptace. 

 
(I) Sebeuvědomění je definováno jako „stav vědomí sebe sama, ve kterém se pozornost 
zaměřuje na sebe“. Když jsou lidé ve známých situacích (ve skupinách), je obvykle méně 
pravděpodobné, že se zaměří na sebe. Naopak pokud se ocitnou v novém kulturním kontextu (ve 
kterém se běžně ocitají lidé v interkulturní práci), výrazně se zvyšuje jejich sebeuvědomění kvůli 
potřebě vytvářet vztahy a zároveň se přizpůsobovat novým normám, hodnotám a chování. V 
neznámém kulturním prostředí se musí zvýšit sebeuvědomění lidí, protože se potřebují vyrovnat 
s novým prostředím; tato zkušenost se nazývá „kulturní šok“ a může mít významné psychologické 
důsledky při práci v interkulturalitě; ve skutečnosti lidé zažívající kulturní šok obecně vykazují 
známky frustrace, stresu, úzkosti a sníženého sebevědomí. 
(II) Kognitivní disonance: při přechodových procesech lidé zažívají kognitivní nekonzistenci, 
protože „to, co bylo kdysi koherentním, vnitřně konzistentním souborem přesvědčení a hodnot, 
je náhle převráceno vnější změnou. V procesu mezikulturní adaptace (jako je ta, kterou zažívají 
migranti druhé generace) lidé zažívají frustraci, snížené sebevědomí, zamlženou představu o sobě 
samých v důsledku vnitřní kognitivní disonance“, kdy „dva současně akceptované systémy hodnot 
jsou psychologicky nekonzistentní“. 
(III) Přizpůsobení vs. adaptace: Mezi pojmy přizpůsobení a adaptace je významový rozdíl. 
Přizpůsobení je krátkodobá reakce na překážky prostředí (obecný stav psychologické 
nespokojenosti, který je třeba omezit), zatímco adaptace je dlouhodobý proces nezbytný pro 
přežití, v jehož rámci se jednotlivci vyrovnávají s validačními aspekty jiné kultury, na kterou se 
adaptovali. 

 
 

Psychologické a sociální aspekty v interkulturní komunikaci 
 

Způsoby komunikace: Pro interkulturní pracovníky může být řízení a uplatňování komunikačních 
vzorců složité. Na ústní i písemné úrovni se lidé mohou spolehnout na výslovný význam slov nebo 
na jiné kontextové podněty k doplnění mluveného slova. Například neverbální chování (gesta, 
mimika, používání prostoru a fyzické vzdálenosti, jak a kdy se lidé navzájem dotýkají atd.) 
vyjadřují význam a jsou formami komunikace, které se v jednotlivých kulturách značně liší. 
Schopnost odhalit, zda tyto formy komunikace obsahují důležité informace, vyžaduje rozsáhlé 
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znalosti a dovednosti, zejména v situaci, kdy se střetávají různé cesty identity, jako například u 
migrantů druhé generace. Samotný pojem „kompetence“ podléhá tolika různým výkladům jako 
pojem „kultura“; je to „nejen jazykový kód, ale také to, co komu říci a jak to v dané situaci 
správně říci. Zabývá se sociálními a kulturními znalostmi“. To znamená, že aby měli interkulturní 
komunikační dovednosti, musí být interkulturní pracovníci schopni vhodně komunikovat v 
různých kulturních kontextech. 

Kompetence mezikulturní komunikace se zaměřuje na znalosti, motivaci a dovednosti k 
efektivní a vhodné interakci s jednotlivci různých kultur. To naznačuje, že rozvoj interkulturní 
komunikační kompetence vyžaduje značné úsilí, aby bylo možné vhodně interagovat s jinými 
kulturami. 

 
Jak kultura ovlivňuje komunikaci: Protože existuje inherentní spojení mezi kulturou a jazykem, 
dva různé jazyky zároveň reprezentují dvě odlišné kultury, se kterými jsou spojeny, a odhalují 
rozdíly v tom, jak mluvčí těchto jazyků vidí svět. Přepínání mezi jazyky je obecně základním 
úkolem interkulturního pracovníka, který se často ocitne jako prostředník mezi dvěma různými 
pohledy na jedno téma a potřebuje mezi nimi vybudovat most, přičemž si nese svou vlastní 
psychologickou a sociální zátěž. 

 
Výuka a učení se v multikulturní skupině 

 

Rozdílnost kultur a zkušeností je 
cenným přínosem, který zlepšuje, 
doplňuje a rozšiřuje vaši výuku. Zkuste 
zahrnout původ a zkušenosti studentů 
do tvorby osnov, výukových strategií a 
volby výukového prostředí. Ujistěte 
se, že váš program obsahuje 
porozumění různým druhům vědění a 
vnímání. Učitelé by měli tyto poznatky 
reflektovat při výběru textů, zdrojů, 
doplňujících materiálů a výukových 
aktivit, které používají, a způsobu 
začleňování studentů různého původu 
do práce třídy. 

