
Projekt je financován za 
podpory Evropské komise. 
Tato publikace prezentuje 
pouze názory autora 
a Evropská komise nenese 
odpovědnost za užití informací 
zde uvedených.

Všechny materiály vytvořené 
v projektu We Are 1 jsou 
CopyLeft, což znamená, 
že mohou být použity, 
vytvořeny a dále šířeny za 
stejných licenčních podmínek. 

We Are 1
Příručka
pro učitele 







Introduction to the Project.............................................................................................. 3
     Project Background....................................................................................................... 3
     The Purpose of the Handbook................................................................................... 4
Tools for Creating Change and Promoting Integration...................................... 6
     Appreciative Inquiries................................................................................................... 6
        Discovery phase.......................................................................................................... 7
        Dream phase................................................................................................................. 8
        Design phase................................................................................................................ 9
        Destiny phase............................................................................................................... 10
     Breaking Negative Social Norms.............................................................................. 12
Promoting Intercultural Understanding..................................................................... 14
     The “Culture” in Intercultural...................................................................................... 14
     Intercultural Understanding in the Classroom..................................................... 15
     Avoiding Negative Stereotyping.............................................................................. 18
     The Taxonomy of Intercultural Competences..................................................... 20
     Critical Cultural Awareness in the Classroom...................................................... 23
        Attitudes......................................................................................................................... 24
        Skills of interpreting and relating......................................................................... 24
        Skills of discovery and interaction....................................................................... 25
        Knowledge..................................................................................................................... 25
        Critical cultural awareness...................................................................................... 26
Teaching Life Skills.............................................................................................................. 26
     What are 21st Century Skills....................................................................................... 26
     The 4 Cs in 21st Century Skills................................................................................... 27
        Critical Thinking.......................................................................................................... 28
        Creativity........................................................................................................................ 28
        Communication........................................................................................................... 29
        Collaboration (herein also intercultural collaboration)................................ 29
Classroom Management..................................................................................................... 30
     How to Motivate Learners........................................................................................... 30
     Presenting Expectations from Teacher to Learner........................................... 31
        A Common Understanding - What is Good Performnce?.......................... 32
        Profiling the student in the WeR1 classroom................................................... 32
        Consensus - From Class Rules to Appropriate Behaviour.......................... 33
        Importance of Motivation - Adult Learners...................................................... 35
     Considering Potential Trauma................................................................................... 36
Language Learning as a Goal-directed Activity..................................................... 37
     Planning Lessons with CLIL to create effective Outcomes........................... 38
        Scaffolding and ZPD................................................................................................. 39
     The 5 Cs of CLIL.............................................................................................................. 39
        Content........................................................................................................................... 39
        Communication........................................................................................................... 39
        Competences............................................................................................................... 39
        Community..................................................................................................................... 39
        Cognition....................................................................................................................... 39
     The Benefits of Task-Based Learning..................................................................... 40
     Planning a Task Based Learning Lesson................................................................ 42
Planning Roadmap/ Planning Checklist for the WeR1 Lesson......................... 43
     LESSON EXAMPLE: Enquiring about joining a class........................................ 45

02



Představení projektu
“Nechci, aby můj dům byl obehnán ze všech stran stěnami a okna

zavřená. Chci, aby kultury všech zemí proplouvaly
mým domem tak svobodně, jak to bude možné.“

—Mahatma Gandhi

Pozadí projektu
Cílem projektu je využít přílivu uprchlíků k pozitivnímu příspěvku udržitelného 
ekonomického rozvoje prostřednictvím rozvoje nástrojů a materiálů pro 
poskytovatele jazykového vzdělávání. Jako příspěvek k řešení nabízíme moderní a 
zodpovědné přístupy vedoucí k úspěšné integraci nově příchozích osob v hostitelské 
zemi. Zhruba 13-14 milionů občanů třetích zemí žije v Evropské unii, což odpovídá 
zhruba 4 % celkové populace EU. Některá specifika tento problém činí závažnějším, 
než by tato statistika napovídala. Velká část migrantů, kteří přišli do EU nedávno, tak 
učinila jako žadatelé o azyl nebo uprchlíci, někteří zůstávají koncentrovaní v určitých 
regionech a městech a mohou zůstat vyřazeni z pracovního trhu i poté, co se stanou 
občany některého členského státu.

Zpráva Evropského centra pro rozvoj praktického vzdělávání 2012 očekává opětovné 
oživení pracovního trhu a zvýšení nabídky práce díky nárůstu ekonomického výkonu 
v celé Evropě v následujících letech. Při pouze lehkém nárůstu populace EU, která z 
510 milionů dosáhne zhruba 517 milionů v roce 2060, lze očekávat, že evropská 
populace zestárne a větší část se ocitne v důchodovém věku. Pokles nabídky 
pracovní síly ovlivní ekonomický růst a příjem na hlavu, což omezí potenciální 
ekonomický růst. Toto stárnutí populace a příliv uprchlíků a migrantů představují 
významnou výzvu pro ekonomické a sociální systémy evropských zemí.

Evropská unie čelí velkému přílivu žadatelů o azyl a uprchlíků: v roce 2015 to bylo 
více než milion osob a zhruba 350 000 – 450 000 osob obdrželo status uprchlíka 
nebo podobný. Jak vyplývá z výzkumů budoucích záměrů uprchlíků, většina z nich 
plánuje setrvat v zemích Evropské unie delší dobu. Podle zprávy Integrace uprchlíků 
na pracovním trhu: Strategie a osvědčené metody, studie vydané komisí EMPL v roce 
2016, jsou žadateli o azyl většinou mladí muži: 74 % osob poprvé žádajících o azyl 
jsou muži, 82 % ve věku do 35 let. Data z různých členských států ukazují, že určitá 
část uprchlíků příchozích do Evropy má pouze slabé vzdělání, přestože je vysoce 
motivovaná. Studie rovněž vyvozuje, že členské státy jsou různě připraveny na řešení 
potřeb a adekvátní podporu uprchlíků. To s sebou přináší riziko dlouhodobého 
integračního neúspěchu, které povede k ostré polarizaci názorového spektra v 
politice. 

Uprchlíci představují na pracovním trhu jednu z nejzranitelnějších skupin. Jeden z 
pěti ekonomicky aktivních uprchlíků je nezaměstnaný, jeden z osmi byl 
nezaměstnaný po 12 a více měsíců a zhruba jeden ze čtrnácti byl nezaměstnaný po 
2 roky a déle, což naznačuje, že jak se jednou uprchlík stane nezaměstnaným, velmi 
těžko si znovu hledá práci. (OECD 2014) Několik menších studií dopadu uvádí, že 
ačkoli jazykové vzdělávání je obvykle cestou k integraci, tento proces stagnuje poté, 
co je daný kurz dokončen. Doporučuje se tedy, aby uprchlíci byli nadále podporování 
v překonávání překážek. Místo ponechání osoby svému osudu je možné propojit 
dosaženou úroveň znalosti jazyka s dalším vzděláváním zaměřeným na požadavky 
pracovního trhu, což posílí dopad celkové pomoci, jelikož uprchlíci zároveň získají 
orientaci na pracovním trhu. (Language requirements for adult migrants in CE 
member states; 2016).

Ve většině evropských zemí je integrace na pracovním trhu hned zpočátku 
považována za jeden z nejdůležitějších faktorů umožňujících dlouhodobou integraci 
do společnosti, stejně jako za rychlejší způsob, jak si osvojit jazyk hostitelské země. 
Ovšem jakkoli nalezení práce je velkým krokem vpřed, nemusí samo o sobě zajistit 
úspěšnou integraci. Riziko vytváření paralelních společenských systému 
menšinových skupin je stále vysoké a pokusy o integraci musejí být zaměřeny na 
pomoc s rozvojem dovedností potřebných k úspěšné integraci.

Řešitelský tým We Are 1 považuje za velmi důležité zaměřit se na způsoby, jak posílit 
kvalifikaci učitelů v jazykových centrech, podnikových trenérů, samosprávy a úřadů 
práce pro hledání nových strategií k integraci migrantů a uprchlíků s nízkým 
stupněm vzdělání. Cílem projektu je vytvoření materiálů a nástrojů pro práci ve třídě, 
založených na metodách CLIL (Content and Language Integrated Learning) a TBL 
(Task Based Learning), pomocí kterých budou vyučovány praktické jazykové 
dovedností, interkulturní kompetence a životní dovednosti pro nově příchozí osoby. 
Vytvořené materiály budou doplňovat již existující zdroje a další integrační iniciativy 
a stanou se tak pozitivním příspěvkem k integračnímu procesu.

Cíl příručky
Tato příručka je postavena na holistickém principu, kdy jazykové vzdělávání a 
integrační pokusy jsou prováděny dohromady. Příručka nabízí praktické znalost 
potřebné k výuce dovedností potřebných na pracovním trhu prostřednictvím CLIL a 
TBL. Její metody a obsah jsou přímo propojeny s nástroji a materiály, které jsou k 
dispozici na výukové platformě WeR1.
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Holistická strategie podporuje spolupráci napříč sektory tak, aby docházelo k co 
nejlepší implementaci metod v různých oblastech integračního procesu. Uživatelé 
získají informace o teoretických přístupech jednoduchou a přístupnou cestou, 
včetně krátkých, jasných a přesných informací, s přímým dopadem na jejich pracovní 
potřeby.

Na základě poznatků z úspěšných projektů ve čtyřech evropských zemích 
(Portugalsko, Irsko, Česká republika a Dánsko) poskytuje tato příručka nové 
poznatky pro jazykové školy, společnosti, úřady práce a organizace působící v 
integračním procesu nově příchozích osob. Nástroje vytvořené v projektu si kladou 
za cíl podporovat zdravou integraci do společnosti a jako další příspěvek rovněž 
poskytnout nepedagogickým pracovníkům základní informace nezbytné pro 
implementaci úspěšných strategií výuky jazykových dovedností v pracovních 
situacích nově příchozím osobám.

Přestože hlavní cílovou skupinou tohoto výstupu jsou učitelé v jazykových školách, je 
možné jej rovněž využít ve firemní jazykové výuce, kde umožní hrát soukromému 
sektoru aktivní roli při integraci cizinců. To je umožněno díky výukovým nástrojům, 
které jsou uzpůsobeny pro osoby s nízkou úrovní formálního vzdělání. Učitelé v 
podnicích tak mohou pracovat s vhodnými materiály přímo na pracovišti. Výstupy 
tohoto projektu mohou rovněž být převedeny do praktického nácviku, kde trenéři 
pracující s vícejazyčnými frekventanty mohou využít jejich znalosti jazyka.

Kniha poskytuje:
• Náhled do různých přístupů, jak se vypořádat s kulturními šoky a osvojit 
 si mezikulturní kompetence
• Možnosti, jak zlepšit motivaci účastníka kurzu
• Možnosti, jak dosáhnout změny s využitím poznatků pozitivní psychologie
• Náhled do metod CLIL a TBL pro učitele jazyků, podnikové trenéry, sociální 
 pracovníky, neziskové organizace a další osoby pracující v oblasti integrace cizinců
• Představení metod CLIL a TBL a možností jejich využití při nácviku praktických 
 situací v jazykovém vzdělávání
• Základní informace pro práci se sadou nástrojů
• Pomoc při vytváření výukových plánů s využitím konceptu WeR1
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Cílové skupiny:

Nástroje k podpoře 
úspěšné integrace

Z toho vyplývá, že sociální systém je jen jedním
ze tří prvků celkového systému sociální akce.

Dalšími dvěma jsou osobní systém individuálních aktérů
a kulturní systém, který se promítá v jejich jednání.

Parsons, T.

V této kapitole si ukážeme, jak můžeme čelit situacím, které vedou k osobním 
problémům, s cílem pomoci nově příchozím osobám zapadnout do společnosti 
hostitelské země. Ale než se posuneme dál, autoři WeR1 by rádi zdůraznili, že cílem 
není měnit tyto osoby. Nemůžeme tento bod dostatečně zdůraznit. Není naším 
cílem asimilovat nově příchozí osoby a přetvořit je tak, aby se stali někým, kým 
nejsou. V každé společnosti musí existovat prostor pro diverzitu, odlišnosti a 
toleranci. Prosím, mějte při čtení této příručky na paměti, že naším cílem je tvorba 
povědomí a porozumění kulturním a sociálním normám a tomu, jak nedostatek 
vhledu a porozumění v některých případech výrazně ztěžuje integraci jednotlivce do 
společnosti.

Oceňující rozhovor

Pokud chceme nalézt pozitivní a pomáhající nástroj k řešení výše uvedených výzev, 
můžeme využít poznatků pozitivní psychologie. Modely řízení změny jsou obvykle 
založeny na přesvědčení, že pro dosažení změny je třeba vytvořit pocit hluboké 
nespokojenosti se současnou situací, který se stane hnacím motorem pro změnu. Ve 
skutečnosti a podle pozitivní psychologie to však není nezbytný postup. Vytváření 
takové situace může v člověku vyvolat strach, frustraci nebo dokonce hněv. 

  http://www.davidcooperrider.com/ 
1

Učitelé 
jazyků

Úřady
práce

Nestátní neziskové 
organizace pracující 

s migranty/ 
uprchlíky

Trénink
ve firmách
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Místo toho je možné vytvořit dlouhodobou a pozitivní změnu tím, že se zaměříme na 
silné stránky a pozitivní aspekty. K tomu provedeme tzv. oceňující rozhovor, ve kterém 
budeme klást ty správné otázky.

Oceňující rozhovor probíhá ve čtyřech fázích, jinak zvaných jako cyklus 4-D.

Průzkumná fáze 
Během průzkumné fáze účastníci objevují „to nejlepší v nás“, tj. definují své silné 
stránky a pozitivní příklady, které mohou následovat. 

Jak s tím pracovat ve třídě
Nechte účastníky vyplnit VIA průzkum silných stránek
www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey.

Dotazník je k dispozici ve více než 90 jazycích, takže velká většina účastníků bude 
schopna jej vyplnit a obdržet výsledky v jazyce, který ovládají. Účastníci se nejprve 
zaregistrují a vytvoří svůj účet a poté budou moci zjistit výsledky na webové stránce 
nebo si nechat zaslat PDF s výsledky na svůj email.
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Oceňující rozhovor 4-D Model

POZITIVNÍ
TJÁDRO

ObjevováníT

Jak vzniká život? 

Nejlepší na tom je, že…

(the best of what is)
Appreciating

Sen

Co by se mohlo 
stát?

(envisioning
the possible)
Innovating

Návrh

Jaká bude 
myšlenka?

Osud

Jak vzniká život? 

Nejlepší na tom je, že…

(Executing with
excellence)
Sustaining

(building the idea)
Co-constructing

Systémy se rozvíjejí směrem, 
kterým chceme

STRATEGIC FOCUS
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 • Třikrát pravděpodobněji dosáhnout vyšší kvality života
 • Šestkrát pravděpodobněji dosáhnout větší spokojenosti v práci

Na základě výsledků testu nechte účastníky prodiskutovat, zda využívají svých silných 
stránek a vzájemně si popsat příklady, kdy se jim jejich silné stránky hodily. Zaměřte se 
na sdílení pozitivních příběhů a poznatek, že každý má nějaké silné stránky.

