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ABSTRAKT 

Diplomová práce se stěžejně zabývá multikulturní kompetencí studentů Univerzity Tomáše 

Bati a je zaměřena na popis jejich konkrétních modelů. Dochází zde ke komparaci multi-

kulturní kompetence u studentů, kteří absolvovali studijní program Erasmus s těmi, co tuto 

příležitost nevyužili. Práce zkoumá i rozdíly mezi jazykovou vybaveností a mírou multi-

kulturní kompetence a vlivem absolvování programu Erasmus na míru zainteresovanosti 

pracovat v zahraničí. 
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ABSTRACT 

The thesis is aimed at multicultural competence of Tomas Bata University students with a 

focus on its specific models. There is a comparison of multicultural competence of students 

who have completed Erasmus programme with those who have not used this opportunity. 

Thesis also examines the differences between language skills and the level of multicultural 

competence and whether the completion of the Erasmus programme has some influence on 

the interest in working abroad. 
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ÚVOD 

Multikulturalismus je realita 21. století, jež s sebou přináší velkou rozmanitost, která má 

dopad na celou společnost. Jak se s ní vypořádáme, je otázka. Za základní rozdíl, který 

v poslední době ovlivnil život v Evropě, ale nejenom tam oproti minulosti, se dá považovat 

rychlá změna v kulturní a jazykové rozmanitosti obyvatelstva. Postupně nám zde (v Evro-

pě) vzniká situace tzv. „melting potu“, který už dávno není výsadou jen USA. Zejména 

země jako Velká Británie, Francie a Německo se staly výrazně heteregonními baštami. Ale 

i Českou Republiku můžeme považovat za poměrně různorodou společnost. Podle ČSÚ 

(2012)  v ČR žije 424 000 cizinců. Pokud připočteme etnika hlásící se k české národnosti 

(Romové, Asiaté aj.) dostaneme číslo daleko vyšší. Rozmanitost přináší ovšem i konflikty 

často pramenící z nepochopení či dokonce nesnášenlivosti odlišnosti a to v tomto případě 

etnické. Je tedy zřejmé, pokud se chceme vyvarovat budoucích interkulturních problémů, 

že studenti v přípravě na budoucí povolání v multikulturním prostředí musí disponovat 

určitými multikulturními schopnostmi. A to napříč všemi obory. Jedním z nástrojů, kterým 

můžeme multikulturní schopnosti, dovednosti a postoje měřit, je právě multikulturní kom-

petence, kterou se v práci budu podrobněji zabývat. Multikulturní kompetence se formuje 

po celý život avšak určitý „zdravý“ základ je důležité získat již v dětství od rodičů, okolí a 

zejména ve škole. Na tuto situaci zareagovalo české školství aplikací multikulturní výcho-

vy do RVP jako průřezového tématu (MŠMT, 2012). Multikulturní výchova je dokonce 

vyučována jako předmět na vysokých školách, kde by si studenti měli multikulturní kom-

petenci osvojovat a tříbit. Jednou z dalších a velice zajímavých možností, která je studen-

tům k dispozici a poskytuje jim jedinečnou příležitost jak poznat život, kulturu a různoro-

dost jsou studentské zahraniční pobyty. Mezi nejznámější patří program ERASMUS, který 

mimo jiné umožňuje studentům vyjet na studijní pobyt minimálně na jeden semestr a ma-

ximálně na jeden akademický rok. V práci se budu zejména zabývat vlivem těchto pobytů 

na multikulturní kompetenci studentů, kteří již tuto zkušenost absolvovali a porovnávat se 

studenty, kteří tuto příležitost nevyužili. Dále se budu zabývat modely multikulturní kom-

petence z více pohledů a jejich členěním a zaměřím se i více na multikulturní kompetence 

sociálního pedagoga. V praktické části pak využiji znalosti modelů této kompetence pro 

aplikaci výzkumu, který bude zkoumat právě výše zmíněné rozdíly mezi absolventy pro-

gramu a těmi, co tuto příležitost nevyužili. Praktická číst zkoumá i rozdíly mezi jazykovou 

vybaveností a mírou multikulturní kompetence a vlivem absolvování programu 

ERASMUS na míru zainteresovanosti pracovat v zahraničí. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 MULTIKULTURNÍ KOMPETENCE STUDENTŮ 

Multikulturní kompetence patří z mého pohledu mezi poměrně vděčné téma. Česká litera-

tura není zahlcená tímto fenoménem a poskytuje tak určitou volnost pro aplikaci zahranič-

ních poznatků a teoretických konceptů. Nicméně tato situace může vytvářet určité nejas-

nosti a proto jsem se rozhodl zpracovat tuto kapitolu z pohledu více přístupů a modelů 

k multikulturním kompetencím. 

1.1 Definice multikulturní kompetence 

Pokud chceme pochopit problematiku multikulturní kompetence, musíme se nejdříve za-

měřit na samotné složení tohoto sousloví. Pojem multikulturalismus se skládá ze dvou slov 

a to: multi, tedy mnoho a kultura, což je přeneseno z latinského slova culture (pěstovat). 

Jandourek (2007, s. 136) kulturu chápe jako souhrn živoucích forem, hodnotových před-

stav a životních podmínek obyvatel na časově a prostorově omezeném úseku.  Tento pojem 

naznačuje, že lidé nežijí pouze podle pravidel daných přírodními zákonitostmi. Podle Kee-

singa (1971, s. 4) je kultura vše, co se člověk v průběhu života učí. Průcha (2006, s. 46) 

rozlišuje dvě pojetí kultury a to: širší pojetí, které zahrnuje všechny výtvory civilizace (ma-

teriální i duchovní) a užší pojetí, kde je kultura chápána jako veškeré projevy chování lidí 

(komunikace, zvyky, symboly, společenské rituály aj.). Toto užší pojetí chápu jako odpo-

vídající dané problematice multikulturních kompetencí.  

Obrázek 1 Model kultury dle Trompennarse a Hampden-Turnera (1997, s. 23) 
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Jak můžeme vidět na obrázku výše, který je zjednodušenou verzí pohledu mnoha autorů na 

pojetí kultury, tak kultura je tvořena více úrovněmi. Jádro tvoří tzv. základní předpoklad, 

který obsahuje určité zakořeněné předpoklady o životě, nepsaná pravidla, které všichni 

dodržují. Další vrstva je tvořena hodnotami a normami, na kterou navazují určité kulturní 

rysy, symboly, produkty aj. Lze tedy vysledovat určitý pohyb od skrytých složek kultury 

až po její hmatatelné produkty. Tímto se zabývá i známý model kulturního ledovce. Na 

„kulturní hladině“ lze vidět jen špičku ledovce, která zahrnuje například umění, styl oblé-

kání, literaturu, zatímco pod povrchem se skýtá daleko více (sociální interakce, konverzač-

ní zvyky, neverbální komunikace, různé hodnotové koncepty a mnoho dalšího). 

Gudykunst (2004, s. 42) uvádí, že kultura stanovuje pravidla pro hraní hry jménem život. 

Pravidla se liší společnost od společnosti a je třeba vědět, jak používat tato pravidla v dané 

společnosti. Problémy a nedorozumění začínají tehdy, když člověk vstoupí do jiného kul-

turního prostředí, kde se aplikují jiné pravidla. I proto je důležité zabývat se právě multi-

kulturními kompetencemi. 

Kompetence je v Oxfordském pedagogickém slovníku (2008, s. 60) jednoduše popsána 

jako schopnost vykonávat určitou činnost na úrovni stanovené standardem. Veteška a Tu-

reckiová (2007, s. 32) dodávávají další znaky kompetence a to, že kompetence je nejenom 

definovaná standardem, ale je i multidemnzionální, kontextualizovaná a má potenciál pro 

rozvoj.  

Kompetence jako samostatný pojem vyjadřuje dle Vetešky a Tureckiové (2007, s. 27) urči-

tý soubor znalostí, dovedností, zkušeností, metod a postupů, ale také například postojů, 

které člověk využívá k úspěšnému řešení určitých úkolů. Výše zmínění autoři chápou 

kompetenci jako soubor rozhodovacích pravomocí a z nich vyplývajících odpovědností za 

rozhodnutí a zároveň jako sadu zdrojů, které si jedinec osvojuje a rozvíjí výchovně vzdělá-

vacím procesem. 