 
Pokud poskytnuté zdroje nejsou reprezentativní, je učitel odpovědný za vyhledání a začlenění 
doplňujících materiálů pro všechny. Pedagogové by měli využívat různé zdroje, včetně partnerů 
v rámci komunity, aby zajistili, že učební prostředí a pedagogické materiály budou přístupné 
všem studentům a aby se životy studentů a komunity odrážely v každodenním fungování třídy. 
Zdroje, materiály a knihy by měly představovat místní i globální pohledy. Pokud se vám podaří 
získat základní znalosti o jazycích, kterými vaši studenti mluví, a najít způsoby, jak tento jazyk 
použít jako most pro nové myšlenky a koncepty, projevíte kulturní toleranci a ukážete 
studentům, že jejich jazyk je legitimní a ceněný, spíše než méněcenný. Dále můžete zvážit 
začlenění významných a obsáhlejších informací o různých kulturách a jejich přínosu do učebních 
osnov, například o významných objevitelích, vědcích a umělcích. 
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Dobrou strategií, jak zapojit studenty, je vytvořit participativní a aktivní proces učení tím, že 
studentům pomůžete využít diskuzi k tomu, aby nové myšlenky měly osobní význam. Znalosti, 
které byly osobně organizovány a integrovány do existujících koncepčních struktur, se snadněji 
aplikují na nové situace. Kromě toho byste mohli studenty zapojit do rozhodování o plánování 
kurikula z hlediska obsahu kurikula, což studentům ukáže, že si vážíte jejich názorů, a posune vás 
to od deficitního modelu, ve kterém věříte, že víte, co je pro studenty nejlepší. Další osvědčený 
postup zahrnuje přístupy založené na dotazování, aby bylo možné lépe porozumět potřebám 
studentů. Učitelé by měli vytvořit třídu, kde se očekává účast všech studentů a používat 
strategie, které podpoří účast více hlasů v diskuzi. Mezi dobré strategie patří kladení otevřených 
otázek, zodpovědné povídání, povzbuzování z různých úhlů pohledu a diskuse. Tyto nástroje 
jsou zvláště přínosné pro kulturně citlivou výuku, protože umožňují studentům vnést do úkolů 
různé kulturní pohledy a aktivně se zapojit do sdílení a šíření znalostí. 

 
Shrnutí 

 
Zkuste zodpovědět následující otázky: 

- Proč bychom měli podpořit smysl pro kulturní identitu u migrantů? 
 

- Protože kulturní sounáležitost dává migrantům pocit bezpečí a garantuje jejich 
propagaci, migranti se mohou cítit lépe pochopeni, oceňováni a integrováni. 

 
- Proč potřebujeme zdůrazňovat psychologické a sociální aspekty interkulturního 
pracovníka? 

 
- Interkulturní pracovníci druhé generace se vyznačují složitostí integrační cesty, kterou 
procházejí; skupiny přistěhovalců a/nebo jednotlivci s migračním pozadím si ve skutečnosti osvojují 
řadu kulturních zvyklostí z dominantní kultury a zároveň si zachovávají některé prvky etnické 
kultury svých rodin, takže prožívají proces, který se nazývá „selektivní akulturace“. V rámci tohoto 
procesu, podobně jako u větší skupiny imigrantů, interkulturní pracovníci druhé generace často 
uplatňují značně diverzifikované asimilační strategie, což je vede k pohybu mezi dynamikou 
segregace a prolínání. To má nepochybně také velké důsledky pro sociální a psychosociální stres 
interkulturních pracovníků. 

 
- Jaké jsou hlavní psychologické a sociální aspekty toho, že člověk je migrant druhé 
generace pracující v interkulturalitě? 

 

- Migranti druhé generace prošli nejprve adaptačním obdobím, aby se přizpůsobili životu v 
jiném prostředí, než jaké zažívají doma; nejprve procházejí procesem zvaným „mezikulturní 
adaptace“. Psychologické aspekty většinou spojené s mezikulturní adaptací souvisejí se smyslem 
pro identitu lidí; nejběžnější a studované, v souvislsoti s interkulturním kontaktem, jsou (I) 
sebeuvědomění, (II) kognitivní disonance a (III) koncept přizpůsobení vs. adaptace. 
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- Jaké jsou hlavní psychologické a sociální aspekty interkulturní komunikace? 
- Pro interkulturní pracovníky může být řízení a uplatňování komunikačních vzorců 
složité. Na ústní i písemné úrovni se lidé mohou spolehnout na doslovný význam slov nebo na 
jiné kontextové podněty k doplnění mluvených slov. Například neverbální chování (gesta, 
výrazy obličeje, používání prostoru a fyzické vzdálenosti, jak a kdy se lidé navzájem dotýkají 
atd.), všechny tyto aspekty sdělují význam a jsou formami komunikace, které se v jednotlivých 
kulturách značně liší. Schopnost odhalit, zda tyto formy komunikace obsahují důležité 
informace, vyžaduje rozsáhlé znalosti a dovednosti, zejména v kontextu, kde se střetávají 
různé druhy identit, jako například u migrantů druhé generace. 

 
- Proč by kultura měla být zkoumána jako výhoda a ne jako nevýhoda? 

 
- Protože kultura může být zdrojem nových znalostí, zkušeností a hodnot, které mohou 
obohatit jak studenty, tak i pedagogy. 
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Kapitola 5 

JAK VYTVOŘIT DOBRÝ WORKSHOP? 

Tato kapitola má formu „Otázky a odpovědi“, aby byla praktičtější. Otázky jsou vybírány z těch 
nejčastějších, které mohou vyvstat, když jako školitelé připravujeme workshopy. 

 
 

1. Příprava workshopu: 
a. Stanovíme cíl 

Q: Proč je stanovení cíle důležité? 

A: Stanovení jasných cílů je důležité, pokud chcete následně měřit úspěšnost 
workshopu. Cíl nemusí být číselný nebo dokonce binární typ otázky „ano nebo ne“. 
Místo toho bude fungovat cokoli, co můžete sledovat a na co navazovat, dokud skupina 
(účastníci workshopu) sdílejí chápání cíle a mohou se shodnout na tom, zda jej bylo 
dosaženo či nikoli. 

 
 

Q: Jak správně formulovat cíle workshopu? 

A: Jakmile pochopíte, kdo se workshopu zúčastní, je čas ujistit se, že máte jasnou 
představu o jeho účelu. Bez ohledu na to, čí nápad byl uspořádat workshop na prvním 
místě, je dobré se v tuto chvíli 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 vybrat účastníky workshopu? 

A: To, čeho workshopem dosáhnete, závisí do značné miry na motivaci a vhodnosti 
účastníků. Kritéria požadavků na účastníky proto musí být definopvána s ohledem na typ a 
cíle daného workshop. Měla by být jasná a jednoznačná a měla by podporovat vyhlídky na 
maximalizaci přínosů  
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Účastníky je možné vybírat podle následujících 
kritérií: 

- - Zvolte správný počet účastníků. Můžete pracovat 
s malou skupinou (a dosáhnout intenzivní podpory) 
nebo s větší skupinou (a dosáhnout širšího 
dopadu). 