Tip: Když budete později pracovat na dosahování cílů (práce s milníky), účastníci 
se mohou znovu podívat na své silné stránky podle tohoto průzkumu. Díky tomu 
se budou moci zaměřit na silné stránky, které potřebují k dosažení svého cíle. 
Pokud rozpoznají, že potřebují silné stránky, které příliš často nepoužívají, budou 
moci prozkoumat způsoby, jak rozvíjet tyto silné stránky. Platforma VIA nabízí 
tipy a nápady, jak pracovat na rozvoji různých silných stránek.

Fáze snění
Tato fáze obsahuje představování si, jaké jsou nejdůležitější cíle a vytváření 
detailního obrázku toho, jak by měl život vypadat, kdyby těchto cílů bylo dosaženo.

Jak s tím pracovat ve třídě
Využijte modelu “Nejlepší možné já” od Laury King. Laura King je profesorkou na 
University of Missouri, Columbia, a vytvořila intervenční model založený na tzv. 
systémovém optimismu.

Účastníci stráví 20 minut vytvářením příběhového popisu svého nejlepšího 
možného já v budoucnosti. (Toto mohou rovněž provádět každý den jako úvodní 
aktivitu.)

Účastníci začnou představováním si svých budoucích životů ve svých zemích 
a vytvoří vizuální ztvárnění za pomoci ústřižků z časopisů, fotografií a dalších 
obrázků. Dokončené plakáty budou poté vyvěšeny ve třídě nebo umístěny 
na jejich …. , takže se k nim mohou kdykoli vrátit, pokud ztratí přehled o svých 
snech a cílech.

Tato aktivita může být použita pro různé oblasti života: profesní, romantická, 
společenská, fyzická, atd. Je třeba nejprve stanovit kategorii, stanovit si 
nejdůležitější cíle a poté si představit život takový, jaký bude, pokud vše půjde tím 
nejlepším možným způsobem.

Analýza silných stránek je založena na dotazníku, který účastníci vyplní a který jim 
poskytne přehled o tom, které své silné stránky využívají nejčastěji a které méně často. 
Průzkum ukázal, že lidé, kteří se naučí využívat při práci svých silných stránek, mohou:



Předtím, než účastníci začnou vytvářet své plakáty, nechte je přemýšlet o tom, kde by 
se rádi nacházeli za pět let od nynějška, a nechte je zodpovědět tyto otázky:
 • Co budete dělat?
 • Kde budete žít?
 • Jak bude vypadat váš typický den?
 • Jak se budete cítit?

Nad dokončenými plakáty je možno diskutovat o snech a nápadech ve třídě, 
případně mohou být využity jako iniciační aktivita při každodenní práci ve třídě.

Tip: pokud účastníci mají problém definovat své sny, potom je dobré nejprve zařadit 
brainstorming ve třídě a věnovat nějaký čas diskuzi o tématu – sny pro budoucnost. 
Sny mohou být velké a život se stále mění, ale sny mohou být rovněž menší věci, 
například věci, které učiní život jednodušším.

Jakmile je sen jednou definován, je možné stanovit podcíle, jejichž splnění otevře 
cestu k dosažení hlavního cíle. Například Získat práci: Je třeba dosáhnout několika 
cílů pro splnění tohoto snu. Například: 1) naučit se jazyk, 2) vytvořit síť kontaktů, 3) 
chodit na přijímací pohovory, 4) získat řidičský průkaz, 5) chodit na úvodní kurz 
kvalifikace, atd.
Pracujte vždy v daném okamžiku na jednom cíli.

Fáze plánování
Ve fázi plánování účastníci určují směr a navrhují strategie k dosažení své vysněné 
destinace. Jaké kroky je třeba podniknout, abychom dosáhli cíle? Kdo nám při tom 
může pomoci? Co potřebujeme, abychom se tam dostali? Jaké silné stránky je třeba 
dále rozvinout? (Zde se můžeme vrátit k výsledkům výzkumu silných stránek.)

Jak s tím pracovat ve třídě
Vytvořte plakát: Nakreslete milníky na papír/tabuli, na jednom konci nakreslete 
obrázek účastníka a na opačném konci obrázek symbolizující „sen“. Milníky povedou 
z jedné strany na druhou ve směru dosažení snu. Každého milníku musí být 
dosaženo určitým krokem, kterým se účastník ocitne blíže svému hlavnímu cíli. 
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Např. (cíle mohou být velké a malé). Tady je příklad malého sub-cíle:

         Cíl:    naučit se jet autobusem
Milník 1: zjistit, jaké linky jsou k dispozici
Milník 2: sehnat někoho, kdo mi může v začátcích pomoci
Milník 3: trénovat doma fráze, jak se zeptat na cestu
Milník 4: procvičit fráze se spolužáky nebo dobrovolníky

Tip: použijte výstřižky nebo kameny nebo jiné kreativní alternativy ke kreslení.
Počet milníků se může měnit podle snu, žáka a potřeb, které je třeba naplnit k 
dosažení cíle. Text může být rovněž nahrazen obrázky, které symbolizují aktivitu. 
Použijte plakáty k procvičování jazyka tím, že budete o každém plakátu mluvit a 
probírat s každým účastníkem jeho cíle.

Fáze rozhodnutí
V závěrečné fázi účastníci začínají pracovat na tom, aby své sny proměnili v realitu 
tím, že budou následovat plán z fáze snění. Plány se mohou průběžně měnit. Když se 
tak stane, vraťte se zpět k milníkům a upravte je. Účastníci si mohou vzájemně 
pomáhat a podporovat se při práci na svých cílech, stejně tak dobrovolníci či lidé z 
okolí mohou pomoci.

Jakmile bylo cíle dosaženo, může být definován nový. Začněte opět od začátku. 
Pokud je snem mít dobrou práci a šťastnou rodinu, je potřeba ve fázi snění projít 
několika kroky. Může být potřeba rozdělit plán do fází a stanovit milníky pro každou 
fázi. Poté vypadají cíle realističtěji a bude možné dříve sledovat dosažené výsledky.

Zdroje pro práci s pozitivní psychologií:
Pro práci na procesu změny je dobrá Sada nástrojů Live2Work, kterou lze najít na 
tomto odkazu: https://live2work.eu/ a která poskytuje lehce dostupné zdroje pro 
osoby pracující přímo s mladými dospělými v situacích profesní zranitelnosti, včetně 
migrantů a uprchlíků.

Projekt se zaměřuje na rozvoj těchto oblastí:

• Sebepoznání:
 sestává z řady aktivit zaměřených na podporu sběru, analýzy, interpretace 
 a využívání informací o sobě samém. Tato dimenze pomáhá účastníkům jasně 
 pochopit sebe sama a vytvořit silný smysl pro vlastní identitu. To zahrnuje práci 
 s vlastními hodnotami a silnými stránkami.

Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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• Znalost světa 
 Sestává z aktivit, které umožňují účastníkům prozkoumat vztah v jejich   
 společenství a širší společnosti. Práce s aktivitami umožní účastníkům sbírat, 
 analyzovat a interpretovat informace o dostupných příležitostech v jejich okolí 
 a jak je možné těchto příležitostí využít k dosažení vlastních cílů.

• Schopnost změny 
 Se zaměřuje na dovednosti, které obvykle nesouvisejí přímo s konkrétním 
 zaměstnáním, úkolem, vědeckým oborem nebo pracovním nastavením 
 (IBE 2013). Tyto dovednosti jsou stále více ceněny, protože díky nim je 
 možné se adaptovat na změnu a vést smysluplný a produktivní život.

• Rozhodování 
 Se zaměřuje na hledání postupných kroků a rozhodování o nejbližších milnících,  
 které ovlivňují motivaci a akce směřující k dosažení celkových cílů.

Sada nástrojů vytvořená v projektu Live2Work obsahuje aktivity vytvořené pro práci 
ve skupině, ale mohou být rovněž použity v individuálních programech (jeden 
poradce a jeden účastník).

Sada nástrojů Live2Work nabízí v rámci každé dimenze řadu aktivit. Každá z nich 
obsahuje:

Technický list pro pořadatele workshopů  
 Představení aktivit s krátkou informací o příslušné dimenzi, trvání aktivity, velikosti 
 skupiny, cíli aktivity a použité metodologii, návodem krok za krokem, tipy a radami 
 a odkazy na další informace o použité teorii.

Podpůrný informační list
 Tento materiál poskytuje podpůrné informace, ze kterých se pořadatel může  
 dozvědět víc o dané aktivitě, jejím kontextu a teoretickém ukotvení. Je-li třeba  
 řešit diverzitu účastníků ve skupině, může tento materiál rovněž pomoci jako  
 podpůrná informace pro ty členy skupiny, kteří jsou schopni pracovat samostatně.  
 Tento postup lze uplatnit u účastníků bez jazykové bariéry nebo u pokročilých  
 účastníků. Podpůrný list rovněž může být využit jako nástroj umožňující   
 pokročilejším účastníkům další posun vpřed či samostudium.

Formulář pro účastníky
 Krátký úvod do cíle aktivity a cvičení a návod krok za krokem, jak postupovat 
 u daného cvičení (připraveno k tisku).

Materiály ke cvičení
 Některé aktivity jsou vybaveny předem připravenými materiály k tisku, např.  
 kartami hodnot a kartami silných vlastností.

Zapamatujte si
 Každá z dimenzí Sebepoznání, Znalost světa, Schopnost změny a Rozhodování  
 je zakončena “shrnující aktivitou” a Mým osobním přehledem, který umožňuje  
 účastníkům shrnout a prohlédnout si všechny absolvované aktivity 
 na jedné stránce.

Všechny materiály Live2Work jsou volně dostupné k využití a adaptaci podle 
vašich potřeb. 

Prolamování negativních sociálních norem

Sociální normy jsou zděděné a představují základ sociálních interakcí s ostatními 
lidmi. Když interagujeme s ostatními, obvykle mají jistá očekávání a pokud chceme, 
aby naše setkání skončilo pozitivně, potřebujeme je naplnit. Nenaplnění očekávání 
může vytvořit odstup mezi osobami nebo skupinami, které své normy vzájemně 
nenaplňují. Očekávání se mohou lišit v závislosti na tom:
 • kdo jsme a kde se nacházíme,
 • s kým tam jsme,
 • v jakém kontextu se nacházíme.

Toto je rovněž patrné, když se podíváme na role jednotlivých lidí ve společnosti. S 
každou sociální rolí, kterou přijmeme, se naše jednání mění. Není tedy třeba měnit 
člověka, ale porozumět společenským normám a pravidlům, která leží pod 
povrchem nového společenství, různým situacím, v nichž se nově příchozí osoby 
ocitají a na něž se mohou adaptovat. Neschopnost naplnit sociální normy může 
velmi zkomplikovat:
 • vytváření sociální sítě
 • učení se jazyku
 • hledání práce
 • integrace do společnosti hostitelské země 

Společenské normy jsou většinou nepsaná pravidla, která většina lidí v dané 
společnosti respektuje. Nesledování těchto norem může v některých případech vést 
ke konfliktu nebo kulturnímu střetu. Některé příklady těchto pravidel jsou:
 • Různá pojetí času 
 • Co je zdvořilé nebo obvyklé v jedné kultuře, může být vnímáno jako neomalené  
    nebo obtěžující v kultuře jiné
 • Jak jednat se zástupci moci (např. vynucování práva/učitelé/zaměstnavatelé) 
  může být velmi odlišné v závislosti na stupni hierarchizace společnosti
 • Co muži a ženy mohou/nemohou

Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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• Znalost světa 
 Sestává z aktivit, které umožňují účastníkům prozkoumat vztah v jejich   
 společenství a širší společnosti. Práce s aktivitami umožní účastníkům sbírat, 
 analyzovat a interpretovat informace o dostupných příležitostech v jejich okolí 
 a jak je možné těchto příležitostí využít k dosažení vlastních cílů.

• Schopnost změny 
 Se zaměřuje na dovednosti, které obvykle nesouvisejí přímo s konkrétním 
 zaměstnáním, úkolem, vědeckým oborem nebo pracovním nastavením 
 (IBE 2013). Tyto dovednosti jsou stále více ceněny, protože díky nim je 
 možné se adaptovat na změnu a vést smysluplný a produktivní život.

• Rozhodování 
 Se zaměřuje na hledání postupných kroků a rozhodování o nejbližších milnících,  
 které ovlivňují motivaci a akce směřující k dosažení celkových cílů.

Sada nástrojů vytvořená v projektu Live2Work obsahuje aktivity vytvořené pro práci 
ve skupině, ale mohou být rovněž použity v individuálních programech (jeden 
poradce a jeden účastník).

Sada nástrojů Live2Work nabízí v rámci každé dimenze řadu aktivit. Každá z nich 
obsahuje:

Technický list pro pořadatele workshopů  
 Představení aktivit s krátkou informací o příslušné dimenzi, trvání aktivity, velikosti 
 skupiny, cíli aktivity a použité metodologii, návodem krok za krokem, tipy a radami 
 a odkazy na další informace o použité teorii.

Podpůrný informační list
 Tento materiál poskytuje podpůrné informace, ze kterých se pořadatel může  
 dozvědět víc o dané aktivitě, jejím kontextu a teoretickém ukotvení. Je-li třeba  
 řešit diverzitu účastníků ve skupině, může tento materiál rovněž pomoci jako  
 podpůrná informace pro ty členy skupiny, kteří jsou schopni pracovat samostatně.  
 Tento postup lze uplatnit u účastníků bez jazykové bariéry nebo u pokročilých  
 účastníků. Podpůrný list rovněž může být využit jako nástroj umožňující   
 pokročilejším účastníkům další posun vpřed či samostudium.

Formulář pro účastníky
 Krátký úvod do cíle aktivity a cvičení a návod krok za krokem, jak postupovat 
 u daného cvičení (připraveno k tisku).

Materiály ke cvičení
 Některé aktivity jsou vybaveny předem připravenými materiály k tisku, např.  
 kartami hodnot a kartami silných vlastností.

Zapamatujte si
 Každá z dimenzí Sebepoznání, Znalost světa, Schopnost změny a Rozhodování  
 je zakončena “shrnující aktivitou” a Mým osobním přehledem, který umožňuje  
 účastníkům shrnout a prohlédnout si všechny absolvované aktivity 
 na jedné stránce.

Všechny materiály Live2Work jsou volně dostupné k využití a adaptaci podle 
vašich potřeb. 

Prolamování negativních sociálních norem

Sociální normy jsou zděděné a představují základ sociálních interakcí s ostatními 
lidmi. Když interagujeme s ostatními, obvykle mají jistá očekávání a pokud chceme, 
aby naše setkání skončilo pozitivně, potřebujeme je naplnit. Nenaplnění očekávání 
může vytvořit odstup mezi osobami nebo skupinami, které své normy vzájemně 
nenaplňují. Očekávání se mohou lišit v závislosti na tom:
 • kdo jsme a kde se nacházíme,
 • s kým tam jsme,
 • v jakém kontextu se nacházíme.