V zahraniční literatuře se můžeme také často setkávat s pojmy jako multicultural compe-

tence, intercultural competence (u nás známá jako interkulturní kompetence), intercultural 

communication competence, cultural competence, nebo dokonce cross-cultural competen-

ce. Rozdíly mezi těmito pojmy jsou jen minimální, slovo inter vyjadřuje lépe vztah mezi 

danými objekty, v tomto případě kulturami. Výraz cross-cultural jde ještě hloub a znázor-

ňuje určitý proces vzájemného ovlivňování (křížení) kultur. Komunikační kompetence 

v kontextu multikulturality se používá pro akcentování mezikulturní interakce. Ve výsled-
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ku je poměrně jedno, který pojem se používá, nicméně každý má svou teoretickou základ-

nu a lze vysledovat, ve kterých oborech se jednotlivé pojmy více používají.  

U nás je tato problematika zúžena jen na dva nejrozšířenější pojmy a to multikulturní, ke 

kterému tíhnou autoři jako např. Průcha (2003, 2006), Hladík (2006, 2010), Gulová a Ště-

pařová (2004) a interkulturní, který má podporu zřejmě o něco menší. Zastoupen je např. 

Buryánkem (2005) nebo Morgensternovou (2007). V zahraničí nicméně dle mého názoru 

převládá užití slova interkulturní hlavně tedy v souvislosti s kompetencemi. V práci tyto 

pojmy nebudu zaměňovat, nicméně jejich význam a užití chápu jako totožné. Pojem multi-

kulturní ovšem tuto práci zaštiťuje a to z důvodu jeho největší podpory autorit v České 

republice. 

Definovat multikulturní kompetenci není snadné. Jak uvádí Deardorff (2006) tato proble-

matika je používána a popisována vědci a badateli už více než třicet let, avšak na žádné 

jednotlivé definici se ještě nepodařilo shodnout. Nicméně všechny definice a koncepty 

multikulturních kompetencí zahrnují schopnost efektivní a vhodné interakce s lidmi z od-

lišných kultur. Tato interakce je tvořena zejména komunikaci a chováním. Autoři jako 

např. Chen a Starosta (1996), Byram (1997, 2001) nebo Fantini (2000) se shodují i na zá-

kladních čtyřech dimenzích, které multikulturní (interkulturní) kompetenci tvoří. Jsou jimi 

znalosti, dovednosti, postoje a určité kulturní vědomí. Byram (1997) navíc ještě dovednosti 

dále rozvíjí. Setkal jsem se i s podobným dělením a to na kognitivní emočně-postojovou a 

behaviorální dimenzi, kterou používá např. Morgensternová (2007). Do ní lze ovšem nej-

častěji používané rozdělení do čtyř dimenzí zařadit nebo se tyto dimenze minimálně hodně 

prolínají. Dále už existuje mnoho více či méně odlišných pohledů na multikulturní kompe-

tenci, kterým budu věnovat prostor v další kapitole. 

1.2 Vymezení multikulturních kompetencí a jejich modelů 

Pokud se odborněji zaměříme na problematiku multikulturní kompetence, tak objevíme 

určitou rozpolcenost, alespoň co se týče modelů. Vysledoval jsem rozdílné zaměření auto-

rů a to následně rozdělil do dvou modelů, které jednotlivé koncepty autorů zaštiťují. Podle 

toho, jak sami autoři své koncepty vymezují, jsem použil následující dělení: 
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1.2.1 Modely zaměřené na složky multikulturní kompetence 

Jak už bylo v předchozí kapitole naznačeno, tak se mnoho autorů lehce rozchází v názo-

rech na jednotlivé složky multikulturní kompetence. Většinou vychází z vlastních vý-

zkumů na toto téma nebo z komparace svých poznatků s dalšími autoritami. 

Za zmínku stojí určitě rozdělení a popis jednotlivých složek dle Morgensternové (2007). 

Ta pracuje s pojmem interkulturní kompetence, kterou tvoří tři složky: kognitivní, afektiv-

ní a behaviorální. Do jednotlivých kompetencí spadají různorodé schopnosti, znalosti a 

dovednosti. 

Morgensternová (2007, s. 13) uvádí následovné členění: 

Kognitivní kompetence 

 Reálný pohled na sebe sama (sebereflexe, sebepojetí) 

 Kulturní identita (uvědomění si vlastního „kulturního já“, kulturních hodnot, tradic 

a jejich význam pro svou osobnost) 

 Poznatky o cizí kultuře (získat poznatky o cizí kultuře, správně analyzovat chování 

příslušníka kultury, uvědomit si rozdíly mezi vlastní a cizí kulturou) 

 Předcházení předsudkům, tolerování odlišnosti (naučit se výt kulturně otevřený a 

tolerantní) 

Afektivní kompetence 

 Interkulturní senzitivita a adaptabilita (citlivost vůči cizí kultuře a schopnost adap-

tability) 

 Empatie (schopnost vcítit se do cizích mentalit a lépe interpretovat cizí vzorce cho-

vání 

 Interpersonální vztahy a jejich prožívání (správně interpretovat emoce v dané kultu-

ře aj.) 

Behaviorální kompetence 

 Umění interkulturní komunikace (schopnost komunikovat bez kom. šumů a nedo-

rozumění, umění naslouchat, práce s neverbální komunikací…) 

 Řešení interkulturních konfliktů (správné vnímání konfliktních situací, naučení se 

strategiím řešení konfliktů) 
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 Schopnost kooperace a práce v interkulturním týmu (respektovat ostatní, pochopit 

svoji roli v týmu, přispívat k rozvoji týmu) 

Podobně jako Morgensternová (2007) se staví k pojetí interkulturní kompetence i Chen a 

Starosta (1996), kteří vymezují naprosto stejné dílčí složky interkulturní kompetence. 

S jedním z nejpoužívanějších rozdělení interkulturní kompetence přišel Byram (1997, s. 

50-54), který ji rozdělil na znalosti dovednosti, postoje a vědomí.  

Postoje v tomto kontextu chápe jako připravenost a otevřenost k důvěře vůči jiným kultu-

rám, ale i té vlastní. Sem zejména zařadil následující cíle 

 ochota k vyhledávání a přijímání příležitostí, které nám umožní žít s ostatními 

v rovnosti 

 zájem o poznávání jiných perspektiv 

 připravenost na adaptaci k cizí kultuře 

 připravenost a otevřenost k odlišným stylům verbální a neverbální komunikace 

Znalosti – zejména sociálních skupin a jejich kultur, dále znalosti produktů a praktik jed-

notlivých skupin či kultur. Zde vymezil cíle (znalosti) následovně: 

 současné a historické vztahy mezi vlastní a partnerovou (v dialogu) zemí 

 prostředky k dosažení kontaktu s partnerem (ve vzdálenosti nebo proximitě) 

 proces socializace v naší a partnerově zemi 

 sociální rozdíly a jejich hlavní ukazatele v naší a partnerově zemi 

 procesy sociální interakce v naší a partnerově zemi 

 „národní paměť a vědomí“ o partnerově zemi a z nich vyplývajících perpektiv 

Dovednosti chápe zejména jako nástroj k rychlému pochopení nového kulturního prostředí 

a schopnost interakce s lidmi z  tohoto prostředí. Do této kategorie zejména patří: 

 Umět použít v reálném čase vhodnou kombinaci znalostí, dovedností a postojů k 

interakci s někým z odlišné kultury  

 Umět identifikovat rozdíly mezi vlastní a cizí kulturou a znát jejich význam 

 Umět vhodně komunikovat s někým z odlišné kultury  
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 Umět identifikovat a rozdíly a podobnosti v procesu interakce s někým z odlišné 

kultury a podle toho se i zachovat. 