- - Vyberte relevantní osoby. Je dobré zvolit takové 
účastníky, kteří následně osvojené dovednosti 
uplatní ve své práci a/nebo budou školit další osoby 
ve svých organizacích. 

- - Zajistěte správnou kombinaci osob. Můžete 
pozvat účastníky s minimem zkušeností, kteří si 
osvojí stejné základy, nebo sestavit mix účastníků 
pro specifické 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 bychom měli vybírat účastníky? 

A: Kritéria požadavků na účastníky konkrétního školení musí být definována pečlivě. 
Pečlivě definovaná kritéria požadavků vám pomohou sestavit skupinu tak, abyste 
dosáhli co největšího výsledku.  

Hlavní kritéria pro výběr účastníků konkrétního workshopu budou: 

- Motivace pro účast na workshopu 
- Zkušenost a nadání 
- Typ odbornosti v určité oblasti 

 
Q: Jak oslovit potenciální účastníky workshopu? 

A: Zveřejněte informace o workshopu. Rozdávejte letáky, vyvěšujte plakáty nebo 
kontaktujte vhodné organizace, abyste podpořili účast na workshopu. Je dobré mít 
chytlavý název a program workshopu, stejně jako stručné vysvětlení, proč je váš 
workshop důležitý a nezbytný. Nezapomeňte na svých letácích mít obrázky i text, 
abyste upoutali pozornost lidí. Nezapomeňte na sílu sociálních médií – pozvěte 
účastníky prostřednictvím Instagramu, různých skupin na Facebooku nebo Twitteru. 

 
 

Q: Jaký je vhodný počet účastníků? 

A: Workshop není totéž, co velká přednáška. Chcete, aby vaše skupina byla dostatečně 
malá, aby bylo možné klást otázky, procvičovat dovednosti a spolupracovat. Ale zároveň  
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chcete, aby byl váš workshop dostatečně početný. Ideální počet účastníků je tedy 
8-15 osob.  
 
Někdy velikost vaší skupiny nemůžete ovlivnit. Pokud máte velmi velkou skupinu, 
zkuste najít nějaké řešení. Například skupina 40 účastníků by mohla být rozdělena 
do 5 různých dílčích skupin po 8 účastnících. Můžete si také přizvat 
spoluorganizátory a spolupřednášející, aby zvládli skupiny, které jsou větší, než je 
ideální. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Příprava obsahu 
Q: Jak vytváříte obsah workshopu? 

A: Na základě vašich 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 workshop proběhne nebo jaké cvičení se skupinou 
provádět. 

Zamyslete se nad tím, jaký prostor vaše sezení potřebuje, s ohledem na jeho délku, 
cíle a počet lidí. Prostředí workshopu by mělo být plynulé a otevřené, aby 
podporovalo dialog mezi účastníky. 

Máte-li hrubou představu o místě, je na čase vytvořit osnovu workshopu. 
Podívejte se opět na cíle, které jste stanovili, a zamyslete se nad tím, jaké činnosti 
budete ve workshopu provádět, abyste jich dosáhli. Každé sekci přiřaďte přibližný 
odhad času, a až budete plánovat další podrobnosti, můžete se vrátit a upravit 
délku vašeho workshopu podle potřeby. 
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Q: Jaký druh obsahu je možné připravit? 

A: Nyní váš workshop dostává tvar. Jste v bodě, kdy byste se měli vrátit a vycizelovat 
podrobnosti, abyste měli naprosto jasno v tom, o čem budete se skupinou 
diskutovat a jaké činnosti budete společně dělat, 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 prolomení bariér jsou skvělým způsobem, 
jak toho dosáhnout, povzbudit účastníky a naladit je, aby byli produktivní a nebáli se 
mluvit během workshopu. 

Stanovte skupinové aktivity. Interakce mezi skupinou účastníků odlišuje workshop 
od jiných způsobů učení. Vymyslete vzdělávací skupinové aktivity, které jsou vhodné 
pro cíle vašeho workshopu. Ujistěte se, že poskytujete dostatek příležitostí pro 
každého účastníka workshopu, jak smysluplně přispět k jeho průběhu. 

Nechte čas na přestávky. Lidé se více soustředí na úkoly, když mají možnost udělat si 
krátké přestávky. 

 
Q: Kdy nechat průběh na účastnících? 

A: Program (plán, obsah) by měl být účastníkům rozdán před workshopem, 
minimálně 24 hodin předem, aby účastníci měli 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 splnili úkoly už před konáním workshopu. 
Možná budou muset prostudovat články v časopisech, napsat povídku nebo si 
navzájem přečíst své práce. 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 předem neznáte styly 
učení svých účastníků, takže možná budete potřebovat různé materiály. V závislosti 
na tématu a cíli vašeho workshopu může být vhodné připravit papírové podklady, 
audiovizuální pomůcky, elektronické plány lekcí a aktivity pro hraní rolí. 

Připravte si papírové pracovní listy. Četba, případové studie, seznam klíčových pojmů 
a kvízy - všechny možné učební pomůcky můžete využít. Nejlepší je, když si tyto 
materiály připravíte předem, abyste zachytili případné překlepy a chyby. Ujistěte se, že 
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používáte dostatečně velký a lehce čitelný font písma. Dejte každému dokumentu 
jasný štítek a datum, aby vaši účastníci mohli tyto materiály v budoucnu používat. 

Pokud plánujete prezentovat 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 vaší dílně. 

 
Q: Jak vytvořit agendu workshopu? 

A: Nyní, když znáte svůj primární cíl a seznam účastníků, můžete začít vytvářet nástin 
toho, jak cíle workshopu dosáhnete. 

- Hlavní body: Vytvořte si seznam hlavních bodů k diskusi a poté každý větší bod 
rozdělte na podrobnosti, které chcete sdělit účastníkům. 