Toto je rovněž patrné, když se podíváme na role jednotlivých lidí ve společnosti. S 
každou sociální rolí, kterou přijmeme, se naše jednání mění. Není tedy třeba měnit 
člověka, ale porozumět společenským normám a pravidlům, která leží pod 
povrchem nového společenství, různým situacím, v nichž se nově příchozí osoby 
ocitají a na něž se mohou adaptovat. Neschopnost naplnit sociální normy může 
velmi zkomplikovat:
 • vytváření sociální sítě
 • učení se jazyku
 • hledání práce
 • integrace do společnosti hostitelské země 

Společenské normy jsou většinou nepsaná pravidla, která většina lidí v dané 
společnosti respektuje. Nesledování těchto norem může v některých případech vést 
ke konfliktu nebo kulturnímu střetu. Některé příklady těchto pravidel jsou:
 • Různá pojetí času 
 • Co je zdvořilé nebo obvyklé v jedné kultuře, může být vnímáno jako neomalené  
    nebo obtěžující v kultuře jiné
 • Jak jednat se zástupci moci (např. vynucování práva/učitelé/zaměstnavatelé) 
  může být velmi odlišné v závislosti na stupni hierarchizace společnosti
 • Co muži a ženy mohou/nemohou

Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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Při absenci srovnávacích informací ohledně kulturních zvyklostí ostatních již bylo 
v historii prokázáno, že některé skupiny nově příchozích osob mohou být vyčleněny 
na okraj a následně se samy izolovat od okolního společenského života, takže 
nakonec se ocitnou ve společenském vakuu. Negativní dopad tohoto vývoje je 
zřejmý: člen skupiny opakuje a prohlubuje stereotypy, které v sobě chová vůči 
většinové společnosti a naopak. Pochopení, jak se lze pohybovat ve společnosti 
hostitelské země, tak může mít pro nově příchozí velký význam, jelikož vytváří 
prostor pro trvalou změnu.

Společenské normy a mezikulturní porozumění jsou úzce propojené, protože 
se formují prostřednictvím sociálních norem zděděných cestou trvalé interakce 
s nejbližšími a společností, ve které člověk vyrůstá. Při přesunu z jedné společnosti 
do jiné se tyto normy mohou proměnit, někdy významně. Neuvědomit si tyto rozdíly 
může někdy vést k závažným důsledkům.

Gary Weawer (1986) vysvětluje na obrázku ledovce různé vrstvy kultury (viz obrázek 
níže), které nám rovněž mohou pomoci uvědomit si nejdůležitější oblasti, se kterými 
je třeba pracovat u nově příchozích osob. Soupis níže zmiňuje některá z kulturních 
témat, která mají dopad na naše interakce:

Založeno na Gary Weawer: Cultural Iceberg (1986)

Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 

KULTURA
   JAZYK, UMĚNÍ, LITERATURA

LIDOVÁ KULTURA
   NÁBOŽENSTVÍ, HUDBA, 
   OBLEČENÍ, TANEC, HRY, SPORT, JÍDLO

UMÍRNĚNOST, KRÁSA, VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA DĚTÍ, VZTAHY K VĚCEM, OSTATNÍ, 
ZVÍŘATA A ROSTLINY, NAMLOUVÁNÍ, SPRAVEDLNOST, MOTIVACE PRACOVAT, 
VŮDCOVSTVÍ, ROZHODOVÁNÍ, SMRT, ČISTOTA, VZTAH K AUTORITÁM, FYZICKÝ 
PROSTOR, PŘÁTELSTVÍ, LÁSKA, VRAŽDA, ŽIVOT, POHLAVÍ, VÝRAZY OBLIČEJE, 
STATUS PODLE VĚKU, POHLAVÍ, TŘÍDA, PŘÍBUZENSKÉ VZTAHY, ZAMĚSTNÁNÍ A 
NÁBOŽENSTVÍ, KONVERZAČNÍ PARTNEŘI VE SPOLEČENSKÝCH SITUACÍCH, ČAS A 
PROSTOR, SOUTĚŽENÍ, SPOLUPRÁCE, INDIVIDUALISMUS NEBO SKUPINA, HŘÍCH, 
LOGIKA A VALIDITA, EMOCE, PŘIJETÍ FRUSTRACE ČI BOLESTI, VÍRA, PLÁNOVÁNÍ 
BUDOUCNOSTI
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Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 

  Adapted from the definition used by Penn State, University Faculty Senate Curriculum Resources, Glossary: 
  http://www.psu.edu/ufs/curriculum_resources/guide/glossary.html (Dec 2011).
  Pope, R. L., Reynolds, A. L., & Mueller, J. A. (2004). Multicultural competence in student affairs. (pp. 15). 
  San Francisco: Jossey- Bass.
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Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 

Organizační prvky interkulturního porozumění4

  https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/intercultural-understanding/ 
4
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Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 

Místo toho je možné vytvořit dlouhodobou a pozitivní změnu tím, že se zaměříme na 
silné stránky a pozitivní aspekty. K tomu provedeme tzv. oceňující rozhovor, ve kterém 
budeme klást ty správné otázky.

Oceňující rozhovor probíhá ve čtyřech fázích, jinak zvaných jako cyklus 4-D.

Průzkumná fáze 
Během průzkumné fáze účastníci objevují „to nejlepší v nás“, tj. definují své silné 
stránky a pozitivní příklady, které mohou následovat. 

Jak s tím pracovat ve třídě
Nechte účastníky vyplnit VIA průzkum silných stránek
www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey.

Dotazník je k dispozici ve více než 90 jazycích, takže velká většina účastníků bude 
schopna jej vyplnit a obdržet výsledky v jazyce, který ovládají. Účastníci se nejprve 
zaregistrují a vytvoří svůj účet a poté budou moci zjistit výsledky na webové stránce 
nebo si nechat zaslat PDF s výsledky na svůj email.

  https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/intercultural-understanding/ 
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Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 

 • (tvořit) Vytvořit novou myšlenku nebo myšlenkový proces založený 
    na tom, co se dosud dozvěděli.

Bloomova taxonomie může pomáhat nejen učitelům a trenérům při plánování 
učebního pokroku, ale též může být užitečným nástrojem pro zhodnocení výsledků 
učení. S využitím struktury je možné definovat stupeň mistrovství pro každého 
studenta na jakékoli úrovni, když pracujeme na rozvoji interkulturních kompetencí. 

Příklady lze najít na Taxonomii interkulturních kompetencí od Andersen: 

 

Překlad Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015)

 
Na příkladu níže je dále vidět, jak taxonomie může být využita ke zhodnocení 
výsledků učebního procesu. Rovněž může ilustrovat, do jaké míry se student 
posunul od nižších úrovní uvažování k vyšším úrovním v průběhu učební jednotky. 
Pokrok v interkulturním učení vypadá takto:
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Konstruovat, vyjádřit se, tvořit, plánovat, produkovat, navrhovat, inovovat

Prošetřit, 
zhodnotit, 
otestovat 
hypotézu, 
argumentovat

Ptát se, hledat, 
strukturovat, 
organizovat, porovnávat, 
experimentovat, ukazovat, 
demonstrovat

Rozpoznat, identifikovat, 
zjistit, lokalizovat, najít

Žák je schopen formulovat důsledky, propojit kulturu, čas a událost, 
jednat nezávisle a reagovat na komplexní, nepředvídatelné situace, 
vytvářet nové souvislosti, plánovat a navrhovat inovativní 
sítě a projekty

Žák dokáže komentovat a zhodnotit názory, diskutovat, 
zpochybňovat na základě srovnávací analýzy, vytvářet sítě, 
spolupracovat, vstupovat do nových skupin se znalostí 
interakce a interkulturní komunikace a porozumět 
ovlivňování lidí a kultur

Žák dokáže vést rozhovory s ostatními, pokládat otázky, 
porovnávat poznatky, vytvářet vlastní analýzy, objasňovat 
problémy, komunikovat s ostatními, usilovat o 
prozkoumání a porovnání poznatkůT

Žák dokáže třídit a předvést znalosti o ostatních zemích, 
dramatizovat nové poznatky, prezentovat je s využitím 
výpočetní techniky, přijímat a vybírat nové poznatky, 
zatímco přispívá svými vlastními znalostmi

Žák dokáže sbírat informace o kulturách jiných zemí, 
interpretovat a vysvětlit kulturní poznatky, vyhledávat 
informace o ostatních kulturách a shrnout a kategorizovat 
své poznatky

Žák může najít a rozpoznat znalosti o jiných kulturách, 
použít atlas a geografické znalosti, základní znalosti 
o městech, řekách, atd.

Dramatizovat, ilustrovat, 
demonstrovat, vybírat, 
předvádět, řešit

Popsat, vysvětlit, vyložit, interpretovat, 
vztahovat, shrnout

Pamatovat si

Tvořit

Zhodnotit

Analyzovat

Porozumět

Používat



Zapamatování
 • Ukažte hlavní řeky/hory/jiné geografické útvary ve vaší zemi.
 • Pojmenujte tři největší města ve vaší zemi.
 • Vyjmenujte tradice a zvyky obvyklé ve vaší domácí (hostitelské)   
  společnosti. (např. faktická znalost toho, kdy, kde a jaké máte svátky,  
  oslavy, festivaly, atd.).

Porozumění
 • Vyhledejte informaci o sociálních zvyklostech v hostitelské zemi.
 • Popište společenská pravidla u přijímacího pracovního pohovoru/prvního  
  setkání se spolupracovníky/kontaktu s místními obyvateli.
 • Vysvětlete, co víte o roli jednotlivých pohlaví ve vaší zemi.
 • Shrňte, co je důležité si zapamatovat při práci/socializaci s osobami 
  z vaší země.

Použití  
 • Zahrajte si role, na kterých si ukážete “ano” a “ne” scénáře u přijímacího  
  pohovoru/prvního setkání se spolupracovníky/večeře s místními.
 • Popište, jak byste kontaktovali okolí za účelem vytvoření sítě kontaktů.
 • Vyřešte problém podle naplánovaného postupu.

Analýza
 • Porovnejte tradice a zvyky hostitelské země s vaší rodnou zemí.
 • Vysvětlete, odkud tyto tradice a zvyky pocházejí a co znamenají 
  pro lidi ve vaší zemi.
 • Uveďte, jak jsou tyto tradice významné pro vás a vaši rodinu.
 • Prozkoumejte, jak byste se nejlépe mohli zapojit do tradic 
  v místní komunitě.

Zhodnocení
 • Pokud se některé tradice a zvyky vaší země rozcházejí s vašimi vlastními  
  hodnotami a přesvědčením, vysvětlete, jak tento rozdíl můžete překonat při  
 • zachování respektu.
 • Definujte, jak se zapojení do činnosti místní komunity může projevit při  
  hledání nové práce/přátel.
 • Rozhodněte, které aktivity jsou nejcennější pro vytvoření sociální sítě.
 • Zhodnoťte cenu zapojení do aktivit místního společenství.

Tvorba
 • Vytvořte návrh kolaborativního projektu se skupinou osob/dobrovolníků z  
  hostitelské země, který pomůže vytvářet nové sociální sítě.
 • Proberte výsledky ze spolupráce s lidmi z místního společenství a na   
  základě toho definujte, které pozitivní výsledky tato zkušenost přinesla a  
  jak vám může pomoci v reálním životě.
 • Na základě zkušeností s projektem vytvořte průvodce pro nově příchozí s  
  tipy a nápady, jak se integrovat do společnosti.

Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 

22



Při výuce cizího jazyka by učitel či trenér měl rovněž dbát na zapojování výuky 
mezikulturních dovedností. Samotné ovládnutí jazyka nestačí, pokud člověk chce být 
platný v komunikaci a řešení problémů s místními lidmi z hostitelské země. Kulturní 
normy a hodnoty jsou získávány prostřednictvím sociální interakce. Když se 
přesuneme do jiné země, je nezbytné, abychom dokázali rozpoznávat tyto variace a 
lehce se adaptovat v novém prostředí. Učitel proto potřebuje vytvářet studijní 
příležitosti, které vedou studenty k nahlédnutí souvislostí mezi jejich vlastním a cizím 
prostředím a začlenění kritického kulturního povědomí do svých lekcí.

Kritické kulturní povědomí ve třídě
Jak bylo výše zmíněno, rozvoj kritického kulturního povědomí je nezbytný k tomu, 
aby studenti nezůstali uvězněni v negativních stereotypech, přehnaných 
generalizacích a omezujících přesvědčeních. Pro překonání těchto problémů nabízí 
Michael Byram (1997, 2012) přehled důležitých dopadů kritického kulturního 
povědomí. Jeho pohled na mezikulturní kompetence v jazykovém vzdělávání je 
postaven na pěti dimezích;7

Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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Co to však znamená a jak se tyto dimenze mohou projevit ve třídě?
Přístupy 
Přístupy a hodnoty se člověk učí již od velmi útlého věku. Každá osoba je ovlivněna 
lidmi ve svém bezprostředním okolí, např. rodiči, učiteli a přáteli, ale také médii a 
dalšími vlivy. Přístupy jsou nepsaná pravidla, podle kterých žijeme své životy a činíme 
rozhodnutí. Nelze s jistotou tvrdit, že student si je vědom svých přístupů a přesvědčení 
a je nezbytné, aby učitel dokázal reagovat na zvědavost v této oblasti a byl otevřený 
ostatním kulturám a přesvědčením. Rovněž je důležité, aby vzdělavatel byl ochoten 
relativizovat své vlastní hodnoty, přesvědčení, víru, porozumět tomu, odkud se berou 
odlišnosti a být schopen sledovat, jak se tyto hodnoty mohou jevit odlišně z pozice 
outsidera.

• Jak lze toto implementovat ve třídě?
 Při probírání témat se ujistěte, že berete v potaz všechny pohledy a návrhy. Můžete  
 zapojit studenty do diskuze formou brainstormingu. Dejte studentům příležitost  
 setkat se s lidmi z pracoviště nebo místního společenství a prodiskutovat s nimi,  
 poznat své názory a přesvědčení a vytvořit příležitost ke vzájemnému poznání. Učitel  
 či trenér může představit témata založená na hodnotách a přístupech a pomoci  
 studentům vytvořit otázky, které hostům položí. Ujistěte se, že studenti se připravili  
 na úkol a zdůrazněte důležitost zachování otevřené mysli a respektování pohledu  
 ostatních. Učitel či trenér může vyzvat studenty k reflexi svých vlastních přesvědčení  
 o hostitelské kultuře ve spojení s návštěvou nebo setkáním s místními, týkající se  
 produktů, zvyků a pohledů.

Dovednosti interpretace a vztahování
Jde o schopnost interpretovat, vysvětlit a nalézt vztahy mezi událostmi a dokumenty 
z jiné kulturní oblasti a vlastní kulturou. 

• Jak lze toto implementovat ve třídě?
 Když studenti prozkoumali své přístupy a přesvědčení, mohou začít pracovat  
 na úkolech, které vyžadují smysluplné a racionální zhodnocení svých pohledů,  
 interpretací a zvyků ohledně hostitelské kultury.

Díky tomu studenti budou schopni použít znalosti získané v předchozích částech k 
obraně, prověření a promyšlenému odůvodnění svého náhledu na hostitelskou 
kulturu. Když student získá schopnost hlubšího porozumění cílové kultuře, jeho 
přesvědčené a pohledy se změní a vyústí v přesnější porozumění hostitelské kultuře.

Toho může být dosaženo prací na úkolech, které obsahují čas na čtení, analýzu a 
interpretaci textů či scénářů, které jsou představeny ústní či vizuální formou (např. 
videa, hraní rolí, příběhy, podcasty). Je například možné prodiskutovat situace, kdy 
konflikty vznikly v důsledku nedorozumění. Vytvořte vašim studentům scénář a 
nechte je situaci analyzovat. Co se stalo, proč a co mohlo být podle vašich studentů 
řešeno jinak, aby nevznikl konflikt? Třída může být postavena před úkol změnit závěr 
příběhu tak, aby konflikt byl vyřešen.

Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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Dovednosti objevování a interakce
Schopnost osvojit si nové vědomosti o kultuře/kulturních zvycích a pracovat 
se znalostmi, přístupy a dovednostmi v reálné komunikaci a interakci.

 • Jak lze toto implementovat ve třídě?
 Učitelé mohou vytvářet aktivity, při kterých si studenti mohou osvojit nové  
 hodnoty a přesvědčení založená na jejich vlastních objevech v situacích  
 kooperativního průzkumu. To znamená společnou práci na kontrole   
 směřování vlastního výukového procesu, přičemž rolí učitele či trenéra je  
 pouze průvodce celým procesem objevování. Není úkolem učitele prosazovat  
 své osobní názory před studenty. Učitel by místo toho měl otevírat prostor  
 pro tvořivou práci na vyšetřování, takže studenti objevují původ svých   
 posudků či stereotypů nezávisle. 

Znalosti
Tato dovednost se nevztahuje pouze k vědomostem o určité konkrétní kultuře. Spíše jde o:
 • Porozumění tomu, jak fungují sociální skupiny a identity
 • Znalost sociálních procesů a jejich výsledků
 • Porozumění jiným lidem a sobě samému
 • Porozumění individuální a společenské interakci
 • Znalost a zapamatování si fakt o ostatních zemích
 • Povědomí a znalost vlastních stereotypů (o vlastní kultuře)
 • Povědomí a znalost o hetero-stereotypech (o ostatních kulturách)

• Jak lze toto implementovat ve třídě?
Proveďte brainstorming sociálních skupin, které se vyskytují v hostitelské zemi, 
stejně jako v zemi původu studentů. Hledejte podobnosti mezi oběma společnostmi. 
V této situaci student může přijímat informace od ostatních spolužáků a dozvědět se 
o jejich původu. 

Použijte techniku Kulturní ledovec k ilustraci sociálních norem a proberte, v čem 
interakce s ostatními mohou být užitečné. Umístěte slova na ledovec, kde se 
studenti budou snažit najít podstatná jména a/nebo slovesa, se kterými budou 
pracovat na třech úrovních. Nechte studenty pracovat a poté odprezentovat 
představení své vlastní země a poté vyzvat místní obyvatele k diskuzi a kladení 
otázek ohledně života v jeho vlastní zemi, na něž bude připraven odpovědět. 

Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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Kritické kulturní povědomí
Schopnost kriticky zhodnotit na základě explicitních kritérií pohledy, zvyky a výsledky 
vlastní a cizích kultur. Jednání s lidmi z odlišné kultury vždy zahrnuje úkol zhodnocení 
dané kultury. Toto zhodnocení často vede k určité formě zobecnění nebo 
stereotypizace. Když se pokoušíme o kritickou evaluaci cizí kultury, je třeba, 
abychom již ovládali čtyři další úrovně kompetencí (Přístupy, Dovednosti 
interpretace a vztahování, Dovednosti objevování a interakce a Znalosti), včetně 
kritické perspektivy své vlastní kultury.

• Jak lze toto implementovat ve třídě?
Studenti musejí dostat příležitost trénovat dovednost kritického zhodnocení. Aby k 
tomu mohlo dojít, učitel potřebuje najít vhodný způsob, jak rozšířit jejich učební 
dovednosti. Tímto způsobem se studenti naučí vyhodnocovat své dovednosti, 
výsledky a perspektivy hostitelské země. Studenti tedy potřebují čas k identifikaci a 
zhodnocení výše uvedených představ, posudků a stereotypů k cílové skupině v rámci 
hostitelské země. Je nezbytné, aby některé z těchto představ zazněly v rámci 
konverzace se skupinou z hostitelské země. Z toho důvodu je úkolem učitele 
navigovat studenty k tomu, aby si uvědomili původ svých předsudků a 
nepodložených náhledů, poskytovat pomoc při zpochybňování jejich validity a 
určovat, zda tyto posudky jsou racionální či nikoli.

Výuka životních dovedností
“Životní dovedností jsou definovány jako psychosociální dovednosti

pro adaptivní a pozitivní jednání, které umožňují lidem efektivně řešit
požadavky a výzvy každodenního života. Jsou přibližně rozděleny do tří

kategorií: kognitivní dovednosti pro analýzu a užití informace, osobnostn
 dovednosti pro rozvoj osobní agendy a management své osoby a interpersonální

dovednosti pro komunikaci a efektivní interakci s ostatními.“ UNICEF

Jaké jsou dovednosti ve 21. stoletís
Je důležité učit se životním dovednostem, protože ty mohou pomáhat nově příchozí 
osoby na vstup do společnosti, ve které nyní žijí a do níž se pokoušejí integrovat. 
Účast studentů na jazykových kurzech je bránou k zapojení do života společenství, 
efektivnímu učení, profesnímu životu a novému občanství.

Cílem této kapitoly je poskytnout učitelům a trenérům koncepční rámec pro výuku 
životních dovedností u migrantů a uprchlíků. Výzvou tohoto úkolu je, že existuje 
mnoho různých představ o tom, co jsou životní dovednosti. Projekt WeR1 zvolil 
rámec odpovídající požadavkům pracovního trhu v Evropě. 

Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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4C v Evropě 21. století
S rozvojem nových technologií, automatizací práce, zefektivňováním procesů, 
globalizací a mnoha dalšími změnami firmy mění náplň své práce a v důsledku toho 
také požadavky na své zaměstnance. Zaměstnanci 21. století nyní potřebují ovládat 
více, než jen praktické dovednosti. Firmy hledají zaměstnance, kteří8:
 • Uvažují kriticky
 • Jsou kreativní
 • Komunikují úspěšně s vrstevníky i odlišnými lidmi
 • Spolupracují s vrstevníky i odlišnými lidmi

 
 
 

Studijní a početní dovednosti a počítačová gramotnost jsou též nezbytné k 
úspěšnému životu ve společnostech Západu a je tedy nezbytné pro jednodušší 
integraci začlenit takové aktivity, které přispívají k rozvoji těchto dovedností.

Při práci s migranty a uprchlíky s nižší úrovní gramotnosti či s omezeným přístupem 
ke (školnímu) vzdělání v rodné zemi učitel nemůže předpokládat, že jeho žák má 
nezbytné studijní dovednosti a je schopen absolvovat standardní výukový postup. 
Dovednosti jako sedět tiše, postupovat podle instrukcí, nerušit ve třídě, vyhledávat 
informace na internetu, napsat jednoduchý dopis či rychle si spočítat výsledek 
přitom považujeme za samozřejmé.

Zapamatujme si, že učitel se při plánování lekce musí rozhodnout, kterou sadu 
dovedností je třeba rozvíjet, aby nejlépe pomohl svým žákům, a podle toho následně 
strukturovat obsah a aktivity v lekci. Učitelé a trenéři by měli vystavit své žáky 
kombinaci učebních zkušeností a rozhodnout se, které ze „4 C“ bude nejvhodnější 
rozvíjet v rámci lekce.

Kritické uvažování
K zachování konkurenceschopnosti v globálním ekonomickém prostředí firmy 
potřebují neustále a soustavně rozvíjet své produkty, procesy a služby. Ředitelé 
firem proto hledají zaměstnance schopné kritického uvažování a řešení problémů, 
jinými slovy schopné klást si ty správné otázky. 

Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 

  http://www.tonywagner.com/rigor-redefined/ 
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Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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Pracovník dneška potřebuje umět řešit problémy a to znamená, že musí promýšlet a 
nahlížet situace z různých úhlů pohledu. Rovněž to znamená, že studenti z kulturních 
oblastí, kde je obvyklé řešení nadiktovat shora, se potřebují adaptovat, získat větší 
důvtip a sebejistotu, naučit se činit nezávislá rozhodnutí a vědět, kdy je v pořádku 
taková rozhodnutí činit.

Kritické uvažování lze vyučovat ve třídě např. takto:

 • Nechte studenty hledat odpovědi na jejich vlastní otázky.
 • Podporujte vlastní průzkum a zvědavost a nechte studenty hledat řešení 
  ve skupinách.
 • Klaďte otevřené otázky tak často, jak je to možné.
 • Podporujte studenty, ať přicházejí s vlastními návrhy a myšlenkami.
 • Poskytujte studentům podporu, kterou potřebují, aby si vybudovali vztah 
  k dosažení cíle, když pracují na nových úkolech.
 • Podporujte vzájemné porozumění a respekt. Intelektuální empatie je důležitým  
  aspektem kritického uvažování.
 • Plánujte obsah lekcí podle Bloomovy taxonomie (INSERT LINK zde se dočtete více)
 • Rozvíjejte osobnostní silné stránky studentů.

Tvořivost
Být zvědavý a klást správné otázky jsou rovněž schopnosti, které mohou být 
pracovníkům ve 21. století ku prospěchu. Kreativita je tím, co dává společnosti 
výhodu v soupeření a bezpochyby je důležitá pro rozvoj jejího potenciálu.
 
Být dobrý ve své práci neznamená nezbytně být perfektní, být dobrý v práci ve 21. 
století však rovněž předpokládá, že využíváte šance a vidíte chyby a nedostatky jako 
součást vaší učební křivky. Toto je rovněž viditelné v práci tzv. „modrých límečků“, 
kde jsou kvality pracovníků, kteří přebírají iniciativu a přinášejí návrhy k řešení 
problémů, brány jako přínos a oceňovány na pracovním trhu.
 
Tvořivost rovněž znamená být flexibilní, schopný změny a používání řady nástrojů k 
řešení nových problémů. Současné pracovní pozice se neustále mění a přizpůsobují 
rychlému tempu společenského vývoje. Práce, které vaši studenti obsadí dnes, 
mohou v budoucnu přestat existovat, a proto jsou tyto dovednosti stejně (ne-li více) 
důležité jako technické/praktické vzdělání.
 
Pracovat na rozvoji tvořivosti můžete takto:
 • Zajistěte, aby vaši studenti měli příležitost mluvit, psát, kreslit či jinak sdělit, 
  o čem přemýšlejí
 • Nechte své studenty přemýšlet o pravidlech, problémech nebo o tom, 
  jak věci fungují v rámci jazyka hostitelské země



Ve zkratce: Nesnažíme se někoho změnit, snažíme se jen přizpůsobit jeho jednání 
tak, aby nevstupoval do konfliktu se společenskými normami nové hostitelské země. 
Proto musíme studentům ve třídě nabídnout „cestovní mapu“, jak se pohybovat 
v novém prostředí a lépe adaptovat na změněné podmínky.

Podpora mezikulturního 
porozumění 

Sdílíme společnou zkušenost, která utváří způsob, jakým vnímáme svět.

 Ta obsahuje skupiny, do nichž jsme se narodily a skupiny, 
do nichž vstupujeme později.

 DuPraw and Axner
“Kultura” je mezikulturní
Abychom porozuměli termínu interkulturní porozumění, je třeba nejprve získat 
přesnou představu, co znamená termín „kultura“. Pojem kultura zahrnuje sdílená 
přesvědčení, přístupy a postupy, které se předávají v rámci skupiny dále.

Kultura je tvořena specifickými rysy a znalostmi určité skupiny osob, které zahrnují 
jazyk, náboženství, kuchyni, společenské zvyky, hudbu a umění, sdílené vzorce 
jednání a interakcí, kognitivní konstrukty a porozumění, která jsou utvářena v 
průběhu socializace. Kultura neznamená pouze rozsah sdílených přesvědčení, 
přístupů a postupů, které utvářejí jedince, ale rovněž způsoby, jakým se jednotlivci 
společně podílejí na utváření sociálních struktur, hodnot a přesvědčení. V projektu 
WeR1 vnímáme kulturu jako dynamickou a soustavně se proměňující. Nejdůležitější 
na tomto průvodci a celé myšlence projektu WeR1 je skutečnost, že kultura není 
dědičná. Jedná se o naučený a konstantně se proměňující fenomén, jelikož lidé 
neustále vstupují do nových interakcí v měnícím se světě.
V této příručce budou kultura a diverzita, která ovlivňuje kulturu, označovat skupiny 
a komunity, které sdílejí zkušenosti (v rámci třídy a pracoviště) a které utvářejí 
způsob, jakým lidé vnímají a vysvětlují si smysl celého světa. Tyto skupiny mohou být 
definovány podle pohlaví, věku, sexuální orientace, ideologie, národnosti, 
náboženství, zaměstnání, jazyka, atd. Dále jsou kulturní rozdíly demonstrovány 
především v tom, jak:

• Komunikujeme
• Učíme se
• Řešíme konflikty
• Činíme rozhodnutí
• Dokončujeme úkoly

Mezikulturní porozumění souvisí s vnímáním hlubokých sociokulturních rozdílů mezi 
jedinci či skupinami. Tyto rozdíly mohou zahrnovat:
 1)  Společenské pozice a statusy (včetně, ale nikoli pouze, etnicity, rasy,   
 náboženství, věku, pohlaví a vyjádření, fyzických či mentálních     
znevýhodnění, sexuální orientace, socioekonomické příslušnosti, statutu   
 imigranta, stejně jako kvalifikace pracovní, akademické nebo profesní).
 2)  Kulturní historii, tradice a přesvědčení různých sociálních skupin,
 3)  Dynamicky se měnící mocenské vztahy, které ovlivňují naši interakci mezi   
 „dominantními“ a „nedominantními“ kulturami, včetně skryté tendence 
  k rozlišování v rámci těchto vztahů.

Závěrečné shrnutí: Porozumění sociálnímu postavení, zvyklostem a mocenské 
struktuře sociokulturní odlišnosti, jak je chápána jedinci a skupinami v rámci 
společnosti. Interkulturní porozumění znamená být schopen otevřít se, ocenit a 
přizpůsobit se různým formám sociální a kulturní diverzity. Součástí této dovednosti je 
citlivé vnímání sebe sama nebo schopnost uvědomovat si hodnoty, přístupy a 
předpoklady, které jsou podkladem jednání a přesvědčení jednotlivce, stejně jako 
určitá úroveň kulturní informovanosti, schopnosti komunikovat s lidmi odlišných kultur 
a schopnost kultivovat smysluplné sociální vztahy napříč rozdílnými kulturními 
skupinami. Kombinace sebeuvědomění, přístupu a interpersonální kapacity (kulturní 
znalost, schopnost mezikulturní komunikace a schopnost budovat dovednosti) je tím, 
co nazýváme „interkulturní dovednosti“.3

  

Mezikulturní porozumění ve třídě
Schopnost mezikulturního porozumění ve třídě umožňuje žákům rozvíjet znalosti, 
dovednosti, jednání a přístupy, které umožňují ocenit a respektovat ostatní spolužáky 
z jiných společenství a kultur. Rozvoj této dovednosti spočívá ve třech krocích:
 1) Porozumění kultuře (hodnoty, víra, zvyky, způsoby myšlení a jednání) a utváření  
  respektu pro kulturní odlišnosti ve škole a společnosti
 2) Interakce a vnímání spolužáků z jiných kultur
 3) Získávání poznatků z mezikulturní interakce, zpochybnění stereotypů vůči  
  jednotlivým kulturním skupinám a převzetí zodpovědnosti za porozumění tomu,  
  proč se rozhodnutí jiných osob mohou lišit od mých vlastních v důsledku 
  odlišné kultury.