Vědomí chápe jako schopnost kriticky vyhodnotit perspektivy, praktiky a produkty naší a 

cizí kultury. Uvádí zde zejména: 

 Identifikace a interpretace hodnot vlastní a cizí kultury 

 Ohodnocení těchto hodnot  

Podobně vidí složky multikulturní kompetence i Pope, Reynolds a Mueller (2004, s. 14-

15), ti uvádí, že mít multikulturní vědomí, znalosti a dovednosti je důležité nejen 

v interakci s někým z odlišné kultury, ale i se členem naší vlastní. Tito autoři k jednotlivým 

složkám přidávají i další charakteristiku. Multikulturní vědomí se podle nich sestává 

zejména z hodnot, postojů a předpokladů nezbytných pro interakci s kulturně odlišným 

jedincem. Multikulturní znalosti se skládají z informací o různých kulturních skupinách, 

kulturní a rasové identitě a akulturaci. Multikulturní dovednosti obsahují zejména takové 

chování, které nám umožní efektivně aplikovat multikulturní znalosti a vědomí do běžného 

života. Alfou a omegou je schopnost komunikovat napříč kulturami s akcentem na speci-

fické aspekty verbální a neverbální komunikace. 

Modely zaměřené na složky multikulturní kompetence předpokládají vzájemnou prováza-

nost jednotlivých složek, které jsou stejně důležité. Mnozí autoři, jak uvádí Fantini (2000, 

s. 28), však považují právě kulturní vědomí za určitý základní kámen, na kterém je posta-

vena efektivní interkulturní interakce. Tento vztah znázorňuje obrázek uvedený níže. 

Obrázek 2 Vzájemná provázanost složek interkulturní kompetence. (Fantini, 2000, s. 28) 

 

Ve středu obrázku se nachází právě vědomí (awareness) jako nejsilnější složka, které ob-

klopují znalosti (knowledge), postoje (attitudes) a dovednosti (skills). Je však zřejmé, že 

jedna složka bez druhé by nemohla existovat. 
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Vyjmenovat by šlo samozřejmě daleko více teorií, které obsahují další složky interkulturní 

kompetence. Například Kupka, Everett a Wildermuth (2007, s. 18) přicházejí s novým mo-

delem interkulturní kompetence nazvaným Duha, který zahrnuje dokonce 10 složek. A to: 

1. Kompetence cizího jazyka, 2. Kulturní vzdálenost, 3. Uvědomění sebe sama, 4. Znalosti, 

5. Dovednosti, 6. Motivace, 7. Přiměřenost, 8. Efektivnost, 9. Kontext a 10. Interkulturní 

afinita. Mně však v prvé řadě šlo o to, abych uchopil nejvíce obecné a zároveň nejpoužíva-

nější modely, které jsou zaměřeny právě na složky multikulturní kompetence a ty jsou tvo-

řeny zejména čtyřmi složkami a to: znalostmi, dovednostmi, vědomím a postoji. 

1.2.1.1 Procesní modely 

Velice zajímavým typem modelu multikulturní kompetence je model zaměřený na proces 

či interakci. Jedním z nejznámějších autorů, kteří se právě zaměřují na proces je Darla K. 

Deardorff (2006), která přichází s pyramidovým modelem, který tvoří postoje jako základ-

na pyramidy. Na nich jsou postaveny vedle sebe další dva kameny a to znalosti + porozu-

mění a dovednosti. Ty následuje požadovaný vnitřní výsledek a špičku pyramidy tvoří po-

žadovaný vnější výsledek. Nižší úrovně posilují a zkvalitňují ty vyšší. Autorka použila tzv 

metodu Delphi. Tato technika je založena na předvídání budoucích výsledků, v tomto pří-

padě za účasti expertů v daném vědním oboru (Wildermuth, 2009, s. 83). Na tomto vý-

zkumu se podílelo 23 expertů na multikulturní kompetence. Podle Deardorffové (2006) 

vyjadřuje lépe složitost interkulturní kompetence právě níže uvedený proces než pyramida.  

Obrázek 3 Vizualizace procesního interkulturního modelu dle Deardorffové (2006, s. 256) 
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Při probíhajícím procesu orientace je dle Deardorffové (2006, s. 257) zásadní: a) být si 

vědom učení, které nastává v každém bodě procesu; b) disponovat dovednostmi, které jsou 

potřebné pro nabytí interkulturní kompetence. Tento procesní model multikulturní kompe-

tence rovněž znázorňuje pohyb a proces orientace, která nastane mezi různými prvky. Mů-

žeme vidět například pohyb z osobní úrovně na mezilidskou (mezikulturní interakce). Ten-

to pohyb znázorňuje, že je možné, aby jedinec pomocí postojů a / nebo dovedností (znalos-

tí) dosáhl přímo požadovaného vnějšího výsledku, nicméně vhodnost a efektivita výsledku 

nemusí být zdaleka tak silná, jako když je celý cyklus řádně dokončen a začíná znovu. 

Tento procesní model také znázorňuje složitost rozvoje multikulturní kompetence.  

S procesním modelem interkulturní kompetence přicházejí i autoří Kupka, Everett a Wil-

dermuth (2007). Ti svůj model pojmenovali jako „Duha“. Tento model je postavený 

zejména na psychologických teoriích jako konstrukce sociální reality, teorii sociálního 

učení, teorii kulturní identity, teorii identity a teorii zvládání úzkosti. „Duha“ zahrnuje de-

set vzájemně propojených jednotek, které tvoří interkulturní kompetenci. Jsou jimi: kom-

petence cizího jazyka, kulturní distance, kulturní sebeuvědomění, znalosti, dovednosti, 

motivace, přiměřenost, efektivita, kontext a kulturní afinita. 

Obrázek 4 Model interkulturní kompetence dle Kupky, Everetta a Wildermuthové (2007, s. 

25) 

 

Tento obrázek vyjadřuje komunikační proces mezi dvěma členy odlišných kultur. Aby 

došlo ke vzájemnému interkulturnímu porozumění a souznění, musí být interakci aktivo-

vány jednotlivé složky interkulturní kompetence. Proces vzájemné interakce vyjadřuje 

„duha“, která obsahuje jednotlivé složky interkulturní kompetence. Tento proces vzájem-
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ného ovlivňování mohou narušit ruchy (enviromentální, psychické, fyzické, situační nebo 

sémantické) 

Uvedl jsem dva typy, které reprezentují jiný typ procesu. Model Deardoff (2006) je zamě-

řen na nabývání a zkvalitňování interkulturní kompetence, zatímco model Kupky, Everetta 

a Wildermuth (2007) je orientován na samotný proces interakce mezi dvěma jedinci odliš-

né kultury. 

1.2.2 Vývojové modely 

Vývojové modely mají společnou jednu zásadní věc a to, že autoři chápou multikulturní 

kompetenci jako určitý evoluční proces. Tyto modely mají tendenci popisovat etapy, kte-

rými si osvojitelé multikulturní kompetence procházejí při získávání nějaké nové doved-

nosti. Jedná se o vývoj získávání kompetence, který zahrnuje určitý kvalitativní skok od 

kulturního nevědomí až po kulturní vědomí v rámci multikulturní kompetence.  

Například Bennett (1993) přišel s vývojovým modelem interkulturní senzitivity, který za-

hrnuje šest fází vývoje. Mezi ně patří: popření, obrana, minimalizace, přijetí, adaptace a 

integrace. Jedná se tedy o popis dvou protipólů v podobě popírání interkulturních rozdílů 

až po jejich absolutní adaptaci a v některých případech až integraci do jedincovy identity. 

Tento proces popisuje pohyb od etnocentrismu (popření, obrana, minimalizace) po etnore-

lativismus (fáze přijetí, adaptace a integrace). 

Obrázek 5 Vývojový model, který popsal Bennett (1993, s. 11) 

 

Naopak Fantini (2000, s.30) se zaměřil na popis samotného jedince v multikulturním pro-

středí. Jedná se o přizpůsobení se novému kulturnímu prostředí. Uvedl čtyři fáze, které 

zahrnují:  
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 vzdělávajícího se cestovatele (krátké návštěvy zahraničí) 

 dočasného obyvatele (pobyty v rámci 4-8 měsíců) 

 profesionála (pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v multikulturním prostředí) 

 interkulturního specialistu (jedinci zaměření na multikulturní vzdělávání) 

Tento model však na rozdíl od předchozího moc nereflektuje samotnou kvalitu jednotli-

vých stádií, zřejmě s nimi automaticky počítá. 