- Vizuální pomůcky: U každého bodu stanovte vizuální pomůcky, pokud nějaké 
budete používat. Pokud potřebujete technickou podporu, pomůže to lidem, kteří ji 
poskytují, stanovit své úkoly a práci. 

- Diskuse a aktivity: Udělejte si čas na to, abyste přesně sepsali, které skupinové 
diskuse a aktivity budete mít v kterém místě 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 realizaci workshopu. 

Pamatujte, že čím podrobnější je váš plán, tím vice si budete jisti, že váš workshop 
proběhne podle plánu – a bude úspěšný. 

 
2. Realizace workshopu: 
a. Správná posloupnost 

Q: Jak nejlépe strukturovat workshop? 

A: Přivítejte účastníky a představte sebe a workshop. Jakmile se všichni usadí, 
nasměrujte jejich pozornost k workshopu. 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 při hrách k prolomení 
bariér (ice-breaking activities). To nemusí trvat příliš dlouho, ale je důležité, aby se 
vaši účastníci cítili dobře, až budou hovořit před skupinou. 

 
 

Q: Jak (kdy) mám zahájit plánování workshopu? 

A: Je důležité plánovat celý proces předem. Koneckonců, workshop je málokdy jen 
workshop. Ve skutečnosti je to často začátek nebo zásah do něčeho, co se musí stát 
v každodenní práci účastníka. Nezapomeňte si tedy naplánovat 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 můžu aktivovat účastníky před samotným osobním 
setkáním? Co by si měli účastníci z mého workshopu odnést? Co by měli dělat pak? 
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Jaký druh místnosti a prostředí bude nejlépe vyhovovat potřebám skupiny? Budeme 
potřebovat nějaké nástroje, vybavení nebo pomůcky?  

 
 

Q: Jak probíhá váš workshop? 

A: Zajistěte občerstvení. Workshopy vyžadují hodně energie; udržujte pozornost 
vašich účastníků na odpovídající úrovni mj. podáváním zdravých potravin a nápojů. 
Dostavte se včas a nachystejte veškeré vybavení před příjezdem účastníků, rozmístěte 
dopředu židle a rozdejte materiály. Pozdravte účastníky při příchodu. Jakmile se 
všichni usadí, představte sebe a workshop. Začněte s ice-breakers a poté postupujte 
podle plánu 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 naučili. Získejte zpětnou 
vazbu. V případě potřeby si naplánujte následný workshop. 

 
 

b. Obtížné situace 
Q: Jak řešíte na workshopu obtížné situace? 

A: I při nejlepším plánování se workshop může 
vyvinout úplně jiným směrem, než jste čekali. Ale to je 
v pořádku. Prostě pamatujte, že to, co jste 
naplánovali, nemusí účastníci workshopu potřebovat 
ze všeho nejvíce, a když tomu tak je, je lepší zůstat 
otevřený jejich potřebám. Otevřenost, poctivost a 
autenticita jsou nejdůležitější vlastnosti zkušeného 
pořadatele workshopů. 

 
 

Q: Co dělat, když vidím, že skupina uprostřed 
workshopu ztrácí zájem? 

A: Obměňte aktivity. Někdy mohou workshopy trvat příliš dlouho, takže účastníci se 
mohou nudit nebo být unaveni. Dvě nebo tři po sobě jdoucí hodiny výkladu mohou 
přinutit spoustu lidí, aby se šli projít na čerstvý vzduch. Když přerušíte výklad a 
zapojíte účastníky do řady různých aktivit, bude to mnohem efektivnější, než kdyby 
celou dobu seděli a dělali jednu věc. Měňte obtížnost obsahu. Naplánujte si přestávku. 
Pečlivě přemýšlejte o tom, jaký materiál účastníkům předložíte. Dejte účastníkům čas, 
aby si popovídali a seznámili se. 
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c. Zakončení workshopu 
Q: Jak ukončujete workshop? 

A: Je velmi důležité věnovat čas na konci workshopu na závěrečné shrnutí hlavních 
bodů. Workshop zakončete shrnutím toho, co se naučili. Vysvětlete, co se vaši 
účastníci v průběhu sezení naučili. To pomůže zdůraznit, jak daleko se dostali a jaké 
nové dovednosti získali. Uveďte vysloveně ty cíle, které jste si stanovili na začátku 
workshopu, a vysvětlete, proč si myslíte, že účastníci těchto cílů dosáhli. 
Poblahopřejte účastníkům workshopu k jejich tvrdé práci a k novým znalostem. 

 
 

Q: Jak napsat zprávu z workshopu? 

A: Vytvoření zprávy s logickou strukturou pomáhá čtenářům rychle zjistit, jaké 
myšlenky bude obsahovat, a vyjasní souvislosti mezi nápady. Rozhodněte se, jaké 
části bude zpráva obsahovat, a vytvořte nadpisy pro každou část, například 
„pozadí“, „cíle“ a „diskuze“, atd. pro konkrétní informace o workshopu. Zpráva 
z workshopu představujícího různé nástroje akademického hodnocení může mít 
například jeden nadpis pro každý nástroj. 

První část zprávy by měla poskytnout některé základní informace o workshopu, 
např. seznam přednášejících a jejich odbornost, cíle workshopu a informace o místě 
konání akce a účastnících. Stručně vysvětlete hlavní pojmy a činnosti, které 
workshop obsahuje. Můžete být požádáni, abyste také poskytli nějakou hodnotící 
zpětnou vazbu ohledně workshopu. Umístěte tyto myšlenky do samostatné části s 
nadpisem, který ji jasně odlišuje od prostého popisu prováděných činností. 

 
 

3. Hodnocení 
a. Příprava hodnocení 

Q: Co je to hodnotící formulář? 

A: Hodnotící formulář workshopu je formulář, který vám pomáhá změřit, jak úplný 
a uspokojivý byl proces učení ve vašem workshopu. Požádejte účastníky, aby 
vyplnili takový formulář a zhodnotili váš workshop. 