Pro úplný rozvoj mezikulturního porozumění je potřeba, aby žáci odhalili jednotlivé 
prvky této dovednosti (viz diagram níže):
 

Recognising culture and developing respect obsahují schopnost identifikovat, 
pozorovat, popisovat a analyzovat stále sofistikovanější rysy vlastní kulturní identity 
i ostatních.

Studenti se posunou z dobře známých kulturních oblastí k průzkumu nových 
myšlenek a zkušeností vztahujících se ke konkrétním kulturním skupinám 
prostřednictvím příležitostí nabízených v učebních materiálech. Porovnají své vlastní 
znalosti a zkušenosti s ostatními, naučí se rozpoznávat shodné rysy, uznávat rozdíly a 
rozeznávat potřebu účasti v kritické reflexi těchto rozdílů, která si klade za cíl jim 
porozumět. Studenti rozpoznají a ocení rozdíly mezi lidmi a respekt k odlišnému 
názoru jiné osoby a jejím lidským právům. V průběhu seznamování se s 
mezikulturním porozuměním studenti:
 • prozkoumají kulturu a kulturní identitu
 • objeví a porovnají kulturní znalosti, přesvědčení a zvyky
 • rozvinou v sobě respekt pro kulturní diverzitu

Interakce a empatie s ostatními obsahuje rozvoj dovedností jako vztahování se k a 
přesouvání se mezi kulturami díky interakci s různými kulturními skupinami, což 
otevírá zkušenostní dimenzi interkulturního učení formou osobního kontaktu, 
virtuálních nebo zprostředkovaných vztahů. 
Studenti přemýšlejí o známých konceptech v nových souvislostech. To podporuje 
jejich flexibilitu, adaptabilitu a ochotu získat nové kulturní zkušenosti. Empatie 
pomáhá studentům rozvíjet smysl pro solidaritu s ostatními tím, že si dokážou 
představit pohled a zkušenost ostatních, jako kdyby byli v jejich kůži. Empatie 
obsahuje představování si, jaké by to bylo „kráčet v botách někoho jiného“ a 
identifikují se s pocity, situacemi a motivacemi někoho jiného. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti:

 • komunikují napříč kulturami
 • uvědomují si a rozvíjejí více úhlů pohledu
 • vciťují se do ostatních

Reflexe mezikulturních zkušeností a převzetí zodpovědnosti vede k rozvoji kapacit 
pro zpracování a zhodnocení významu, který tato zkušenost znamená jako základní 
prvek mezikulturního učení.

Studenti používají reflexi k lepšímu porozumění jednání jednotlivců a skupin v 
konkrétních situacích a tomu, jak jsou tato jednání ovlivněna kulturou. Je dobré, aby 
též zhodnotili svá vlastní jednání a reakce na mezikulturní setkání a definovali 
kulturní rozdíly, které mohly jejich jednání ovlivnit. Studenti se učí „stát mezi 
kulturami“, slaďovat odlišné kulturní hodnoty a náhledy a převzít zodpovědnost za 
své vlastní jednání a interakce s ostatními uvnitř i napříč kulturami. Při rozvoji a 
uplatňování mezikulturního porozumění studenti: 
 • reagují na mezikulturní zkušenosti
 • rozporují stereotypy a předsudky
 • propojují rozdílné kultury

Studenti rozvíjejí mezikulturní porozumění a zároveň se učí vážit si své vlastní 
kultury, jazyka a přesvědčení, stejně jako ostatních. Mohou porozumět tomu, jak 
osobní, skupinové a národní identity vznikají, jsou formovány a jak proměnlivá  je 
povaha kultury. Mezikulturní porozumění zahrnuje učení se a setkávání s odlišnými 
kulturami při rozpoznávání podobností a odlišností, vytváření propojení s ostatními 
a kultivaci vzájemného respektu.

Mezikulturní porozumění:
 • je nezbytnou součástí společenského života v pestrém světě 21. století. Pomáhá  
  lidem stát se zodpovědnými občany svého životního prostoru i této planety,  
  vybavenými znalostmi nezbytnými pro život a spolupráci ve vzájemně   
  propojeném světě. 
 • kombinuje osobní, interpersonální a sociální znalosti a dovednosti. V jeho rámci  
  se studenti učí oceňovat a kriticky zhodnotit své vlastní kulturní perspektivy a  
  zvyky, stejně jako ostatní, prostřednictvím interakcí s lidmi, texty a souvislostmi.
 • podporuje osoby ve vytváření kontaktů mezi jejich vlastními světy a světy   
  ostatních, budování společného zájmu a podobností a vyjednávání či mediaci  
  rozdílů. Rozvíjí schopnosti studentů komunikovat a vcítit se do role ostatních a  
  kriticky analyzovat mezikulturní zkušenosti. Nabízí možnosti uvědomit si své  
  vlastní přesvědčení a přístupy v novém světle a díky tomu získat vhled do sebe  
  samých i ostatních.
 • podporuje zájem studentů o životy ostatních. Kultivuje hodnoty a vlastnosti jako  
  zvědavost, starostlivost, empatie, reciprocita, respekt, zodpovědnost,   
  otevřenost, kritické uvažování a posiluje nové a pozitivní interkulturní jednání.  
  Ačkoli všechny tyto vlastnosti jsou důležité při učení se společnému životu,  
  klíčové myšlenky interkulturního porozumění jsou vtěleny do tří vzájemně  
  propojených prvků na učebním kontinuu, jak je představeno níže.
Každá společnost je utvářena osobami z různého sociálního prostředí. Tyto rozdíly 
jsou nejčastěji důsledkem globalizace a migrace nebo jsou založeny na dostupných 
zdrojích a sociálním statusu, který může být zděděný nebo získaný jimi samými. 

Interkulturní kompetence se tak vztahují ke každému členu společnosti a zejména k 
těm, kteří se učí integraci do kultury nové. Je důležité mít na paměti, že učení se 
mezikulturním kompetencím není o proměně studenta, ale o vytváření povědomí, 
porozumění a tolerance k podobnostem a odlišnostem, které existují mezi lidmi a k 
tomu, jak jejich hluboce zakořeněné hodnoty, normy a přístupy mohou ovlivnit je 
samotné a ostatní v různých sociálních, pracovních a životních souvislostech. 
Porozumění těmto mechanismům může napomoci lepšímu přechodu k 
akceptovaným členům nového společenství.

S výše uvedenou znalostí toho, co je kultura a mezikulturní porozumění je důležité 
zaměřit se na to, jak při výuce těchto témat postupovat. Předtím, než můžeme začít 
učit rozpoznávání a rozvoji respektu ke kulturám ostatních, interakci a vciťování se 
do ostatních, reflektovat mezikulturní zkušenosti a převzít zodpovědnost za role 
studentů v mezikulturních setkáních, potřebujeme definovat, co jsou mezikulturní 
kompetence.

Podle Tove Heidemann, PhD, je interkulturní kompetence více než jen znalost o jiných 
zemích, historii, jazyku, atd. Jedná se zároveň o schopnost jednat a provést akci. 
Mezikulturní kompetence mohou být rozděleny do pěti dimenzí:
 • schopnost komunikovat
 • schopnost interaktivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • schopnost představit si sebe v pozici jiného
 • schopnost stát se součástí nové skupiny a spolupracovat s lidmi z odlišných  
  kulturních okruhů
 • schopnost jednat nezávisle a reagovat na komplexní a nepředvídané situace
 
Šestou dimenzi přidává Vibeke Vedsted Andersen:
 • schopnost porozumět vlivu a efektu, které mají národy a jejich kultury na ně  
  samotné, když se setkají s jinými.

Opuštění negativních stereotypů 
Podobnost kultur může být hlavním tématem, když probíráme kultury, hodnoty a 
přístupy. Abychom se vyvarovali přisuzování negativních stereotypů, je potřeba 
uvědomit si a podtrhnout pro studenty, že zobecňování je cestou, jak pomoci 
rozpoznat podklady, které nám mohou pomoci porozumět světu okolo nás. Když se 
pokusíme nalézt zdroje určité kultury, názoru nebo přesvědčení, je obtížné 
vyvarovat se generalizacím a přisuzování stereotypů. Proto je nezbytné vždy 
zdůrazňovat, že se jedná o generalizace a že jsme pouze našli podklad, který nám 
umožňuje porozumět nám dosud neznámému fenoménu. Učitel či trenér musí 
neustále mít na paměti, že přehnané zobecňování může ovlivnit přístupy studentů k 
ostatním. Učitel proto potřebuje dbát na to, aby nepřekročil hranici mezi 
zobecňováním, které pomáhá porozumět a přehnaným zobecňováním, které v 
důsledku ochromuje rozvoj mezikulturních kompetencí.

V myšlenkách studentů, stejně jako všech ostatních členů společnosti, se velmi 
snadno objevují závěry založené na zkušenostech a pozorování okolního světa. 
Občas se stane, že namísto kritického pohledu lidé vyvozují dalekosáhlé závěry z 
pouze minima znalostí. Proto student později riskuje provádění slabých a 
neefektivních rozhodnutí, založených na klamných, protože iracionálních, 
myšlenkách.

Uveďme příklad. Firas nedávno přicestoval do Dánska. Pochází ze Sýrie a každý den 
dojíždí do jazykové školy, kde se učí dánsky. Jednoho odpoledne, když se posadí v 
autobuse během největšího provozu, do vozidla nastoupí mladá slečna, evidentně 
velmi unavená. Jelikož nikde okolo není volné místo a ona stojí kousek od Firase, ten 
se okamžitě postaví a uvolní slečně místo. Žena odmítne jeho nabídku. Ale pro Firase 
je normální, že žena nejprve odmítne a teprve později nabídku přijme. Takže Firas 
nevnímá „ne“ jako odpověď a trvá na tom, že se má posadit. To ženu naštve a vynadá 
mu, že nepotřebuje jeho místo. Firas je překvapen a zasažen ženinou reakcí. Když 
později vypráví tuto příhodu svým syrským spolužákům, vyvozuje z toho, že dánské 
ženy jsou neomalené a nepředvídatelné a že to bylo naposledy, kdy se snažil být k 
Dánkám milý. Bohužel si Firas neuvědomil, že je poněkud nezvyklé, aby muž v 
Dánsku uvolňoval místo v autobuse ženě a nezkoumal, proč žádný jiný muž v 
autobuse ženě místo nenabídl. Navíc si neuvědomil, že žena právě mohla mít za 
sebou špatný den, což bylo příčinou jejího výbuchu, nebo si možná vyložila jeho 
jednání jiným způsobem.

Jedním z největších problémů přílišného zobecňování je hrozba toho, že omezí 
odhodlání studentů. Student tak riskuje, že své závěry o tom, co je a není dovoleno, 
vyvozuje na špatném výkladu a izolovaných zkušenostech. Tyto překážky nemusejí 
ve skutečnosti existovat, ovšem student díky nim může propásnout řadu příležitostí 
a posléze, což je nejhorší možný vývoj, se sám izolovat od společnosti hostitelské 
země. Abychom pomohli studentu vyvarovat se takových selhání, je třeba představit 
mu proces kritického uvažování a zajistit, že student porozumí tomu, že ne vždy je 
možné situaci zobecnit a že on či ona se musí naučit, jak zobecňovat a vyvozovat 
závěry ze zkušeností. Generalizace jsou prohlášení, která nám umožňují zdůraznit 
nějaký prvek, ale nemohou být užívány izolovaně. Učitel a student vždy musejí 
věnovat pozornost tomu, jak analyzovat a dekonstruovat své zkušenost a 
pozorování. K tomu, aby pomohl studentovi dosáhnout těchto schopností, může 
učitel či instruktor využít Taxonomie interkulturních kompetencí.

Taxonomie interkulturních kompetencí
Stejně jako u jiných kompetencí, i zde je důležité vědět, co se snažíme naučit, 
naplánovat, jak toho dosáhneme a vyhodnotit výsledky učebního procesu. 
Taxonomie interkulturních kompetencí od Vibeke Vedsted Andersen (2015), která 
vychází z Bloomovy revidované taxonomie a definice interkulturních kompetencí 
podle Tove Heidemann, může být užitečným průvodcem pro vzdělavatele, kteří 
chtějí ve svých třídách vyučovat mezikulturní kompetence.

Stejně jako lidé jsou různí, pocházejí z odlišných prostředí, mají odlišné zkušenosti a 
znalosti, disponují též různou úrovní interkulturních dovedností. Podle této 
taxonomie není student schopen dosáhnout nejvyššího stupně interkulturních 
kompetencí – Tvořit – dokud neprojde pěti předchozími fázemi: Zapamatovat si, 
Porozumět, Použít, Analyzovat a Zhodnotit. Úkolem učitele je tedy pomoci 
studentům dosáhnout nejvyššího stupně pyramidy. Taxonomie umožňuje trenérům 
vytvořit flexibilní, různorodé a studentům přizpůsobené lekce, které vycházejí z jejich 
specifických potřeb. Taxonomie může rovněž pomáhat studentům zhodnotit jejich 
vlastní pokrok či definovat potřeby.

Revidovaná Bloomova taxonomie je založena na progresivním přístupu k učení. To 
znamená, že studenti se potřebují posunout z nižšího stupně uvažování a pozvolna 
se přesunout na vyšší úroveň. Tento pokrok poskytuje učitelům a trenérům s 
odpovídající hierarchickou strukturu, která pomáhá při tvorbě lekcí a může pomoci 
vzdělavatelům při definování úkolů, frázování otázek a úkolů, stejně jako při 
identifikaci problémů, které je třeba vyřešit.

Pokrok v průběhu šesti úrovni provede studenta od nižších stupňů:
 • (zapamatovat si) Being presented with information and assessing whether the 
  information has been retained, to; 
 • (porozumět) Být schopen vysvětlit podstatu sdělení, které bylo studentu předáno;
 • (použít) Použít tuto informaci v jiném kontextu. 

…postupně k vyšším stupňům v procesu uvažování.

Na vyšší úrovni se studenti naučí: 
 • (analyzovat) Rozlišovat mezi různými částmi obdržené informační materie; 
 • (zhodnotit) Ukázat, že zvládnou zaujmout stanovisko, zvážit různá řešení nebo  
  provést informované rozhodnutí o tom, jak řešit daný problém či úkol; a 
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 • Nedávejte studentům odpovědi, ale nechte je samotné odpovědi najít 
  (rovněž kritické uvažování)
 • Zadávejte úkoly s více než jedním možným řešením nebo řešeními, 
  které se od sebe liší
 • Podporujte a odměňujte i nejmenší kroky, neočekávejte hned na začátku 
  velký krok vpřed

Komunikace
Přestože jí nebývá věnováno tolik pozornosti jako ostatním čtyřem C, komunikace je 
jednou z klíčových komponent 21. století. Komunikace může být:
 • elektronická
 • osobní
 • psaná
 • ústní

Migranti a uprchlíci budou pracovat ve firmách, které potřebují a očekávají, že 
pracovníci jsou schopni komunikovat. Zaměřit se tedy musíme co nejvíce na: 
 • Rozvoj řeči a jazyka
 • Pozitivní komunikaci ve třídě
 • Pracovní komunikaci
 • Počítačovou a mediální gramotnost

Učitelé mohou pomáhat svým studentům uspět na pracovišti tím, že je naučí 
komunikovat jasně a přesně, udržovat pozornost, věnovat energii a vášeň tomu, aby 
správně představili svůj nápad spolupracovníkům či zaměstnavateli. Jasná 
komunikace nepotřebuje nezbytně dokonalou slovní zásobu, pravopis či gramatiku, 
důležitá je, aby úvodní myšlenka a plán byly jasné a snadno pochopitelné.