Dalšími autory, kteří přicházejí s vývojovým modelem, jsou King a Baxter Magolda 

(2005). Ti přicházejí s počáteční, pokročilou a zralou fází interkulturního vývoje. Tento 

model se pokouší identifikovat úrovně kulturního vědomí, citlivosti a schopnosti přizpůso-

bit se rozdílům napříč kulturami. Nízké míra kulturního vědomí a citlivosti představují 

méně kompetentní způsoby interkulturní interakce a vyšší míra kulturního vědomí a citli-

vosti představuje kompetentnější interkulturní interakci. Předpoklad modelu je, že jedinci 

dosáhnou vyšších úrovní kompetence pouze prostřednictvím probíhajícího studia, pozoro-

vání, a interakce s představiteli jiné kultury. 

Vývojový model dle Kinga a Baxter Magoldy (2005, s. 576): 

Základní úroveň vývoje 

Kognitivní 

Naivita ohledně odlišných kultur, jejich hodnot a praktik. Vidí odlišné kulturní pohledy 

jako špatné. Kategorizuje. 

Intrapersonální 

Chybí vědomí vlastních hodnot a sociální (rasové, sexuální, etnické) identity, nedostatečné 

pochopení jiných kultur, odlišnost je viděna jako hrozba 

Interpersonální 

Primárním zdrojem tvorby identity jsou vztahy s lidmi ze stejného prostředí. Jiné perspek-

tivy jsou viděny jako špatné. Sociální problémy vidí egocentricky. Nechápe společnost 

jako organizovanou jednotku. 

Pokročilá úroveň vývoje 

Kognitivní 
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Vyvíjí se kulturní vědomí, přijímá více perspektiv. Schopnost upravit si názory autorit 

podle svého. 

Intrapersonální 

Identita se vyvíjí z povzdálí od cizích názorů a představ. Uznává legitimitu jiných kultur. 

Sám poznává hodnoty jiných kultur. 

Interpersonální 

Snaha o interakci s odlišnými lidmi a zdržování se předčasných úsudků. Opírá se o nezá-

vislé vztahy, ve kterých existuje více perspektiv (nekoordinovaných). Já je často ve stínu 

potřeb ostatních. Začíná zjišťovat, jak sociální systém ovlivňuje skupinové normy. 

Zralá úroveň vývoje 

Kognitivní 

Schopnost uvědomělého posunutí perspektiv a chování do alternativního kulturního pohle-

du na svět a využívání více kulturních rámců. 

Intrapersonální 

Schopnost vytvořit vnitřní já, které se otevřeně zabývá názorovým výzvám. Hodnotí soci-

ální identitu (rasovou, generovou atd.) v globálním a národním kontextu. 

Interpersonální 

Schopnost zapojit se do smysluplných, provázaných vztahů s odlišnými jedinci, které jsou 

založeny na porozumění a respektování odlišností. Chápe jak jednotlivci a komunity ovliv-

ňují sociální systém. Ochota bojovat za práva ostatních. 

Výše uvedený model zobrazuje určitou vývojovou trajektorii interkulturní zralosti. Popsá-

ny jsou tři kvalitativně rozdílné stupně. 

Je zřejmé, že vývoj multikulturní kompetence je proces, který začíná kontaktem s odlišnou 

kulturou, ale nemusí mít nutně konec. Pokud se zamyslíme nad tímto výrokem, tak zjistí-

me, že rozvoj multikulturní kompetence probíhá a může trvat celý život. 

1.3 Rozvíjení multikulturní kompetence studentů 

Pokud chce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (a nejen ona) poskytovat stále kvalitnější 

výuku a produkovat kvalitní, konkurenceschopné a uplatnitelné absolventy i mimo Českou 

republiku, tak je jasné, že se nesmí slepě zaměřit jen na samotný obsah daných oborů, ale 
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zkusit implementovat do výuky i jakousi přidanou hodnotu. Tuto by mimo jiné mohla na-

leznout i v rozvíjení multikulturních kompetencí. Na první pohled se může zdát, že absol-

venti FT nebo FAI tyto kompetence moc nepotřebují. Pokud se ovšem zaměříme na celko-

vý vývoj v těchto oblastech, rostoucí míru technologických změn a vezmeme do úvahy 

vliv globalizace, tak zjistíme, že i v těchto oborech jsou určité schopnosti efektivní a vhod-

né interakce potřeba. Vždyť do popředí v technologických oborech se dostávají země jako 

Indie, Tchaj-wan aj. Tedy země s totálně odlišnou kulturou než je naše vlastní. U absolven-

tů, FaME, FMK a zejména FHS už nemůže být nikdo na pochybách. Těžko si představit 

nějakého vrcholového manažera, který má uzavřít zajímavý obchod například s Čínskou 

firmou a nebude schopný efektivní a vhodné komunikace s obchodními partnery. Samo-

zřejmě multikulturní kompetence nejsou samoúčelné a mělo by dojít i k určitému pozitiv-

nímu vývoji kulturní senzitivity a empatie. Těmito vlastnostmi by měli disponovat zejmé-

na, ale ne výhradně absolventi pomáhajících profesí na fakultě FHS. Tyto vlastnosti mohou 

uplatnit v různých výchovně-vzdělávacích, poradenských a jiných procesech V následující 

kapitole jsem se proto zaměřil na to, jak by se multikulturní kompetence daly rozvíjet 

v samotných studijních programech na UTB. Jsem si vědom, že tyto možnosti nejsou sa-

mospásné, nicméně jako odborný základ by měly stačit. 

1.3.1 Multikulturní výchova jako nástroj rozvíjení multikulturní kompetence 

Jednou z možností nástroje rozvíjení multikulturní kompetence, která mi přišla první na 

mysl, je multikulturní výchova, která je už několik let vyučována jako průřezové téma 

v rámci RVP. K výuce může docházet i na vysokých školách. O vlivu multikulturní vý-

chovy na multikulturní kompetence není pochyb. Například Buryánek a kol. (2002) uvádí, 

že cílem právě multikulturní výchovy (interkulturního vzdělávání) by mělo být vybavení 

studentů potřebnými interkulturními kompetencemi. Tyto kompetence by měly být násle-

dující: 

 Znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské 

společnosti 

 Dovednosti orientovat se v kulturně pluralitním světě a využívat interkulturní kon-

takty a dialog k obohacení sebe i druhých 

 Postoje tolerance, respektu a otevřenosti k odlišným skupinám a životním formám, 

včetně vědomí potřebnosti osobní angažovanosti (Buryánek a kol., 2002, s. 13) 
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Stejně jako u multikulturní kompetence je terminologie tohoto pojmu poměrně nejednotná. 

Dochází zde opět k určitému prolínání slov multi, inter a jsou i další podobné názvy použí-

vané v zahraničí jako cross-cultural education, global education apod. Důležité je, že zá-

kladním společným předmětem těchto výchovně-vzdělávacích činností je kulturní odliš-

nost a výchova k určitému respektu a toleranci ostatních kultur. 

Multikulturní výchovu definuje Mistrík (2008, s. 18) jako soubor výchovných cílů a postu-

pů, které mají podporovat pokojné soužití kultur. Průcha (2006, s. 15) chápe multikulturní 

výchovu podobně. Jedná se o edukační činnost, která má za úkol učit různorodé skupiny 

lidí žít spolu ve vzájemné spolupráci a respektu. Průcha (2009, s. 171) dodává, že si jed-

notlivci pomocí tohoto edukačního procesu vytváří předpoklad k pozitivnímu vnímání a 

hodnocení jiných kultur. 

Jedním z důležitých cílů multikulturní výchovy by měl být rozvoj pluralistické orientace 

studentů. Měli bychom se snažit o dosáhnutí výsledku, který obsahuje kritické myšlení 

studentů a schopnost interakce v rozmanité společnosti. Pluralitní orientaci v české literatu-

ře reflektuje např. Buryánek a kol. (2002). 

Engberg a Hurtado (2011, s. 417-418) uvádějí, že pluralitní orientace je vázána na studen-

tovo myšlení a jejich schopnost sociální interakce, které jsou úzce spjaty s kognitivní vývo-

jovou teorií stejně jako například model zralosti interkulturní kompetence od Kinga a Bax-

ter Magoldy (2005, s. 575-576), který je popsaný v předchozí kapitole. Pluralitní orientace 

z teoretického hlediska zahrnuje vyšší míru komplexního myšlení, které umožňuje studen-

tům lepší zapojení do týmové spolupráce, kritické myšlení a rozvíjet empatii (Engberg a 

Hurtado, 2011, s. 418). Můžeme tedy říct, že rozvoj multikulturních kompetencí a výuka 

multikulturní výchovy vede i k rozvoji určitých soft skills, které jsou pro absolventy na 

trhu práce určitě dobrým bonusem. 