Cílem při navrhování hodnotícího nástroje je usnadnit účastníkům reagovat a 
poskytnout vám rychlou zpětnou vazbu. Hodnocení můžete získat třemi různými 
způsoby: papírově, e-mailem nebo jako online formulář na webové stránce. 

Nejoblíbenější formou hodnocení účastníků je dotazníkové šetření. 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. Dotazníkové 
šetření je pro účastníky jednoduché a poskytne vám rychlou zpětnou vazbu.  
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Q: Jak získat zpětnou vazbu z workshopu? 

A: První krok: Získejte zpětnou vazbu hned po konci sezení. Navrhněte evaluační 
formuláře, které účastníci vyplní v posledních minutách workshopu. Ujistěte se, že 
jim necháváte dost času na komentáře a promyslete důkladně otázky. Okamžitá 
zpětná vazba vám nejen pomůže workshop vylepšit, ale taky upevní získané 
poznatky u účastníků. Vhodné otázky: Jaký byl stanovený cíl workshopu? Naplnil 
workshop stanovené cíle? Jaké aktivity pro vás byly nejvíce užitečné? Nejméně? 
Jaké pomůcky (pracovní listy, učební texty, atd.) byly nejužitečnější? Které byly 
nejméně užitečné? Co jste se naučili nebo dozvěděli v tomto workshopu? Jak byste 
workshop do budoucna změnili? Nějaké návrhy na zlepšení? Témata, která byste 
chtěli do workshopu zařadit? 

Druhý krok: Oslovte účastníky workshopu po několika dnech nebo týdnech. 
Zeptejte se, jestli je můžete v budoucnu opět kontaktovat a získat další zpětnou 
vazbu. Někteří lidé potřebují čas, aby dokázali zhodnotit workshop a získané 
dovednosti. Když oslovíte tyto lidi s určitým časovým odstupem, můžete získat zcela 
nové poznatky a zpětnou vazbu.  
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KAPITOLA 4 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – SCÉNÁŘE WORKSHOPU 
 

V této kapitole najdete příklady workshopů jako scénáře 
připravené k použití. Témata workshopů souvisí s 
jednotlivými kapitolami této příručky. Pamatujte, že tyto 
scénáře jsou pouze inspirací. Můžete je použít nebo 
upravit v závislosti na skupině, se kterou pracujete. 
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VZÁJEMNÉ NASLOUCHÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Cíle: 

Je velmi snadné hodnotit někoho prizmatem vlastní kultury, skrz které nahlížíme (a posuzujeme) 
kulturu druhého. Jinými slovy, náš pohled někdy vědomě nebo nevědomě určují předsudky a 
stereotypy, které nám nedovolují vidět skutečného člověka, se kterým přicházíme do kontaktu. 

Cílem této aktivity je ukázat, jak je v našich vztazích zásadní hluboké naslouchání. 
Prostřednictvím soustředěného vzájemného naslouchání můžeme překonat komunikační bariéry, 
stereotypy a konflikty. Můžeme navázat vztahy založené na humanistickém přístupu a pěstovat 
novou společnou kulturu, která patří všem, která respektuje a staví na rozmanitosti, stejně jako 
na univerzálních hodnotách. 

Potřeby: 

Dostatek prostoru pro sezení ve dvojicích, vždy dva lidé naproti sobě. 

Doba: 

60-75 minut 

Průběh workshopu: 

Krok 1: Vedoucí workshopu požádá účastníky, aby mysleli na člověka, kterého mají ve svém srdci, 
kterého si velmi váží, a zeptá se, zda tento člověk je (nebo byl) lepší řečník nebo lepší posluchač? 
Účastníci nesdílejí odpověď, jen si ji zapamatují. Poté vedoucí vysvětlí, jak bude aktivita dále 
probíhat, tím, že představí kroky 2 a 3. 

Krok 2: Účastníci jsou rozděleni do podskupin po dvou. Každá dvojice sedí naproti sobě (lepší je, 
když dvojice tvoří osoby, které se navzájem neznají). V každé dvojici je jedna osoba ‚posluchač‘ a 
druhá ‚mluvčí‘. Mluvčí bude vyprávět něco o svém životě, může mluvit o rodině, dětství, o 
libovolném zvoleném tématu, povoleno je jakékoli téma. 

„Posluchač“ musí pozorně naslouchat, nesmí mluvit, dokonce ani slovo jako „ano“ nebo „ne“. 

‚Posluchač‘ a ‚mluvčí‘ navazují oční kontakt, jak jen mohou. Mají nastavenou dobu 5 minut. 
Vedoucí dílny udává začátek a konec aktivity a kontroluje čas. 

Krok 3: Stejně jako krok 2, jen účastníci si vymění role; “mluvčí” se stane “posluchačem” a 
obráceně. 

Krok 4: Vedoucí workshopu požádá účastníky, aby hovořili o svých zkušenostech tím, že klade 
otázky jako: 
Bylo jednodušší být mluvčím nebo posluchačem? 

 
 

35 



Podpora Evropské komise pro produkci této publikace nepředstavuje souhlas 
s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být 
zodpovědná za jakékoli použití informací v ní obsažených. 

 
 

 
 
 
 

Dokázali byste naslouchat druhému bez rušivých myšlenek?  

Čeho jste si všimli na druhém člověku? 

Jak moc se váš poslech lišil od běžných okolností?  

Chtěli byste s tím člověkem více mluvit? 

Jak jste se cítili, když vás druhý člověk pozorně poslouchal?  

Myslíte si, že naslouchání se dá naučit? 

Krok 5: Vedoucí workshopu rozvíjí debatu o tom, že vidíme ostatní skrze naši „kulturní optiku“ a 
někdy náš pohled vědomě či nevědomě formují předsudky a stereotypy. Dále je třeba společně 
vyhodnotit, jak je „soustředěné naslouchání“ důležité v reálném kontaktu kontaktu s druhým 
člověkem. 
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                MOJE PŘEDSTAVY O CIZÍ KULTUŘE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cíle: 

Cílem workshopu je poskytnout odrazový můstek k hlubšímu pochopení významů a dynamiky 
kultury, termínů a konceptů multikulturalismu, interkulturalismu a transkulturalismu. 