Komunikační dovednosti lze rozvíjet např. takto:
 • Pracujte na rozvoji interpersonálních dovedností
 • Pracujte na rozvoji jazykových dovedností pro komunikační účely
 • Zapojte hraní rolí s různými typy scénářů a výstupů
 • Vysvětlete, že je třeba své myšlenky komunikovat mnoha způsoby a že na tom,
  co je řečeno a jak je to řečeno, závisí mnoho dalších reakcí.

Spolupráce (zde rovněž mezikulturní spolupráce) 
Přestože to není vždy jasné, většina zaměstnání vyžaduje nějaký typ spolupráce. To 
neznamená pouze pracovat s lidmi ve stejné budově. Jde rovněž o spolupráci s lidmi 
z jiných oborů, kultur a pracovních sfér. Pracovníci 21. století tedy potřebují 
schopnost vést i spolupracovat a ovlivnit ostatní.



  Wlodkowski & Ginsberg, 1995; Eccles & Wigfield, 1985; Feather, 1982; Kovalik & Olsen, 2005.”
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Ve většině případů probíhá spolupráce v organizacích s plochou strukturou vedení, 
což znamená, že vedení v rámci určitých činností je svěřeno konkrétním skupinám a 
management se méně zabývá otázkou řešení konkrétních problémů. Týmy musejí 
pracovat dohromady, aby vyřešily úkol, což znamená, že společně:
 • Hledají řešení problému
 • Komunikují mezi sebou navzájem a rozdělují si úkoly
 • Pomáhají jeden druhému, aby dosáhly nejlepších výsledků
 • Podporují své pracovníky, aby přicházeli s novými myšlenkami, poskytují jim  
    podporu a týmovou spolupráci
 • Využívají ostatních tří C
Pro studenty je nezbytné pracovat na rozvoji potřebných dovedností, aby byli 
připraveni čelit požadavkům soudobého pracovního trhu. Rozhodně nelze 
předpokládat, že jakmile člověk ovládá jazyk dané země na patřičné úrovni, ostatní 
se dostaví samo. Neexistuje jeden úspěšný recept, v současném rychle se měnícím a 
rozvíjejícím světě, a z toho důvodu lidé, kteří v něm žijí, musejí být schopni adaptovat 
se na požadavky pracovního trhu velmi rychle a být schopni to duševně zvládnout. 
Pokud nejsou schopni reagovat na požadavky pracovního trhu, znamená to velkou 
překážku jejich finanční nezávislosti a úspěšné integraci do společnosti.

Řízení třídy
 

“Průzkum ukazuje, že všichni studenti jsou motivováni učit
se tak dlouho, dokud jsou jasně stanovená očekávání a úkoly,

aktivity mají smysl a učební prostředí podporuje vnitřní motivaci.“
- Homer Rice

Jak motivovat studenty 
Když motivace studentů není založena na známkování, učitel či trenér potřebuje 
pochopit, co studenty motivuje k získávání nových dovedností. Jedním z faktorů 
může být již existující motivace daná tím, že studenti nyní žijí v cizí zemi, a tudíž je v 
jejich zájmu naučit se jazyk této země. Pokaždé to však nemusí být pravda, protože 
učení se cizímu jazyku a zvyklostem může být složitý úkol. Někteří lidé mohou 
zanechat učení při první známce obtíží. Kromě toho nemůžeme předpokládat, že 
nový student přijde do třídy plně motivovaný, takže pro učitele je důležité vytvořit 
výukový plán, který zapojuje a motivuje účastníky. Prvním důležitým krokem k 
vytvoření motivačních a přínosných lekcí je volba takového obsahu, který bude pro 
studenty zajímavý. Student potřebuje být přesvědčen, že tato lekce pro něj bude 
užitečná a vnímat přímý pozitivní efekt na svůj život. Vysvětlovat studentům, že se 
znalostí jazyka lépe zapadnou do společnosti, někdy nemusí stačit. Student 
potřebuje vidět přímou spojitost mezi obsahem a jeho relevancí pro jeho život.
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K vytvoření motivační atmosféry mohou učiteli pomoci následující příklady:
 • Propojte výuku jazyka se širším kontextem integrace. Toho může být dosaženo  
  tím, že propojíme jazyk a hledání práce na jedné straně a témata sociální inkluze  
  na straně druhé.
 • Zdůrazňujte praktickou stránku učení se jazyku a zaměřujte se na jazykové  
  dovednosti nezbytné v každodenní komunikaci.
 • Rozdělujte studenty podle jejich jazykových schopností a pokud je to možné,  
  rozdělujte je dále podle jejich profesních oblastí, jelikož různé profese mají různé  
  potřeby a požadavky.
 • Zapojujte do hodiny aktivity nad rámec kurikula, kterými podpoříte učení   
  zaměřené na konkrétní oblast. Tyto aktivity vybaví studenty schopností   
  vypořádat se se situacemi v reálném životě. Toho může být dosaženo např.  
  uspořádáním výletu nebo návštěvou události, výstavy, atd. 
 • Posuňte se od tradičního výukového procesu k interaktivnější a zábavnější metodě,  
  kdy je díky skupinovým aktivitám budována empatie a vnitroskupinová dynamika.
 • Zapojte metody zaměřené na studenty samotné. Tyto metody obsahují metody  
  aktivního učení. Metody aktivního učení vybočují z tradičních učebních procesů  
  tím, že přesouvají zaměření aktivit od učitele k žákovi. Tyto přístupy obvykle  
  obsahují aktivity, které zapojují žáka do procesu učení a podporují jej např. v  
  řešení problémů, hledání odpovědí a formulování otázek, diskuzích, debatách 
  a brainstormingu.

Představení očekávání učitele od studentů
Je velmi důležité, aby učitel znal původ a minulost studentů a měl představu, jak 
dalece jsou motivováni ke studiu jazyka a jak důležité je pro ně se místní jazyk naučit.

Když pracujete se studenty, jejichž prioritou je najít novou práci ve společnosti, v níž 
jsou úplně noví, hlavní překážkou je zjistit, jak jim jazyk může pomoci v úspěšné 
integraci. V některých případech můžeme pracovat i s lidmi, kteří předtím 
nenavštěvovali žádnou školu či nedokončili žádné vzdělání. Proto musíme 
předpokládat, že někteří studenti nemusejí mít zkušenosti a dovednosti potřebné k 
úspěšnému osvojování si nových znalosti v prostředí tradiční třídy. Proto učitel musí 
vytvořit dynamické a inkluzivní prostředí, ve kterém studenti budou stále motivováni 
a zapojeni do procesu učení.

Je vhodné, aby se o svých očekáváních navzájem informovali učitel i studenti. Učitel 
musí mít hlubší představu o tom, jak na studenty může působit demotivace a ztráta 
zájmu o učení, která se v průběhu lekcí může objevit a může vést k úpadku 
pozornosti či ztrátu zájmu o kurz.

Témata k výuce musejí být plánována pečlivě, s ohledem na kulturní a sociální 
adaptaci studentů. Rovněž je důležité, aby učitel či trenér pozorně sledoval a 
analyzoval přístupy, které studenti zaujímají vůči třídě. Analýza by měla vést k 
hledání cest, jak probudit zájem o téma;
 • Motivace k lepšímu a intenzivnějšímu studiu
 • Otevřenost novým znalostem, které umožní lepší integraci do společnosti
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Společné porozumění – Co je dobrý výkon? 
Studie ukázaly, že získání gramotnosti ve druhém jazyce závisí na:
 • Připravenosti učitele
 • Kvalitě výuky
 • Intenzitě/přesnosti instrukcí
 • Metodách podpory speciálních jazykových potřeb studentů druhého jazyka
 • Jak dobře je učení monitorováno

Dreshler (2001) naznačuje, že učitelé by měli být schopni předávat informace 
způsobem, který je pro studenty přínosný, např.:
 • aktivním zapojením studentům do učebního procesu
 • transformací abstraktního obsahu do konkrétních forem
 • propojením nových informací s předchozími poznatky (viz též Zóna   
  proximálního rozvoje)
 • rozlišováním kritických informací od těch méně důležitých, rovněž volbou 
  mezi různými výukovými strategiemi.

Podle téhož autora tyto metody podporují rozvoj slovníku a konceptuálních znalostí a vedou 
ke zvýšení efektivity učení.

Podle Walshe (1999) jsou pro dobře organizovaný výukový program druhého jazyka u osob s 
přerušeným formálním vzděláváním (SIFE) charakteristické tyto prvky:
 • Jazyková výuka a informační kurzy jsou tematicky koordinovány a podporují 
  přenos vědomostí napříč jednotlivými oblastmi poznání
 • Na tematický kurz a rozvoj dovedností následuje prověřování nabytých znalostí
 • Malé třídy umožňující individuální přístup učitele
 • Struktura kurzů, která umožňuje studentům postupovat svým vlastním tempem

K nastavení realistických učebních očekávání je nezbytné, aby si učitel plně 
uvědomoval vzdělávací pozadí a dosavadní dosažené vzdělání svých studentů.
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Profilování studentů ve třídě WeR1
Cílovou skupinou projektu WER1 jsou uprchlíci a migranti s omezenou literární a 
početní gramotností. Pro tuto skupinu může být složité zapadnout do prostředí 
běžné třídy z následujících důvodů:
 • Nedostatek zkušenosti se školní docházkou
 • Nedostatek učebních dovedností
 • Negramotnost/slabá gramotnost
Tyto faktory mohou výrazně zpomalit učební proces.

Způsob, jakým prezentujeme obsah a strukturu aktivit, musí vždy odpovídat 
požadavkům studentů. Abychom toho dosáhli, musíme zvážit:
 • Jaké dovednosti mí studenti mají? (Co už dokážou?)
 • Jaké znalosti mí studenti mají? (Co už vědí?)
 • Jaká je skupinová dynamika ve třídě? (Zvládají pracovat dohromady? 
  Je zde riziko konfliktu mezi určitými student? Atd.)

Je nezbytné, aby si jazykový učitel všímal svých žáků a byl schopen připravit učební 
setkání, která budou odpovídat jejich specifickým potřebám. Pro studenty s 
omezenou gramotností je důležité používat materiály, které budou odpovídat jejich 
schopnostem, např. větší písmena, identické jasné fonty a mnoho vizuálních ilustrací 
(symboly, obrázky a/nebo video).

Gombert (1994) vyvodil, že čím vzdělanější je člověk, tím lépe si osvojuje všechny 
aspekty nového jazyka. Čím méně vzdělání se mu dostalo, tím obtížnější je pro něj 
čerpat z formálního vzdělání, kde jsou pro úspěch nezbytné schopnosti organizace a 
uvažování, stejně jako v klasickém školním vzdělávání.

Zpráva Floreze a Terrilla (2003) týkající se The Mainstream English Language Training 
(MELT), australského projektu pro uprchlíky z jihovýchodní Asie, realizovaného v 
raných 80. letech, vyvozuje, že  u osob, které jsou gramotné ve svém rodném jazyce, 
ale dosud nepřišly do styku s angličtinou, je potřeba 500 – 1000 hodin výuky předtím, 
než budou schopny omezené sociální interakce v angličtině.

Zpráva TEC o mezerách a prioritách ESOL (TEC, 2008, s. 6) zdůrazňuje, že „učební 
proces u dosud negramotných osob je extrémně pomalý“. Zpráva ukazuje, že 
potřeby těchto studentů jsou komplexní a vyžadují specializované zdroje a učební 
přístupy, které jsou upraveny kulturní a sociální situaci. Učitel ESOL pro uprchlíky 
(Kaur, 2011) rovněž potvrzuje, že pomalý pokrok v učení může být způsoben slabou 
úrovní koncentrace a krátkodobé paměti. K dosažení nejlepších výsledků a naplnění 
učebních potřeb této skupiny doporučuje, aby ve třídě nebylo více než 10 studentů.

Po sestavení profilu uživatelů programu je důležité, aby si učitelé jazyků plně 
uvědomovali potřeby svých studentů a podle toho upravovali očekávání jejich 
výkonnosti.



  Boss, Roberta S., The influence of cultural values on classroom behaviours of adult Vietnamese refugees. 1982
9
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Dosažení shody – Od třídních pravidel k odpovídajícímu chování
Chování studentů ve třídě má pedagogické dopady na výukový proces, od řízení třídy 
po výběr obsahu učiva. Uprchlíci pocházejí z různých kultur a mají tudíž různé 
pohledy na učební strategie. Ke kulturním odlišnostem se přidávají další faktory, 
které mohou ovlivnit jejich jednání, např. psychologický faktor, který rozebrán v další 
části této kapitoly. Hlavním předpokladem je, že „mezinárodní studenti vnášejí své 
kulturně podmíněné přístupy a hodnoty do učebního procesu“. Výzkum Brookse 
(1966) a Kaplana (1966) ukazuje, že důležitost kulturního zakotvení jazyka nemůže 
být přehlížena.

Socializační proces popsaný Castanedou spočívá v tom, že hodnoty kulturně 
podmíněné skupiny (definované jejími náhledy a uvažováním) ovlivňují styly učení a 
výchovy (vztahové a motivační faktory), které ovlivňují komunikační styl dítěte a v 
konečném důsledku výrazně ovlivňuje jeho kognitivní styly učení.

Kulturní hodnoty a filozofie života hrají významnou roli v učebním procesu. Východní 
kultury zdůrazňují důležitost společenství a spolupráci mezi jejími členy a odmítají 
převahu jednotlivce a hodnoty soupeření. Tento kulturní předpoklad má zjevné 
důsledky ve způsobu jednání, který studenti očekávají ve třídě. Na jedné straně je 
učitel brán jako autorita, která musí být poslouchána a respektována, na druhé 
straně výukový styl je něčím jako předáváním informací, které se studenti mají naučit 
nazpaměť. Role studenta spočívá spíše v pasivním příjmu informací, kdy se nadevše 
oceňuje konformita.

Oproti tomu západní kultura oceňuje individualitu a nezávislost, a tudíž podporuje 
studenty, aby předvedli své schopnosti a dovednosti. Cílem pedagogického procesu 
je podpořit kritické uvažování, tvořivost a řešení problémů. Navíc tyto západní 
kultury odměňují studenty, kteří přebírají iniciativu, zapojují se do třídních diskuzí a 
aktivit a aktivně soupeří s ostatními studenty a usilují o zlepšení vlastních výkonů.

Učitelé by proto měli zvážit kulturní odlišnosti a jejich dopady na jednání studentů. 
Učitel ve třídě imigrantů musí být vysoce odolný a schopný adaptovat nové metody 
a strategie vhodné pro výuku těchto osob. Podle současných výzkumů jsou úspěšní 
takoví učitelé, kteří jsou schopni využít předchozí zkušenosti studentů k tomu, aby 
jim představili nové jazykové a vzdělávací koncepce. Jinými slovy učitelé, kteří vnímají 
uprchlíky jako osoby, které vnášejí do učebního prostoru své znalosti a životní 
zkušenosti, jsou obvykle úspěšnější než ti, kteří vycházejí z předpokladu, že studenti 
„postrádají“ znalosti. Rovněž je dobré si pamatovat, že studenti by neměli být 
přetvářeni do jiné podoby, ale spíše by jim měl být poskytnut čas a příležitost 
přijmout hodnoty nové kultury.