Multikulturní výchova se dle Bennetové (2001, s. 173) opírá o čtyři základní zásady:  

 teorie kulturního pluralismu  

 ideály sociální spravedlnosti, redukce rasismu, sexismu, a dalších forem předsudků 

a diskriminace 

 potvrzení kultury ve výchovně vzdělávacím procesu 

 vize spravedlnosti ve vzdělávání, která vede k vysoké úrovni akademického vzdě-

lávání pro všechny studenty 
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Bennettová (2001, s. 172) ve svých „žánrech“ multikulturní výchovy uvádí multikulturní 

kompetenci jako podstatnou složku multikulturní výchovy. Její model mimo jiné znázorňu-

je interdisciplinaritu tohoto oboru. Ačkoliv je tento model zaměřený na děti aplikovat se dá 

určitě i na terciární vzdělávání. Banks (2007, s. 5) dodává, že všichni studenti, bez ohledu 

na jejich pohlaví, společenskou třídu, jejich etnickou, rasovou či kulturní charakteristiku, 

by měli mít rovnou příležitost ve školním vzdělávání. 

Tabulka 1 „Žánry“ multikulturní výchovy dle Bennettové (2001, s. 172) 

Skupina 1 
Reforma ku-

rikula 

Skupina 2 Spravedli-
vé vzdělávání 

Skupina 3 Multi-
kulturní kompe-

tence 

Skupina 4 Sociální 
spravdlnost 

Předpoklady Předpoklady Předpoklady Předpoklady 

Znalosti jsou 
sporné a kon-

struované. 

Všechny děti mají 
zvláštní nadání 

a schopnost se učit. 
Hlavním cílem 

vzdělávání je umožnit 
všem dětem, aby napl-
nily svůj potenciál. Kul-
turní socializace a vní-
mání etnické identity 

ovlivňují výuku a proces 
učení. 

Redukce rasových a 
kulturních předsudků 

je možná a žádaná. 
Jedinec se může stát 
tolerantním k ostat-
ním, nemusí zamítat 

rodinné názory. 

Společenská změna je 
nezbytnou podmínkou 
pro dosažení spravedli-
vého vzdělávání. Spole-
čenská spravedlnost je 

možná v souladu se 
základními demokratic-

kými hodnotami. 

Žánr 1 Žánr 4 Žánr 7 Žánr 10 

Historické 
bádání 

Školní a třídní klima 
Etnická identita a její 

vývoj 
Demografie 

Žánr 2 Žánr 5 Žánr 8 Žánr 11 

Detekce před-
pojatosti v 
textech a 

instruktážních 
materiálech 

Studenstký výkon a 
úspěch 

Redukce předsudků 
Kultura a rasa v lidové 

kultuře 

Žánr 3 Žánr 6 Žánr 9 Žánr 12 

Teorie kurikula 
Kulturní styly ve vý-
chovně vzdělávacím 

procesu 

Kultura etnické sku-
piny 

Sociální opatření 

Jak můžeme vidět, Bennettová (2001) se zaměřila spíše na schopnost redukovat předsudky 

vůči jiným etnikům a rasám a dále na znalost odlišných kultur. Tyto body by měly být pro 

multikulturní výchovu dle mého názoru esenciální. 
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1.3.2 Výuka cizích jazyků jako nástroj rozvíjení multikulturní kompetence 

Jednou z další možnosti implementace rozvíjení multikulturní kompetence v rámci výuky 

na UTB ve Zlíně by měla být i nauka cizích jazyků. Pokud se striktně nezaměříme jen na 

esenciální podstatu výuky jazyků a to efektivní komunikaci, tak bychom měli dostat ještě 

samotnou nauku a cizí kultuře, reáliích atd., které jsou podstatou dimenze znalostí a určité-

ho kulturního vědomí, které spolu se schopnostmi/dovednostmi a postoji tvoří podle větši-

ny autorů multikulturní kompetence. 

Samotné výhody vícejazyčnosti jsou jednoznačné:  

Komunikační výhody 

Umožňují lepší komunikační podmínky ve vícejazyčné rodině, komunitě. Snižuje se jazy-

ková bariéra pro komunikaci se světem, jinými jazykovými skupinami, rozšiřuje se mož-

nost uplatnění na mezinárodním trhu práce atd. 

Kulturní výhody 

Vícejazyčnost poskytuje lepší poznání ostatním kultur a etnik. Prohlubuje se multikultura-

lismus. 

Kognitivní výhody 

Myslí se jimi zejména výhody v oblasti myšlení (komunikační citlivost, lepší kreativní 

myšlení) 

(Baker a Prys Jones, 1998, s. 6-8). 

Bialystok (2001) uvádí, že bilingvální děti mají výhodu nad těmi, co umí jen jeden jazyk 

v některých kognitivních procesech. Tato výhoda přetrvává dle Bialystok a kol. (2004) do 

dospělosti. Konkrétně byly prokázány benefity v oblasti pozornosti, její selekci a inhibici. I 

z tohoto důvodu je důležité s výukou cizích jazyků začít co nejdříve. Tyto výhody mohou 

hrát roli například při posuzování ostatních lidí, kdy bilingvální jedinci mohou vykazovat 

vyšší míru pozornosti a senzitivity k odlišnostem. 

Výuka samotná nás může dále motivovat k poznávání další kultury například prostřednic-

tvím hudby, filmu, různých výstav aj. 

Existuje dokonce samostatný obor, interkulturní komunikace, který se právě zabývá komu-

nikací mezi jednotlivými kulturami. Cílem je prevence vzájemných nedorozumění a po-

chopení kulturních odlišností. V Českém prostředí se tímto oborem zabývá například Prů-



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 27 

 

cha (2010), který interkulturní komunikaci chápe jako obor výzkumu, proces komunikace 

a edukaci tohoto procesu.  

Interkulturní komunikace má stejně jako multikulturní výchova či multikulturní kompeten-

ce v zahraniční literatuře několik významově stejných termínů. Často lze najít názvy jako 

cross-cultural communication nebo interethnic communication.  

Interkulturní komunikaci definuje Průcha (2010, s. 16) jako „termín označující procesy 

interakce a sdělování probíhající v nejrůznějších typech situací, při níž jsou partnery pří-

slušníci jazykově nebo kulturně odlišných etnik, národů a rasových či náboženských spole-

čenství. Tato komunikace je determinována specifičnostmi jazyků, kultur, mentalit a hod-

notových systémů komunikujících partnerů.“ 

Obrázek 6 Tři základní fenomény interkulturní komunikace dle Průchy (2010, s. 24) 

 

Na obrázku výše můžeme vidět provázanost interkulturní komunikace. 

Allwood (1985) rozděluje interkulturní komunikaci do několika úrovní. Do osobní úrovně 

zařadil, jak si daný jedinec osvojil a používá komunikační prostředky. Patří sem „řeč těla“, 

intonace, prozódie, slovník, fráze a gramatika. Dále popisuje vztah mezi dvěma komuni-

kačními partnery. Zde je předmětem zejména vzájemný vliv partnerů, percepce a pochope-

ní. Interkulturní komunikaci popisuje i z úrovně určitého komunikačního chování v urči-

tých situacích, zde se zabývá například seznamováním se, zpětnou vazbou aj. V potaz bere 

i sociální role v různých kulturách a jiné specifika.  

Výše popsané rozdělení reflektuje složitost interkulturní komunikace. Určitě by si tato té-

matika zasloužila podrobnější popis, nicméně pro určitý nástin stačí. Provázanost a důleži-

tost interkulturní komunikace s multikulturními kompetencemi dokazuje samotný název 

interkulturní komunikační kompetence, která právě reflektuje vzájemný komunikační 

vztah mezi členy odlišných kultur. 
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1.4 Multikulturní kompetence sociálního pedagoga 

S ohledem na studovaný obor a důležitost multikulturních kompetencí právě pro pomáhají-

cí profese jsem se rozhodl do práce začlenit i kapitolu, která se bude věnovat multikultur-

ním kompetencím sociálního pedagoga. 