Pomůcky: 

Psací potřeby a papír formátu A4 pro každého účastníka 

Doba: 

90 minut 

Průběh workshopu: 

Krok 1: Vedoucí workshopu vysvětlí základní pojmy z akademického hlediska a zkušeností z 
praxe. Užitečné může být použití powerpointových prezentací a videí. 

Krok 2: Na konci přednášky dostane každý účastník list A4 a pero. Každý účastník napíše otázku 
související s tématem, které bylo prezentováno. 

Krok 3: Každý účastník předá list s otázkou svému sousedovi po levici. Ten přečte otázku a napíše 
pod ni odpověď/komentář. Poté předá list i se svou odpovědí svému sousedovi po levici. 

Krok 4: Aktivita pokračuje tak dlouho, dokud účastníci neobdrží papíry se svými původními 
otázkami. 

Krok 5: Každý účastník nahlas přečte svou otázku a odpovědi.  

Krok 6: Vedoucí workshopu vede závěrečnou debatu a zakončí sezení. 
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Cíle: 
Ukázat rozdíly ve stylu a rychlosti učení. 

Ukázat, jak důležité je kombinovat metody a mít dostatek času na učení. 
Ukázat sílu vzájemného učení. 
Pomůcky: 
Listy papíru (2 pro každého účastníka). 
PPT prezentace s návodem, jak složit pelikána. 
Doba: 
Cca 15-25 min. 
Průběh workshopu: 
1. Instruktor požádá účastníky, aby pozorně vyslechli instrukce, které jim přečte. Pokud budou 
instrukce příliš složité nebo účastníci nebudou něčemu rozumět, je možné výklad kdykoli přerušit. 
2. Instruktor čte nahlas, nepříliš vysokou rychlostí, stejně jako při diktátu ve škole, text s pokyny. 
Když účastníci žádají o opakování, instruktor může opakovat, ale ne více než dvakrát. Zde nejsou 
povoleny žádné tipy ani další vysvětlení. Trenér může být trochu ofenzivní, když se zeptá: „Nečtu dost 
nahlas?“ nebo: "Existuje nějaké slovo, které není srozumitelné?"  
  
 Pokyny: 
1) Vezměte list papíru a položte ho před sebe na ležato. 
2) Vezměte pravý dolní roh a přeložte jej nahoru tak, aby odpovídal hornímu okraji. Tím se 

vytvoří pravoúhlý trojúhelník s přesahujícím obdélníkovým kusem papíru na levé straně. 
3) Odstřihněte tuto přesahující část. 
4) Čtverec, který máte nyní před sebou, dejte do kosočtverečné pozice se skládací čárou ve vzpřímené 

poloze. 
5) Přehněte vnější rohy do středové linie a dobře je zarovnejte. 
6) Vnější okraje ještě jednou přehněte do středu. 
7) Otočte model a přehněte spodní bod nahoru k hornímu bodu. Velmi dobře zarovnejte. 
8) Přehněte napůl. 
9) Otočte model tak, aby nyní ležel v poloze na šířku. 
10) Pomalu zvedněte vnitřní trojúhelník směrem nahoru, poté jej srovnejte a dobře uhlaďte. 
11) Uvnitř obráceně složte horní část podél záhybu. 
12) Sklopte každé křídlo po stranách nahoru a poté je znovu mírně přehněte zpět. Model nyní 

spočine na křídlech a bude možné jej posadit. 
3. Instruktor požádá účastníky, aby ukázali, co vytvořili. 
4. Instruktor rozdá další papíry a začne číst instrukce, ale tentokrát spolu s obrázky. Dále 
podporuje účastníky, aby se podívali, jak postupují ostatní (jak řeší úkoly). Trenér může také pomoci 
těm, kteří mají největší problémy. 

Návod s obrázky (staženo z https://www.origami-fun.com/): (Na další stránce) 
5. Nyní instructor vyzve účastníky, aby ukázali, co vytvořili. Kolika účastníkům se 
podařilo složit pelikána? 
6. Reflexe: 
- Podívejte se, jak důležité je vytvořit více kanálů výuky než jen slova. Někteří z nás potřebují 
slyšet, někteří se dívat a někteří potřebují pomoci. 
- Je velmi důležité mít správnou atmosféru pro učení. Mělo by to být bezpečné a s 
dostatkem času, nástrojů a pomoci k provedení úkolu. 
- Všimněte si prosím, kolik jste se od sebe dokázali naučit, jen díky spolupráci a pomoci od lidí, 
pro které byl úkol mnohem jednodušší než pro vás. 
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Cíle: 
To show the strength of team working 
To realize self-empowerment of the group 
To show the power of peer-learning and self-learning 

Pomůcky: 
Sheets of A4 paper (1 per participant) 
Stick tape to stick the papers on the blackboard/wall Post-it notes (3-4 per participant) 

Doba: 
 15 minut 

Průběh workshopu: 
Trenér rozdá papíry a přilepovací poznámkové bločky. 

1. Nejprve bsi účastníci rozdělí papír A4 na čtyři obdélníky (perem), aby měli na papíře čtyři 
oblasti. 
2. Poté si každý vybere čtyři věci, které zná nebo umí (např. umím péct dorty, umím řídit 
kamion, umím zahradničit, umím japonsky atd.). Tyto schopnosti by měly být uvedeny v horní části 
každé oblasti na papíře. 
3. Papíry se pověsí na zeď, aby je každý viděl. 
4. Poté jsou účastníci požádáni, aby na papíry nalepili věci, které by se chtěli naučit. Musí si 
vybrat maximálně čtyři věci a tyto věci by měly být konkrétní (ne jako: chtěl bych se naučit být 
šťastný, ale chtěl bych... péct dorty). 
5. Poté jsou účastníci požádáni, aby šli ke zdi s papíry a zjistili, zda jsou na papírech věci, které 
se chtějí naučit. Pokud ano, přilepí svůj lísteček na pravou část papíru. Na jednom papíru může být 
více přilepených poznámek. 
6. Zhodnocení: 
a. Každý účastník pověsil svůj papír na zeď – podívejte se, jaký sezam schopností zde máme! 
b. Podívejte se, co všechno se od sebe můžeme naučit navzájem. Potenciál našich schopností je 

obrovský! 
c. Kolik máte ještě v ruce poznámkových papírků? Kam byste je chtěli přilepit, co byste se chtěli 

naučit? 
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UDĚLEJME ROZHOVOR! 