  Ingo E. Isphording, What drives the language proficiency of immigrants?, IZA World of labor, August 2015
10

  David Little, Responding to the language needs of adult refugees in Ireland: an alternative approach to 
  teaching and assessment, Trinity College Dublin and Integrate Ireland Language and Training
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Důležitost motivace – dospělí studenti
Motivace imigrantů je komplexní proces, který by měl být prováděn různými 
zainteresovanými subjekty. Lze jej rozdělit do dvou hlavních kategorií:

 • Externí faktory, které souvisejí s ekonomickou, sociální, právní a politickou situací,  
  která ovlivňuje jednání uprchlíků v nové zemi.
  • Ekonomické pohnutky: osvojení si jazyka je rozhodujícím faktorem   
   V procesu integrace a získání přístupu na pracovní trh. Pracovní možnosti 
   se pochopitelně otevírají těm, kteří jsou schopni komunikovat v jazyce 
   hostitelské země. Tito lidé budou odměněni lépe placenými pracovními 
   pozicemi a pravděpodobněji budou povyšováni.
  • Sociální integrace: Kromě integrace na pracovním trhu jsou jazykové 
   dovednosti klíčové též v řadě dalších situací, např. zdraví, vzdělání, svatba, 
   sociální integrace, účast na politickém životě. Studie na skupině imigrantů 
   ve Spojených státech definovala osvojení jazyka jako důležitý prvek 
   k dosažení smyslu pro vnímání sebe sama a adaptace na nové podmínky 
   (Keyes & Kane, 2004).

 • Interní faktory vzdělávacího procesu:
  • Stanovení cílů: studie Carsona (2006) o dospělých uprchlících učících 
   se anglicky v Irsku se pokoušela definovat motivační roli stanovení cílů 
   u dospělých studentů. Tato studie vyvodila, že stanovení a práce na   
   osobních cílech pozitivně ovlivňuje motivaci ke studiu. Jiné studie ukazují, 
   že proces výběru a dosahování přiměřeně náročných úkolů, který nám 
   pomáhá učit se novým věcem, přispívá k našemu odhodlání, smyslu pro 
   usilování a dosahování cílů (Young, 2005). Proces stanovení cílů by měl 
   být založen na analýze potřeb studenta podle několika faktorů, včetně 
   vzdělanostního a profesního ukotvení.
  • Nezávislost studenta: Studie zdůrazňují prospěšnost pomoci poskytované 
   osobám, aby mohly převzít zodpovědnost za své vlastní učení. Ushioda (1996) 
   například zdůrazňuje, že „samostatní studenti jsou z definice motivovaní“. 
   Proto je dobré, aby učitelé nechávali studenty samostatně pracovat a ztotožnit 
   se s výukovým procesem a cíli.
  • Učení se prostřednictvím užívání jazyka: jedním z významných faktorů 
   v programu Integrated Ireland Language and Learning (IILT) je silný důraz 
   na učení se jazyku prostřednictvím jeho používání. Tento důraz souvisí 
   s realitou učebního/studijního procesu. „Na jedné straně IILT poskytuje 
   svým studentům provázané prostředí, na druhé straně motivace studentů  
   velmi pravděpodobně zůstane pozitivní do té doby, dokud to, co se naučili 
   ve třídě, bude mít přímý dopad na ulehčování jejich životníc situace 
   v anglicky hovořících zemích.“



  (Porter, M., & Haslam, N. , 2005). Predisplacement and postdisplacement factors Associated with mental health 
  of refugees and internally displaced persons: a meta.analysis. JAMA, 294(5), 602-612

13

  (Prates, D. R., 2014). “Não quero lembrar… muito sofrimento”: percursos da memória entre os refugiados 
  palestinos no Brasil. Horizontes Antropológicos, 42, p. 133-152. Retrieved from 
  http://www.scielo.br/pdf/ha/v20n42/06.pdf
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  (Tempany, M., 2009). What research tells us about the mental health and psychosocial wellbeing of Sudanese refugees: 
  a literature review. Transcultural Psychiatry, 46(2), 300-315.
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  • Vztah k obsahu výuky: proces výuky jazyka by měl souviset se životy   
   uprchlíků ve snaze tento proces usnadnit (Dooley & Thangaperumal, 2011).  
   K dosažení tohoto prvku Bigelow (2010) navrhuje poskytnout studentům  
   příležitosti k nalezením cest, jak by jejich znalosti a dovednosti mohly pomoci  
   životu ve třídě.

Zvažování potenciálního traumatu
Přestože mnozí uprchlíci mohou vykazovat známky posttraumatického stresu, 
nemusí to nezbytně omezovat jejich schopnosti. Většinou platí, že současná stresová 
situace – základní potřeby osobní a rodinné, rasismus, diskriminace – způsobují 
uprchlíkům větší trauma než zážitky minulosti. Můžeme rovněž dodat, že na špici 
potenciálně traumatizujících situací se může nacházet kulturní šok z náhlého 
přechodu do odlišné kultury bez jakékoli přípravy nebo pomoci při řešení výzev, 
které nová kultura obsahuje.

Psychopatologické jednání uprchlíků nemusí být nevyhnutelně důsledkem jejich 
posttraumatické stresové poruchy z válečných situací; spíše často reflektuje 
kontextuální faktory (ekonomické, sociální, kulturní, právní), které vyplývají z 
podpůrných mechanismů hostitelské země.

Přestože za sebou mají traumatizující zkušenost, uprchlíci téměř nehovoří o svém 
utrpení: „Chci zapomenout na minulost, na vše, co se stalo, chci přemýšlet jen o 
budoucnosti. Na útěku jsem se cítil jako zvíře, ne jako člověk. Teď se znovu stávám 
člověkem a chci žít normální život…“
 
  Jazyk je zahlcen násilím v tom smyslu, že to, co bylo prožito,  
  již nelze znovu převyprávět, protože vzpomínání je zdrojem  
  utrpení. Zapomenout je cestou k vyvarování se této bolesti,  
  kterou vzpomínky vyvolávají. „Nechci si pamatovat… příliš  
  mnoho utrpení!

  Když jsem odešel (z uprchlického tábora v Jordánsku)    
  a sedldo letadla, rozhodl jsem se zamknout dveře a nechat  
  všechno za sebou. Rozhodl jsem se zapomenout, nechci 
  si to pamatovat.
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Tyto a mnohé další vzpomínky v literatuře jsou problémem pro medicínský nebo 
psychologický přístup ke zkušenosti uprchlíků. Pro učitele jazyků je při výuce 
uprchlíků KLÍČOVÉ:
 • Být si vědom své role „učitele i žáka“ v jednom, protože někteří z uprchlíků mají 
za sebou daleko větší životní zkušenost než sám vyučující. Proto je potřeba, aby se 
učitel ujistil, že se svými žáky kráčí stejným směrem, že oba se od sebe navzájem 
učí i předávají zkušenosti.
 • Pracovat na získání co největšího objemu znalosti o světové situaci, především 
masových vysídlení osob, ať už v důsledku války, klimatické změny, chudoby, 
vyloučení, atd.
 • Rozvíjet povědomí o tom, jak jeho/její kultura ovlivňuje způsob, jakým vnímá a 
komunikuje s osobami z jiných kulturních okruhů; proto je potřeba rozvíjet prostor 
pro empatii a nesoudící přístup u osob, které pocházejí z jiných kulturních okruhů a 
mají jiné zkušenosti.
 • Nahlížet na studenty (uprchlíky a migranty) jako na odolné osoby, spíše než 
jako na traumatizované osoby.
 • Být si vědom, že hlavní prioritou každé dospělé osoby je zajistit uspokojení 
základních potřeb (jídlo, přístřešek, bezpečnost, atd.) své osoby a rodiny; v případě 
uprchlíků je tato potřeba ještě silnější, neboť vše nechali doma a neměli jinou 
možnost, jak tyto potřeby naplnit, než prostřednictvím charity či drobných 
neformálních prací. Jazykový trénink by pro ně proto mohl být velmi jednoduše 
druhou nejvyšší prioritou.
 • Zapojit se do (formální či neformální) sítě profesionálů, kteří poskytují podporu 
studentům, je-li vyžadována specializovaná intervence. Například pokud jsou 
ohrožena základní práva a svobody; když se objeví riziko sociálního vyloučení; když 
fyzický či mentální stav uprchlíků je ohrožen; tehdy je potřeba klinické intervence.

Výuka jazyků jako aktivita zaměřená 
na dosažení cíle

   “Pozitivní přístup mění náhled studentů na učení se  
 jazyku a na sebe samé jako studenty jazyka. To je velká výhoda. Pak nastává 

otázka – proč? Proč jsou výsledky tak dobré? Dnes si myslíme, že to souvisí 
převážně s emočním nastavením studentů; způsob, který je CLIL propojuje s jejich 

vlastními „světy“ prostřednictvím multimodální technologie; a dopad na mozek, 
když učení se jazyku probíhá formou „osvojení“ a ne pouze „cíleného učení“.

- David Marsh
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Proces plánování lekcí a jejich výsledků by měl vycházet z již etablovaných metod 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) a TBL (Task Based Learning). 
Hlavní důraz je třeba klást na vytvoření platformy, která studentům umožní studovat 
a osvojovat si jazyk hostitelské země v relevantních soudobých souvislostech 
vztažených k životu v hostitelské zemi.

Celkovým cílem učebních programů a výsledků by mělo být umožnit účastníkům:
 • Zlepšit své znalosti jazyka hostitelské země
 • Lépe se adaptovat na potřeby a požadavky pracovního trhu
  v moderní společnosti
 • Získat přístup k jazykovým dovednostem nezbytným pro efektivní 
  a účelnou komunikaci v moderní občanské společnosti

 
Plánování lekcí s CLIL k dosažení efektivních výsledků
Výuková metoda CLIL je efektivní cestou, jak podpořit výuku jazyka u studentů 
různého věku a na různé úrovni znalosti. CLIL poskytuje studentům podporu při 
učení, kultivaci a aktivaci interdisciplinárních dovedností v uvedeném jazyce. Je 
důležité, aby lekce a jejich výstupy odpovídaly tomuto cíli, stejně jako rozvoji 
kritického uvažování a schopnosti spolupráce. Lekce mohou podporovat sledování  
učení se jazyku díky poskytování informací z jiného oboru v daném jazyce. V těchto 
lekcích se studenti mohou naučit termíny z celé řady oborů a v tomto případě 
především terminologii související s pracovním trhem. Spíše než cílem učení se tak 
jazyk stává prostředkem komunikace. Plánování lekcí a jejich výstupů by mělo 
udržovat v rovnováze bilingvní vzdělávání a výuku jazyka, s opakovaným 
vystavováním studentů jazyku a podporováním jejich snahy porozumět. Plánování 
efektivní lekce CLIL s užitečnými výstupy předpokládá, že tato lekce bude vysvětlovat 
nějaký koncept, téma, dovednost či teorii mimo jazykové vzdělávání, ne pouze určitý 
aspekt jazykové výuky.  Toto lze doplnit následnou prací a propojením jednotlivých 
lekcí, takže studenti mohou dále prohlubovat své znalosti vlastním průzkumem a 
upevňovat si své poznatky.

Před plánováním lekce je třeba provést tyto kroky:
 • Prozkoumat téma lekce s časovým předstihem
 • Vypsat si hlavní koncepty a správnou terminologii

Konečným cílem by mělo být překonání roztříštěnosti znalostí, takže nově 
nabyté poznatky by studenti měli být schopni aplikovat v různých životních 
situacích. Učení je posíleno díky zvýšené motivaci a studiu přirozeného jazyka 
v prostředí, kde samovolně vzniká. Když studenty zajímá téma, mají vyšší 
motivaci osvojit si jazyk, kterým o daném tématu komunikují. Jazyk je nahlížen 
jako situace z reálného života, ve kterých si studenti daný jazyk osvojují.



Podpora a zóna proximálního rozvoje
Jestliže usilujeme o nalezení co nejefektivnějšího obsahu, který by nám umožnil co 
nejrychlejší možný posun v učení, musíme si dát pozor, abychom po studentech 
nepožadovali příliš mnoho nebo příliš málo. Podle Vygotského a jeho Zóny 
proximálního rozvoje mají studenti svoji „bezpečnou zónu“, která sestává z věcí, 
které již znají a jsou schopni provádět. Úkoly a aktivity v této zóně jsou pro ně 
jednoduché a studenti se nepotřebují příliš snažit, aby je splnili. „Nebezpečná zóna“ 
obsahuje úkoly a aktivity, které student dosud není schopen vykonávat či plnit a když 
jsou po něm požadovány, velmi pravděpodobně to v něm vyvolá pocit selhání a 
frustrace. „Učební zóna“ (ZPD – Zóna proximálního rozvoje) je taková oblast, kde 
úkoly a aktivity vycházejí z toho, co student může s pomocí provádět, ale rovněž 
obsahují určité množství nových informací, které se musí naučit. Při řešení těchto 
úkolů potřebuje student pomoc učitele, spolužáků či jiný druh podpory, aby je byl 
schopen dokončit, a v tomto okamžiku se rozbíhá proces učení.

Podpůrný proces je učitelem poskytován tehdy, když se student nachází v Zóně 
proximálního rozvoje. Míra podpory se liší v závislosti na jazykové úrovni studenta a 
může být rozebrána krok za krokem, jak se student postupně posouvá ve vývoji. 
Když představujeme nové poznatky či zadáváme nové úkoly, podpora opět může být 
poskytnuta. Například pokud je cílem lekce být schopen absolvovat přijímací 
pohovor, podpora by měla spočívat v tom, že studentům ukážeme, jak to u takového 
pohovoru chodí. Klíčem je nejprve poskytnout a poté postupně odebírat podporu, 
jak se student posouvá ve znalosti tématu.

 

5 C metody CLIL
Průvodce metodou CLIL obsahuje praktické rady, co by mělo být bráno v potaz při 
plánování CLIL15 lekcí, a uvádí následující:

“Při plánování lekce CLIL existuje pět hlavních oblastí k uvážení: Obsah, Komunikace, 
Kompetence, Komunita a Poznání.“

CO
DOKÁŽU

Zóna 
proximálního 
rozvoje

  http://languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL%20Book%20En.pdf 
15

39

Co dokážu s pomocí

Co nedokážu



Obsah
Učitel by měl při tvorbě lekcí vycházet z toho, co studenti už znají. Studenti tak budou 
navazovat na své předchozí poznatky a postupně zvyšovat své znalosti. 

Komunikace
Při přípravě lekcí je třeba zodpovědět si následující otázky:
 • Jaký druh komunikace se studenty je vhodné zvolit?
 • Jaký jazyk budeme používat?
 • Jaký klíčový obsah si potřebují studenti osvojit?
 • Jaké metody podpory je třeba studentům poskytnout?

Kompetence
Učitelé CLIL 
CLIL teachers think about the can-do statements [C1] regarding positive learning 
outcomes. They need to clearly state what the students should target at the end of 
the lesson.