Sociální pedagog se v multikulturním kontextu může profilovat zejména v poradenství 

nebo výchovně vzdělávacím procesu.  

1.4.1 Multikulturní kompetence sociálního pedagoga v multikulturním poradenství 

Multikulturní poradenství prostřednictvím sociálního pedagoga může ztělesňovat například 

pomoc imigrantům, cizincům a příslušníkům etnických menšin na nejrůznějších úřadech a 

institucích. Představit si můžeme pomoc klientovi v azylovém zařízení až po pomoc a po-

radenství při zprostředkování práce úřednicí úřadu práce. Všichni tito „poradci“, kteří při-

chází do styku s kulturně odlišnými jedinci, by měli disponovat dle Sueho a kol. (1992) 

multikulturními kompetencemi v podobě: 

 Vědomí vlastních hodnot a předsudků 

 Porozumění pohledu klienta na svět 

 Schopnost vhodné intervence  

Výše uvedené rozdělení Sue a kol (1992) aplikovali do tří dimenzí v podobě názorů a po-

stojů, znalostí a dovedností. 

Vědomí vlastních hodnot a předsudků 

Postoje 

Poradci jsou si vědomi svého kulturního dědictví a hodnot a respektují odlišnosti. Poradci 

si uvědomují, jak jejich kulturní zázemí ovlivňuje psychologické procesy. Poradci jsou 

schopni rozpoznat limity svých kompetencí a odbornosti. Poradci nemají obtíže s odliš-

nostmi, jež mezi nimi a klienty existují v oblasti etnicity, kultury a víry. 

Znalosti 

Poradci mají specifické znalosti o svém rasovém a kulturním dědictví a o tom, jak ovlivňu-

je jejich definice a zkreslení o normalitě/abnormalitě. Poradci mají znalost a rozumějí to-

mu, jak útlak, rasismus a diskriminace a stereotypizování ovlivňují je osobně i v jejich prá-

ci. Poradci vědí o svém sociálním vlivu na druhé. Vědí o rozdílech v komunikačních sty-

lech a jejich dopadu na klienty z menšin.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 29 

 

Dovednosti 

Poradci hledají vzdělávací, konzultační a výcvikové zkušenosti, aby obohatili své znalosti 

a posílili účinnost práce s kulturně odlišnou populací. Poradci se snaží porozumět sobě 

samým jako rasovým a kulturním bytostem a aktivně hledají nerasistickou identitu. 

Porozumění pohledu klienta na svět 

Postoje 

Poradci jsou si vědomi svých negativních emočních reakcí vůči jiným rasovým a etnickým 

skupinám, které mohou klientovi v rámci poradenství uškodit. Jsou ochotni porovnat vlast-

ní názory a postoje s přesvědčením svých odlišných klientů nepředsudečným způsobem. 

Poradci jsou si vědomi svých stereotypů a předsudků, které mohou mít vůči jiným rasovým 

a etnickým menšinám. 

Znalosti 

Poradci mají specifické znalosti a informace o konkrétní skupině, se kterou pracují. Porad-

ci rozumějí tomu, jak mohou rasa a kultura ovlivnit utváření osobnosti, profesní volby, 

projevy psychických poruch, hledání pomoci a přijatelnost poradenských přístupů. Poradci 

rozumějí sociopolitickým vlivům, které zasahují do života rasových a etnických menšin 

Dovednosti 

Poradci by se měli obeznámit s relevantními výzkumy. Měli by aktivně hledat vzdělávací 

zkušenosti, které obohatí jejich znalosti, porozumění a mezikulturní dovednosti. Poradci se 

aktivně zajímají o jedince z menšin mimo profesní situace. 

Schopnost vhodné intervence 

Postoje 

Poradci respektují klientovo náboženské přesvědčení a hodnoty týkající se tělesného a du-

ševního fungování. Poradci respektují domorodé praktiky pomoci a respektují vnitřní po-

máhající systémy menšinové komunity. Poradci oceňují bilingvismus a nevidí cizí řeč jako 

překážku. 

Znalosti 

Poradci mají znalosti a rozumějí tomu, jak různé poradenské praktiky vyhovují kulturně 

odlišnému klientovi. Poradci jsou si vědomi institucionálních bariér, které brání minoritám 

využívat podpůrné služby. Poradci vědí o možných zkresleních hodnotících nástrojů a po-
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užívají postupy s vědomím kulturních a jazykových charakteristik klientů. Poradci znají 

rodinné struktury menšin, hierarchie, hodnoty a přesvědčení, stejně jako rysy a zdroje 

menšinové komunity.  Poradci si uvědomují závažné diskriminační praktiky na sociální a 

komunitní úrovni, jež mohou ovlivnit psychickou pohodu populace, jež jsou služby posky-

továny 

Dovednosti 

Poradci jsou schopni využívat škálu verbálních a neverbálních postupů pomoci a při volbě 

opatření brát ohled na jejich kulturně vázanou povahu. Poradci užívají intervence pro pod-

poru klienta, pomáhají mu zjistit, kdy tkví problémy v předsudcích a rasismu ne klientovi. 

Poradci nejsou proti vyhledání konzultace s tradičními léčiteli a náboženskými vůdci a 

praktiky z komunity kulturně odlišných klientů, pokud je to vhodné. Poradci používají ja-

zyk požadovaný klientem. Pokud je třeba vyhledají tlumočníka, nebo klienta předají kvali-

fikovanému poradci. Poradci jsou experty v použití tradičních hodnotících a testovacích 

nástrojů jsou si též vědomi jejich kulturních omezení. Poradci by měli dohlížet a pracovat 

na odstranění zaujatých, předsudečných a diskriminujících postupů. Poradci přijímají zod-

povědnost za vzdělávání svých klientů v procesech psychologických intervencí, jako jsou 

cíle, očekávání, zákonná práva a poradenská orientace.  

Sue a kol. (1992, s. 482) 

Výše uvedený propracovaný model multikulturních kompetencí poradců je ukázkou jaké-

hosi profesního ideálu multikulturního poradce. Realita bývá ovšem často hodně odlišná. 

Každý jednotlivý poradce by se však v rámci svého sebezdokonalování měl snažit o co 

největší rozvoj a přiblížení se výše uvedenému modelu. 

Launikari a Puukari (2009) zdůrazňují sociálně pedagogický rámec v multikulturním pora-

denství, protože se tento rámec zabývá procesy rozvoje člověka ve smyslu sociální účasti, 

začlenění a integrace. Reflektují zejména aktivity zacílené na posílení schopností člověka k 

sociální integraci a řízení vlastního života. Uvažuje se o nich z hlediska rozvoje člověka, tj. 

ve smyslu vzdělávání a učení. Zdůrazňuje se emancipace namísto adaptace, schopnost se-

beřízení namísto závislosti, solidarita a společenství namísto izolace a proaktivita namísto 

reaktivity ke každodenním problémům. Tady je na místě zdůraznit úlohu sociálního peda-

goga, kterému jsou tyto hodnoty vštěpovány po celou dobu studia. 
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1.4.2 Multikulturní kompetence sociálního pedagoga v edukačním procesu 

Sociální pedagog potřebuje multikulturní kompetence i v edukačních procesech. Často 

může působit jako osobní asistent ve škole, vychovatel, vedoucí kroužků, školitel atd. Mů-

že vést i různé preventivní programy, jejichž obsahem by mohla být i multikulturní výcho-

va jako nástroj redukce předsudků. Absolventi sociální pedagogiky nakonec mohou i za 

prací vycestovat a ocitnout se tak v kulturně odlišném prostředí, kde aplikace multikultur-

ních kompetencí bude nezbytná i v mimopracovním prostředí. 

Je nezpochybnitelné, že učitel/vychovatel hraje důležitou úlohu při posilování a rozvoji 

studentových hodnot jako je např. vzájemné porozumění, tolerance a ochota k dialogu. 

K tomu právě může napomoci i výuka samotné multikulturní výchovy, jejímž cílem je prá-

vě výchova k vzájemné toleranci a pochopení. 

Banks (2008, s 31) uvádí, že multikulturní výchovu tvoří několik dimenzí. Mezi ně patří 

integrace obsahu multikulturní výchovy do jiných předmětů (alespoň spravedlivé vyučo-

vání a snaha o redukci předsudků), dále proces konstrukce znalostí (napomáhání k pocho-

pení kulturně odlišného světa), redukce předsudků a podpora školní a sociální kultury.  