 
 
 
 
 
 

 
Cíle: 
Vytvořit atmosféru, která propojí obsah s kulturou a každodenním životem vašich studentů; 
Umožnit svým studentům sdílet svou kulturu a tradice díky představení jejich kulturní identity;  
Umožnit studentům spolupracovat a pracovat ve skupinách; 
Aktivovat předchozí znalosti studentů; 
Vytvářet vztahy prostřednictvím poznatků o zájmech studentů, o tom, co mají rádi, co nemají rádi, o 
rodinných příslušnících a o jejich aspiracích; to vše jsou způsoby, jak budovat vztahy. 

 
Pomůcky: 
Tištený dotazník (na další stránce) 

 
Doba: 
Cca 20-25 min. 

 
Průběh workshopu: 

Pedagog rozdělí účastníky do skupin po dvou a s jedním steudentem předvede modelový 
rozhovor. Po předvedení rozhovoru bude studentům poskytnut dostatek času na vzájemné 
rozhovory a zaznamenání odpovědí. Pedagog rozdá studentům dotazníky a požádá je o provedení 
rozhovoru. Při odpovídání na otázky by studenti měli uvažovat o svých kulturních zkušenostech a o 
své individuální a rodinné identitě. 

Po dokončení rozhovorů se účastníci sejdou a navzájem si předají informace ze svých 
rozhovorů. Poté budou studenti předstírat, že jsou dotazovanou osobou. Informace mohou být 
zaznamenány na velké tabuli jako poznámky nebo jako mapa světa. Tato vizuální reprezentace 
umožňuje studentům dozvědět se více o sobě navzájem, prohloubit komunitu ve třídě a uvědomit 
si své kulturní dědictví. Na konci by se měl pedagog podělit o své osobní zkušenosti, aby si se 
studenty vytvořil vzájemný vztah založený na transparentnosti a důvěře. 
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MEZIKULTURNÍ TEAMBUILDING 

 
 
 
 
 
 

Cíle 

Vzhledem k tomu, že pro interkulturní práci je charakteristické setkávání různých aktérů z různých 
prostředí, může toto jednoduché cvičení pomoci účastníkům vizualizovat základní prvky komunikace 
v mezikulturním adaptačním procesu. Na konci cvičení budou prozkoumány emoce, nejen 
představy/dojmy. Zkoumáním, jaké aspekty/koncepty účastníci považovali za zajímavé a/nebo citlivé, 
toto cvičení objektivizuje rozdíly ve způsobu, jakým jsou koncepty kulturně kontextualizovány, a 
podporuje potřebu interkulturního pracovníka identifikovat rozdíly a přijmout je tak, aby se nestaly 
potenciálním zdrojem stresu. 

Pomůcky 

Papíry, propisky, tužky 

Doba 

20-30 min. podle počtu účastníků 

Popis 

Komunikace je zásadním tématem, na které je třeba se zaměřit při řešení psychologických a 
sociálních důsledků interkulturality. Je třeba vzít v potaz aspekty jako účinnost nebo výkon, a zároveň 
zachovat a stavět na společném základu, který sdílejí všichni účastníci spolupracující na úkolu. Toto 
cvičení trénuje u účastníků předvídání, že každé slovo může vyvolávat různé obrazy a významy, a ve 
schopnosti předat smysl svého sdělení i napříč kulturními okruhy. 

Průběh workshopu 

Krok 1_Moderátor požádá účastníky, aby jednotlivě napsali první i) slovo a ii) obrázek, který je 
napadne, když obdrží tento požadavek. 

Krok 2_Moderátor položí několik otázek v tomto smyslu: 

Pokud by interkulturní práce byla barvou, jaká by to byla? Proč?  

Pokud by interkulturní práce byla obrazem, jaký by to byl? Proč? 

Pokud by interkulturní práce byla výzvou, co by to bylo? Proč?  

Pokud by interkulturní práce byla emocí, co by to bylo? Proč? 
… 

Krok 3 – Moderátor požádá účastníky, aby své odpovědi přečetli všem, vysvětlili důvody svých 
odpovědí a uvažování a zároveň zaznamenávali: 

Reakce dalších účastníků 

Pojmy, které velmi pravděpodobně vyvolají nedorozumění 

Kulturně citlivé pojmy (myšlenky, zvyky, hodnoty…) 

… 
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Zhodnocení 

Po dokončení aktivity účastníci vzájemně proberou hlavní výsledky. Instruktor moderuje diskuzi 
pokládáním otázek jako:  

Jaké emoce ve vás vyvolaly odpovědi ostatních účastníků? 

Jaké odpovědi vás nejvíce překvapily? 

Objevili jste nějaký kulturně citlivy pojem/myšlenku díky odpovědím ostatních účastníků? 
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SEBEUVĚDOMĚNÍ V INTERKULTURNÍ INTERAKCI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cíl 

Abychom byli schopni porozumět tomu, proč je sebeuvědomění kritické a jak souvisí s naším 
osobním a profesním životem, podíváme se na to, jak se náš obraz sebe sama může lišit od toho, jak 
nás vidí ostatní. 