Společenství
Zejména studenti z řad imigrantů si uvědomují, že to, co se naučí, není pouze 
samotná výuka jazyka, ale velmi často se vztahuje k procesu integrace do pracovního 
trhu a společnosti, takže obsah lekcí nabývá kritického významu.

Vnímání
Při hodnocení lekcí jsou důležité otázky „Kdy?“, „Kde?“, „Který?“, „Kolik?“ a „Kdo?“.

39

5 C
(K)

Kontakt

Komunita

Komunikace

Kognice
(rozpoznání)

Kompetence
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Přínos Task-Based Learning

“učitelé a student se nemohou prostě jen tak rozhodnout, co se bude učit”.
 Halliwell, 2007

Při výuce jazyků používají mnozí učitelé tradiční metodu PPP, v níž strukturují svou 
výuku a dosahování pokroku podle následujícího klíč:
 • Představení: Učitel vysvětlí studentům daný jazykový jev v kontextu, 
  ve kterém dává smysl prostřednictvím dialogů, hraní rolí či čtení textu, atd.
 • Cvičení: Studenti poté opakují aspekty jazyka prostřednictvím drilu či cvičebních  
  textů, např. doplňování či spojování možností.
 • Produkce: Studenti dostanou úkol (např. hraní rolí) a očekává se, že při jeho  
  plnění využijí nově nabytého poznatku, stejně jako poznatků z dřívějších lekcí.

Přestože tento postup byl efektivní a je založen na logickém podkladu, obsahuje jisté 
problémy, na něž studenti narážejí:
 • Studenti mohou být spokojeni s tím, že nový jev dokážou správně použít 
  v nacvičené situaci před třídou, ale mají problém jej použít v reálném životě.
 • Studenti mají tendenci příliš často používat nově naučený jev.
 • Když se dostanou k fázi „produkce“, někdy se „vracejí“ ke dříve naučeným jevům,  
  pokud tyto jsou dostatečné k vyřešení úkolu i bez jevu nového.

Task Based Learning se však od tradičního přístupu liší a poskytuje, v lingvistickém 
pojetí, přirozenější přístup k osvojení si jazyka, než je tradiční PPP paradigma. Tento 
přístup je vhodnější pro dospělé studenty jazyka, protože ti více sledují celkový 
přínos studia a jeho relevanci pro každodenní život. S TBL učitel nevyučuje určitý 
„aspekt“ jazyka, ale ústředním motivem lekce je splnění úkolu a používání jazyka při 
jeho plnění samo přináší „aspekty“, které si studenti osvojují.

Přístup TBL přenáší těžiště výuky z učitele na studenty. Učitelé, kteří jsou zvyklí na to, 
že při výuce jsou středem pozornosti, se tudíž musejí adaptovat do nové „role“. Při 
výuce řízené učitelem stojí učitel před třídou a předává informace studentům, kteří 
je pasivně přijímají. Aktivity jsou kontrolovány učitelem a studenti čekají na další 
instrukce, jakmile je úkol dokončen.

Při novém stylu výuky zaujímá učitel spíše roli moderátora, mentora nebo průvodce, 
který nesedí za stolem, když studenti pracují. Učitel sleduje, jak se studentům daří 
práce, nahlíží přes rameno jednotlivým skupinám a poskytuje asistenci, když je 
potřeba. Tato část rovněž umožňuje učiteli sledovat pokrok jednotlivých studentů a 
řešit případné problémy, jestliže nastanou. Blízký kontakt se studenty je důležitý, 
takže učitel si od nich nebuduje odstup.
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Tento přístup má významné výhody oproti tradičnímu přístupu:
 • Studenti nejsou omezeni na poznávání jednoho „aspektu“ jazyka a mohou při  
  plnění úkolu využít celou škálu svých znalostí, které se naučili v předchozích  
  lekcích. Rovněž mají možnost použít jazyk v přirozenější situaci – s přístupem  
  PPP musí být situace uměle vytvořena.
 • Studenti jsou vystaveni mnohem pestřejšímu použití jazyka a jazykové potřeby  
  vycházejí z jejich reálných potřeb při plnění úkolů.
 • Studenti spolu při řešení TBL úkolů mnohem více komunikují.

Obecně platí, že při práci s přístupem TBL učitel musí přenést těžiště výuky na 
studenty samotné a vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém je v pořádku dělat chyby 
a učit se z nich. K dosažení takového prostředí je třeba být velmi striktní a v žádném 
případě nedovolit, aby si nějaký student dělal legraci z chyb jiného, když ten se 
pokouší mluvit vyučovaným jazykem. Učitel rovněž může v takovém případě pomoci, 
ale není třeba ani vhodné studenty neustále opravovat.
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Plánování TBL lekce
Příklad 1

Student: Na parkovišti je dvě auta.
Učitel: Ne, říká se na parkovišti jsou dvě auta. Opakuj po mě: Jsou dvě auta…

Student:……

IV této situaci se vytrácí důležitost sděleného obsahu a student byl zastaven ve své 
snaze vytvořit větu a sdělit informaci. Chceme se vyvarovat opakování špatných 
návyků a rozhodně není naším zájmem nechat studenty opakovat stále tytéž chyby. 
To však může být opraveno až po dokončení úkolu. Poté se učitel může zaměřit na 
chyby, kterých se jeho studenti dopouštěli. Je však rovněž možné několika způsoby 
opravovat chyby v průběhu řešení úkolu. 

Příklad 2
Student: Na parkovišti je dvě auta.

Učitel: Ano, máš pravdu, na parkovišti jsou dvě auta. Vidím to.
Student: To červené se mi moc líbí.

Učitel: Ano, to je pěkné auto.

V této situaci byla chyba zmíněna diskrétně a student dostal šanci dále využít svých 
jazykových schopností a pokračovat v rozhovoru s učitelem.

Přístup TBL obsahuje několik fází:

Před-úkolová fáze (Startovní čára)
Učitel popisuje, co se od žáka očekává během fáze řešení úkolu. Může se jednat o 
jednoduchý návod, s jehož použitím student dosáhne jasně definovaného cíle. Úkol 
by měl usnadnit komunikativní praxi se strukturami cílového jazyka a slovní 
zásobou. Učitel může také předvést ukázku řešení úkolu, který má být dokončen, s 
cílem objasnit, co se od studentů očekává.
Úkol = “aktivita zaměřená na cíl, při které studenti používají jazyk ke splnění 
reálného úkolu”

Učitel vytváří strukturu lekce.
 Vysvětlení zadaného úkolu ve vztahu k probíranému tématu. 
Nyní je čas zrevidovat předchozí poznatky.
 Připomeňte si slovíčka a fráze nezbytné při řešení úkolu.

Fáze řešení úkolu
V úvodní části fáze řešení úkolu se studenti seznámí s úkolem a dostanou čas 
prozkoumat a zjistit, co je nezbytné umět k vyřešení tohoto úkolu. Je důležité, aby 
studenti této části věnovali dostatečný čas, ve kterém si osvojí relevantní slovní 
zásobu a fráze, které budou potřebovat.
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Následně studenti pracují nezávisle na řešení úkolu. Učitel by měl poskytnout 
kritéria úspěšnosti pro složitější úkoly, aby studenti mohli při jejich splnění 
odškrtávat jednotlivé kroky. Během této fáze bude učitel rozesílat a sledovat pokrok 
a poskytovat pomoc tam, kde žáci narážejí na problém a potřebují pomoc. 
 
A konečně, jakmile žáci dostanou dost času na práci na úkolu, ukáží, čeho dosáhli. To 
může mít podobu vzájemné prezentace svého řešení zbytku třídy, případně 
individuální vzájemné prezentace mezi jednotlivci či skupinami. Během této fáze 
bude učitel opět pozorně sledovat a brát na vědomí všechny běžné problémy, které 
vznikají v souvislosti s používáním cílového jazyka, případně zaznamenávat případy 
ukázkově vhodného použití cílového jazyka žáky.

Poúkolová fáze
Poslední částí fáze řešení úkolu je informování ostatních, jak probíhalo řešení úkolu a 
čeho studenti dosáhli. Studenti by měli dostat příležitost ke zpětné vazbě. Reportování 
je důležité, protože při něm se studenti začínají více starat o přesnost vyjadřování, 
spíše než o plynulost a schopnost se domluvit, protože musejí komunikovat 
srozumitelně. Jakou součást konečného jazykového zaměření může učitel poskytnout 
studentům další cvičení na tato témata, například opakování, poslech a dokončování, 
doplňování, skládání vět, paměťové hry, cvičení na slovní zásobu a počítačové hry.

Po-úkolová fáze
Během předchozích fází hrál učitel roli mentora, poradce a poskytoval pomoc 
studentům při řešení úkolů. Rovněž prováděl různá pozorování vztahující se k:
Obecným tématům (gramatika/slovní zásoba/výslovnost/atd.)
Silným stránkám a pokroku – co se moji studenti právě naučili pro další lekce

Poslední část lekce je věnována rozboru silných a slabých stránek ve třídě. 
Učitel představí několik hlavních problémů, které během cvičení vysledoval. 
Následně je každé téma doplněno vysvětlením správného řešení a opravou 
některých chyb. Je důležité dodat, že oprava jazykových chyb a dosažení 
perfektní jazykové znalosti není hlavním cílem TBL cvičení. Cílem je vlastní 
práce a experimentování s jazykem.
Zakončete lekci shrnutím, „co jsme se dnes naučili“. To studentům poskytne 
přehled o tom, s jakými poznatky by měli odcházet.

Cestovní mapa/ Plánovací a kontrolní list pro lekci WeR1
Před-úkolová fáze
• Co studenti už znají? 
• Co je potřeba z minulé lekce připomenout?
• Jak můžete své žáky zaujmout tímto tématem?
• Jak je téma relevantní pro trh práce / pro vaše studenty?
• Prezentace úkolu - jak prezentujete úkol? Např. Ukážete video někoho, 
 kdo řeší úkol? nebo ukážete příklad předmětu, který může být výsledkem  
 úkolu, např. záznam, plán, video průvodce atd.
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• Jak budete poskytovat podporu pro své studenty k úspěšnému dokončení  
 úkolu.
• Jaký jazyk / slovní zásoba bude nezbytná k dokončení úkolu?

Fáze řešení úkolu
• Je cíle úkolu nejlépe dosaženo, když studenti pracují individuálně,   
 ve dvojicích nebo větších skupinách?
• Mají studenti přístup ke všem požadovaným zdrojům, např. přístup k   
 referenčním materiálům (tištěným nebo online), počítačům s konkrétním  
 software (střih videa, software pro tvorbu her, zpracování textu a tiskového  
 zařízení).
• Je k dispozici dostatek času k dokončení úkolu - mělo by být naplánováno, 
 že bude soutěžit více než 2 hodiny.
• Jak budou skupiny prezentovat své výsledky?
• Komu budou prezentovat své výsledky?
• Kolik času budou potřebovat k představení výsledků?

Po-úkolová fáze
• Proběhlo řešení úkolu dobře?
• Objevily se nějaké aspekty v zadání úkolu nebo instrukcích, které vyžadují  
 zlepšení?
• Mohou studenti poskytovat zpětnou vazbu sobě navzájem?
• Zaměření na jazyk – je třeba se více věnovat nějakému tématu?
• Shrnutí: Co jsme se dnes naučili? Nová slovíčka? Nové gramatické jevy? Atd.
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PŘÍKLAD LEKCE:

Cyklistika
Téma: Seznámení se s prostředím
Úroveň žáků: B1

Cyklistika je oblíbenou volnočasovou aktivitou a v některých zemích je dominantní 
formou osobní dopravy. Cyklistika je cenově dostupný způsob, jak dosáhnout 
nezávislosti v dopravě a také seznámit se s okolím.

Před-úkolová fáze  
Učitel začne lekci tím, že umožní krátkou diskusi o výhodách a nevýhodách cyklistiky. 
Studenti budou vyzváni, aby se podělili o své názory na cyklistiku a hovořili o svých 
předchozích zkušenostech s používáním nebo vlastnictvím jízdního kola.
 
Učitel pak představí úkol. Studenti budou pracovat ve dvojicích a sestaví krátkou 
zvukovou prezentaci (2-3 minuty) o výhodách cyklistiky. Studenti budou vyzváni, aby 
si představili, že zvuková prezentace bude vysílána během ranního rozhlasového 
pořadu poslouchaného lidmi, kteří denně dojíždějí na kole.
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Úkol: 
Příprava: (25 minut)
Skupiny se budou moci svobodně rozhodnout, na kterou oblast cyklistiky se 
chtějí ve svých audio prezentacích zaměřit. 
• Údržba jízdních kol, tj. udržování brzd, převodů, řetězů, duší atd. v dobrém  
 provozním stavu, kde je nejlepší místo pro nákup náhradních dílů nebo servis  
 jízdních kol.
• Příslušenství – jaké příslušenství je v současné době povinné a proč byste je  
 měli mít, např. cyklistická navigace, oblečení, přilby, bezpečnostní vybavení atd.
• Dojíždění na kole a jeho výhody a nevýhody, např. šetří čas nebo vyžaduje  
 více času? Jaké jsou dlouhodobé zdravotní důsledky? Co děláte s vaším  
 kolem, když se dostanete do cíle? Způsoby, kterými mohou zaměstnavatelé  
 podporovat / podporovat cyklistiku, např. poskytování místa k uložení kola a  
 skříňky nebo sprchy. Pomoc při nákupu jízdního kola.
• Cyklistika jako volnočasová aktivita: Jaké jsou přínosy pro fyzické a duševní  
 zdraví? Jak může být jízda na kole sociální činností, např. výlety s rodinou  
 nebo klubem? Jak lze naplánovat dovolenou v souvislosti s cyklistikou?

Skupiny budou povzbuzovány v zapisování poznámek, jak je napadají, nicméně 
zkušenější uživatelé mohou zpracovat prezentaci pouze s bodovými 
odrážkami. Během této fáze se bude učitel podle potřeby pohybovat mezi 
skupinami a poskytovat potřebu, bude-li to vhodné. Skupiny podle potřeby 
využijí slovníky (online / tištěné) a mohou požádat učitele, aby průběžně 
zkontroloval jejich práci.

Praxe: (15 minut)
Skupiny využijí svůj tréninkový čas k otestování svého scénáře a zvyknou si 
hovořit nahlas daným jazykem.

Nahrávání: (10 minut)
V ideálním případě bude mít alespoň jeden člen každé skupiny telefon s 
možností nahrávání zvuku. Studenti by měli být povzbuzováni k tomu, aby 
nahrávali každý záběr pouze jednou nebo dvakrát, vše nemusí být dokonalé, 
proces tvorby je nejdůležitější.
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Sdílení: (20 minut)
Učitel nyní požádá skupiny, aby přehrály své nahrávky. Učitel si činí poznámky 
o správném či špatném používání jazyka a výslovnosti.

Úkol - Vystavení
Učitel umožní krátkou diskusi o zvukových prezentacích a povzbudí skupiny, 
aby si navzájem poskytovaly zpětnou vazbu a navzájem si říkaly, co se jim na 
nahrávkách líbí. Učitel pak poskytne skupinovou zpětnou vazbu o tom, jak byl 
jazyk během úkolu používán, a zaměří se na všechny základní chyby, které 
vyžadují okamžitou pozornost.