Na základě těchto dimenzí by měl sociální pedagog rozvíjet své multikulturní kompetence. 

Tedy tak, aby byl schopen spravedlivého přístupu, napomáhání zdravému rozvoji postojů 

svých svěřenců v kulturně odlišném prostředí, ale samozřejmě nejenom v něm. 
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Obrázek 7 Džalalová (2009) cit. Podle Džalalová a Raudová (2012) dělí multikulturní 

kompetence učitele do uvedených sekcí, ty obsahují další komponenty 

 

Výše uvedený obrázek představuje rozdělení multikulturních kompetencí dle Džalalové 

(2012). Jednotlivé sekce jsou tvořeny dalšími komponentami. Do kulturně kognitivní 

sekce patří znalost vlastní a cizích kultur, znalost základních pojetí multikulturní komuni-

kace, metodická připravenost k učení v multikulturní třídě, znalost několika jazyků, znalost 

principů, podpory kulturních aspektů a jejich aplikace do edukačního procesu. Do osob-

nostní a hodnotové patří humanistické hodnoty postavené na principech multikulturalis-

mu, pozitivní etnická identita, tolerance a psychická připravenost k práci v multikulturním 

týmu. V poslední sekci o motivaci a jednání jsou uvedeny následující komponenty: Plné 

osvojení multikulturních interakčních dovedností, schopnost aplikovat metody a techniky 

pedagogické praxe v multikulturním týmu, humanisticky orientovaný styl pedagogické 

interakce. Všechny tyto komponenty vedou dohromady k profesionální pedagogické in-

terakci v multikulturním prostředí. (Džalalová a Raudová, 2012, s. 68-68) 

Deardorffová (2009, s. 5-9) navrhuje k zamyšlení jednotlivé otázky, které by si měl učitel 

položit. Ty rozdělila podle samotných dimenzí, které obsahuje její model interkulturní 

kompetence. Ohledně postojů k jiným kulturám je nutné si položit několik otázek, které 

obsahují zejména zamyšlení nad tím, jestli je učitel skutečně otevřený k odlišným kultu-

rám, jestli má hodnotit studenta na základě svého nebo studentova kulturního pozadí. Dále 

jestli je učitel ochotný se dozvídat něco nového o jiných kulturách. Multikulturně kompe-

Multikulturní 
kompetence 

učitele 

Kulturně 
kognitivní 

Osobnostní a 
hodnotová 

Motivační + 
jednání 
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tentní učitel musí disponovat i specifickými kulturními znalostmi. Učitel by se měl zaměřit 

na to, jak ho jeho vlastní kultura ovlivňuje zejména v komunikaci a stavbě jeho hodnoto-

vého systému. Určitě by se měl zamyslet i nad tím, kolik toho ví o kulturním pozadí jeho 

studentů, ale i například nad tím jaké kulturní vzorce a světonázory jsou obsažené ve výu-

kových materiálech. Multikulturně kompetentní učitel by měl samozřejmě disponovat i 

určitými dovednostmi, dvě nejzákladnější jsou naslouchání a pozorování. Zde je důležité si 

uvědomit, jak svým studentům učitel vůbec naslouchá? Má se zapojovat do aktivního po-

zorování v jeho třídě, věnovat pozornost vztahům mezi studenty, vzájemné interakci a re-

flexi? 

Pokud učitel disponuje požadovanými  postoji, znalostmi a dovednostmi, měl by se zaměřit 

na požadovaný vnitřní a vnější výsledek multikulturní kompetence. Vnitřní výsledek by 

měl být zaměřen na to, jestli učitel ví, jak studenti chtějí, aby s nimi bylo zacházeno, nebo 

si učitel automaticky myslí, že chtějí, aby s nimi bylo zacházeno podle jeho kulturních 

standardů? Je učitel schopný adaptovat chování a komunikaci na kulturně odlišné poža-

davky studentů? Je učitel schopný vidět věci z více perspektiv? Vnější výsledek by měl být 

zaměřený zejména na to, jestli byl učitel schopný kulturně vhodné interakce se studenty a 

jak by na to samotní studenti odpověděli? Důležité je položit si otázku, co udělat příště 

jinak, abych byl schopný zefektivnit komunikaci a chování v edukačním procesu? (Dear-

dorffová, 2009) 

Jak můžeme vidět na příkladu výše. Pro zdokonalování multikulturní kompetence je nutná 

i sebereflexe a kritické uvažování. Samozřejmě se tyto otázky dají aplikovat i na další obo-

ry. Pro rozvíjení této kompetence je důležité i prostředí. Banks (2008, s. 122) zmiňuje ně-

kolik principů, které by měly být předpokladem zdravého edukačního multikulturního pro-

středí a na kterých by měla fungovat multikulturní výchova. Tyto principy dělí do podka-

tegorií na vzdělávání učitelů, vzdělávání studentů, mezi skupinové vztahy, školní strategie 

vedení. A nastavuje tak jakýsi ideál, ve kterém je formování multikulturních kompetencí 

jak učitelů, ale i studentů snazší. 

Na závěr je nutno zmínit, že stát se profesionálem a to nejenom ve školství, který je multi-

kulturně kompetentní není rozhodně běh na krátkou trať a rozhodně není nikdy definitivní 

a to zejména ve smyslu neustálého učení. Multikulturně kompetentní profesionál se právě 

musí umět neustále učit a být schopný sebereflexe s ohledem zejména na svou práci 

v multikulturním prostředí.  
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2 STUDIJNÍ PROGRAM ERASMUS 

Program Erasmus je stěžejní program Evropské Unie v oblasti vzdělávání a odborné pří-

pravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Tento 

program je určen pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat nebo pracovat 

v zahraničí, dále pak pro vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyu-

čovat v zahraničí a také pro vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v 

zahraničí (NAEP, 2012). 

Erasmus je nedílnou součásti tzv. Lifelong Learning Programu od roku 2007 do roku 2013 

(Nahrazuje tak program ERASMUS/SOCRATES, 2000-2006). Erasmus umožňuje studen-

tům a pedagogům mobilitu po celé Evropě a napomáhá mnohostranné spolupráci mezi 

partnerskými institucemi v Evropě a to zejména mezi vysokoškolskými institucemi navzá-

jem a firmami. Z toho faktu je patrné, že dochází ke vzájemnému působení a obohacování 

mezi jednotlivými účastníky. Já se však dále však budu zabývat této problematice jen 

z pohledu studenta. 

Každý student - účastník programu má během svých vysokoškolských studií nárok na vy-

cestování na jeden studijní a jeden pracovní pobyt. Již více než 2,5 milionu studentů zažilo, 

co to znamená studovat v rámci Erasmu na jedné z více než 4 000 vysokoškolských insti-

tucí v 33 zúčastněných zemích.  To zahrnuje všechny členské státy EU, jakož i Chorvat-

sko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko. Pobyty v zahraničí jak pro 

studium, tak pro pracovní stáž mohou trvat od 3 do 12 měsíců každý. Erasmusje otevřen 

pro všechny studenty studující v účastnickém státě, kteří mají ukončen první ročník vyso-

koškolského studia na dané instituci (European Commission, 2012). 

Jedním z důvodů proč je tento program tak populární je finanční podpora od EU. Studenti, 

kteří se účastní programu, obdrží grant na pokrytí části nákladů na život v zahraničí a ces-

tování. Výše grantu je závislá na životním standardu jednotlivých zemí a na délce pobytu. 