Pomůcky  

Papíry, psací potřeby 

Doba 

30 minut 

Popis  

Mezi měkkými dovednostmi patří sebeuvědomění mezi nejdůležitější. Aby byl člověk schopen řídit 
interakce s ostatními, musí si nejprve uvědomit své vlastní myšlenky, přesvědčení, pocity a činy. Díky 
pochopení těchto aspektů, jak se vyrovnat se stresem a jak mluvit s ostatními, budou účastníci 
schopni lepšího sebeuvědomění tváří v tvář ostatním lidem. 

Průběh workshopu 

Krok_1: Moderátor vyzve účastníky, aby vstali a provedli pětiminutové zahřátí, aby se následně cítili 
dobře, když fyzicky vyjadřují část sebe sama. Účastníci mohou být například požádáni, aby se 
postavili do kruhu, zavřeli oči, otočili se doprava a položili ruce na ramena osoby před nimi. 

Krok_2: Moderátor si připraví papírky s napsaným názvem emoce: například hněv, znechucení, 
strach, radost, štěstí, smutek, překvapení atd. 

Krok_3: Moderátor požádá účastníky, aby si vybrali jeden z papírků, věnovali dvě minuty přemýšlení 
a ponořili se hluboko do emocí napsaných na papíru. 

Krok_4: Moderátor požádá účastníky, aby vybranou emoci předvedli vizuálně, například jako socha, 
bez mluvení. 

Krok_5: Moderátor zahájí diskuzi o tom, proč se účastníci v první fázi rozhodli demonstrovat tuto 
emoci právě takto, a následně se účastníků zeptá, zda je překvapil výraz někoho jiného a proč. 

Zhodnocení 

Moderátor se ptá účastníků, jak se cítili při vlastním výkonu, ale také při sledování jiných emocí 
ostatních účastníků. Zeptá se také, zda by stejné emoce vyjádřili jiným způsobem. 
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       KOMUNIKACE JE KLÍČ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis: 
Obsahem této aktivity je interaktivní diskuse o důležitosti komunikace na pracovišti. 

 
Cíle: 
Zdůraznit důležitost komunikace při řešení problémů na pracovišti. 

 
Pomůcky: 
Leták s citátem: “Komunikace je klíč k dosažení všech našich cílů.” 

 
Čas: 
Cca 15-25 min. 

 
Průběh workshopu: 
1. Ukažte účastníkům leták s nápisem: „Komunikace je klíč k dosažení všech našich cílů.” 
2. Zeptejte se účastníků, zda souhlasí nebo nesouhlasí s tímto tvrzením. Můžete očekávat, že 
všichni nebo většina účastníků bude s tímto tvrzením souhlasit. 
3. Zeptejte se účastníků, proč si myslí, že je to pravda. Očekávejte, že účastníci dobrovolně 
přijmou libovolný počet důvodů. 
4. Zeptejte se účastníků, zda je nenapadla nějaká situace nebo problém, ve kterém komunikace 
nebyla kriticky důležitá. 
5. Vyzvěte účastníky, aby důkladně vysvětlili, proč k nápravě situace nebo problému není potřeba 
lepší komunikace. Znovu zdůrazněte, že komunikace ovlivňuje prakticky vše, co se v organizacích děje. 
Komunikace může být jednou z nejsilnějších stránek organizace nebo jednou z jejích největších slabin. 
Požádejte účastníky, aby konkrétně diskutovali o tom, jak je komunikace důležitá v jejich práci. 

 
Varianty: 

Požádejte účastníky, aby se podělili o situace, problémy a výzvy v práci, ve kterých komunikace hrála 
klíčovou roli, a to jako příčina i jako řešení. 
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MODEL KOMUNIKACE 

 
 
 
 
 
  
 
 

Popis: 
Je představen komunikační model, který účastníkům pomůže lépe porozumět tomu, co se skutečně 
musí stát, aby existovala efektivní komunikace. 

Cíle: 
Poskytnout účastníkům koncepční model, který mají následovat, a pomoci jim tak stát se lepšími 
komunikátory. 

Pomůcky: 
Leták – viz následující stranu. 

 
Doba: 
30 minut 
Průběh workshopu: 
1. Představte leták a vysvětlete, že jde o model ukazující, jak lze dosáhnout efektivní 
komunikace. Ačkoli se to může zdát jako těžkopádný proces, tento model určitým způsobem 
používá mnoho lidí ve všech svých komunikacích. 
2. Projděte čtyři kroky zobrazené na modelu. Zdůrazněte, že v tomto modelu je ODESÍLATEL a 
PŘIJÍMAČ. 
3. Začněte ODESÍLATELEM a zdůrazněte, že prvním krokem v komunikačním procesu je, že 
ODESÍLATEL odešle zprávu PŘIJÍMAČI. Vysvětlete, že i v tomto raném kroku procesu může nastat 
mnoho problémů. Zpráva nemusí být například ODESÍLATELEM jasně sdělena. Příčinou mohou být 
komunikační dovednosti ODESÍLATELE nebo dokonce úsilí, které tato osoba vynakládá, aby jasně 
komunikovala. 
4. Ve druhém kroku PŘIJÍMAČ zprávu vyslechne a reaguje. S obojím mohou být problémy. 
PŘIJÍMAČ nemusí být schopen jasně vyslechnout zprávu z mnoha důvodů, včetně rušivých zvuků. 
5. Vysvětlete, že tento model poskytuje komunikační formát, který lze použít mnoha různými 
způsoby. Ačkoli nemusí být praktické procházet formálně každý z těchto kroků při každé komunikaci, 
kterou vedete s ostatními, zajištění toho, aby byly tyto koncepty nějakým způsobem používány, může 
účastníkům pomoci stát se lepšími komunikátory. To je zvláště důležité pro zajištění, aby sdělení bylo 
jasně komunikováno a pochopeno. 

6. Vyprávějte příběh o nadřízeném, který vždy žádal zaměstnance, aby mu zopakovali, co jim právě řekl. 
Tím naučil své zaměstnance být lepšími posluchači. Pozorně naslouchali všemu, co jim nařídil, protože 
věděli, že je požádá, aby zopakovali, co jim řekl. 
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