Dalším důvodem je to, že jsou osvobozeni od školného na hostitelské univerzitě. Kromě 

toho mohou studenti se speciálními potřebami, jako jsou např. zdravotní postižení, dostat 

další finanční prostředky, které jim pomohou pokrýt dodatečné náklady spojené s pobytem 

v zahraničí. 
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2.1 Historie programu Erasmus 

Program Erasmus je pojmenován po holandském mysliteli, humanistovi a teologovi, Eras-

mu Rotterdamském (1466 - 1536), který byl svými současníky nazýván „knížetem huma-

nistů“, neboť ostatní převyšoval svým rozhledem a vtipem. Nizozemí jeho doby patřilo k 

nejvyspělejším územím v Evropě, což se projevilo i na kvalitě vzdělávání. Sám Erasmus 

prošel kvalitními církevními školami a právě zde mu učarovalo studium teologie a filozo-

fie, kterému později věnoval celý svůj život. Roku 1493 odjel studovat na Sorbonnu. Do 

této doby spadají Erasmovy první literární pokusy. K jeho nejznámějším dílům patří Chvá-

la bláznivosti, Proti barbarům a další. (NAEP, 2012) Poté Erasmus cestoval po celé Evropě 

a na svých cestách poznal mnoho přátel a navázal množství styků s tehdejšími humanistic-

kými učenci a filozofy. Erasmus kladl důraz na vzdělání a vysmíval se formalismu. Tím, 

že přenechal své jmění ve prospěch univerzity v Basileji, se stal předchůdcem v udělování 

grantů na podporu mobility. Zkratka ERASMUS může být čtena také jako EuRopean 

Community Action Scheme for the Mobility of University Students (European Commissi-

on, 2012). Já však budu v práci používat Erasmus jako název podle Erasma Rotterdamské-

ho. 

Ačkoli je program Erasmus nyní velmi populární a uznávanou součástí vysokoškolského 

vzdělávání v celé Evropě, cesta k vytvoření programu nebyla hladká.  Evropská komise 

podporovala pilotní výměnné studentské programy šest let, než byl Erasmus založen. Pů-

vodní Erasmus program byl navržen roku 1986, ale reakce z členských států EU se velmi 

lišily: některé země byly zarytě proti, zatímco ostatní se vyjádřily obecně ve prospěch. 

Problémy se týkaly zejména rozpočtu. Státy nakonec dospěly ke kompromisu a program 

byl schválen v červnu 1987. Program byl postaven na pilotních výměnných studentských 

programech z let 1981-1986, a ačkoli byl přijat jen krátce před začátkem akademického 

roku 1987/1988, tak již bylo možné pro 3 244 studentů z 11 zemí vyjet za studiem do za-

hraničí. Program ERASMUS, spolu s řadou dalších vzdělávacích a školících programů, byl 

začleněn do programu Socrates, který byl založen v roce 1995. Socrates byl nahrazen pro-

gramem Socrates II v lednu 2000. Ten, byl nahrazen Lifelong Learning Programem (2007-

2013) z roku 2007 (European Commission, 2012). 

Od založení se téměř tři miliony studentů z celé Evropy zúčastnilo programu. V posledních 

25 letech, program viděl konstantní nárůst jak v počtu studentů, tak v kvalitě a rozmanitosti 

navrhovaných aktivit. Pod heslem, "Erasmus: mění životy, otevírá mysl již 25 let", byly 
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oslavy stříbrného výročí zahájeny v Bruselu dne 30. ledna řečí Androully Vassiliou, evrop-

ské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež. Komisařka Vassiliou 

uvedla: "Erasmus je jedním z velkých úspěchů Evropské unie: je to náš nejznámější a nej-

populárnější program. Erasmus umožňuje studentům zlepšit jejich znalosti cizích jazyků a 

rozvíjet dovednosti, jako je například přizpůsobivost, která zlepšuje jejich pracovní vyhlíd-

ky. Tento program také poskytuje příležitost pro učitele a další pracovníky, aby viděli, jak 

vysoké školství funguje v jiných zemích a aby přinesli nejlepší nápady ze zahraničí domů 

"(British Council, 2012). 

Česká republika vysílá své studenty na tento program od akademického roku 1998/1999. 

Dle statistik Evropské komise (2011) z ČR vycestovalo do roku 2010 necelých 50 tisíc 

studentů a na naše univerzity v rámci programu přijelo necelých 30 tisíc studentů. Vývoj je 

takový, že čísla každoročně rostou okolo 10%. Od roku 2007 program Erasmus zahrnuje i 

pracovní stáže. Této příležitosti dle statistik využije zhruba 900 českých studentů ročně. 

Celkově nás EU za rok 2010/2011 dotovala 10 miliony eur, které byly určené na náklady 

spojené s programem.  

2.2 Cíle programu Erasmus 

Studium nebo stáž v cizí zemi pomáhá mladým lidem rozvíjet dovednosti, které zaměstna-

vatelé oceňují – od studia jazyka a větší schopnosti zapojit se do multikulturní společnosti 

až po schopnost vést a přizpůsobit se. Studenti, kteří využili programu Erasmus, mají do 

budoucna větší chuť pracovat v zahraničí i později (Evropská komise, 2011). Tato teze 

napomáhá předpokladu, že absolventi tohoto programu jsou flexibilnější, alespoň z pohle-

du schopnosti práce mimo rodnou zem. A to může být vzhledem k uplatnitelnosti budou-

cích absolventů vysokých škol zásadní faktor. Mimo jiné získávají studenti mnoho dalších 

benefitů nabytých právě skrz tento program. Jedná se zejména o kontakty z celého světa, 

které se mohou kdykoliv hodit nejen v osobním, ale i v pracovním životě. Studenti se 

v průběhu mobility stávají také samostatnější a učí se hospodařit s určitým rozpočtem, což 

je nutí být ekonomicky zodpovědnými. Nezanedbatelným faktorem je také zlepšení cizího 

jazyka a komunikačních schopností. Pokud si uvědomíme, že student stráví minimálně 4 

měsíce v zahraničí a je nucen pracovat tak jak na domácí univerzitě, tj. plnit si své povin-

nosti vypracováním seminárních prací, prezentací a skupinových projektů, je jasné, že se to 

na jeho schopnostech musí projevit. Podle Skardéus (2010) existují čtyři hlavní rysy těch, 

co absolvovali nějaký čas na zahraniční univerzitě a to: kulturní kompetentnost, naučení či 
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zlepšení cizích jazyků a dobré komunikační dovednosti, jsou flexibilní a rozvinuli svou 

osobnost.  

Na závěr této kapitoly lze říci, že ideálním výstupem programu Erasmus by měl být konku-

rence schopný, adaptabilní a sebevědomý student, který má větší šanci se uplatnit zejména 

na otevřeném zahraničním trhu práce, ale samozřejmě i doma.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 MULTIKULTURNÍ KOMPETENCE STUDENTŮ PROGRAMU 

ERASMUS  

V sekci praktické části mé práce se můžete dočíst o výsledcích výzkumu, který se zabýval 

multikulturními kompetencemi a zejména jejich komparací u studentů programu Erasmus a 

studentů, kteří nevyužili možnost studovat v zahraničí pomocí tohoto programu. Zaměření 

na studenty jako vzorek je zejména z důvodu měnícího se prostředí a to hlavně z pohledu 

narůstající globalizace a z ní vyplývající nutnosti se přizpůsobovat změnám a zdravě „fun-

govat“ ve stále heterogennějším prostředí. A na koho jiného se zaměřit než na studenty, 

kteří v tomto prostředí budou žít po zbytek života? Mnoho z nich díky narůstajícím poža-

davkům na pracovní sílu, nepříznivým statistikám o zaměstnanosti a jiným faktorům, bude 

nuceno za prací cestovat a to třeba i za hranice země. Pro tyto účely by bylo vhodné, aby 

byli studenti vybaveni určitými kompetencemi, které jim tuto možnost usnadní. Tady je 

důležité si uvědomit důležitost podobných programů a různých multikulturních projektů a 

výcviků. Dalším důvodem bylo, že se podobný výzkum již dlouho nedělal a mě zajímá, 

jestli jsou opravdu zásadní rozdíly mezi absolventy programu Erasmus a studenty, kteří 

tuto možnost nevyužili. Jak zmiňuje například Skardéus (2010) je důležité přesvědčit o 

benefitech programu další studenty a učitele a i o to se tato práce bude snažit. 

3.1 Druh výzkumu 

Pro uvedenou problematiku jsem vybral jako stěžejní část kvantitativní metodu sběru dat. 

A to z důvodu nutnosti statistického ověření dat komparovaných skupin. Data jsem sbíral 

pomocí nejběžnější formy kvantitativního výzkumu a to dotazníku. Jako doplňující vý-

zkumnou část jsem zvolil kvalitativní výzkum formou rozhovoru se zahraničními studenty 

programu Erasmus studujících u nás. 

3.2 Výzkumný cíl 

Cílem výzkumu je zjistit, zda existují rozdíly v multikulturních kompetencích uvedených 

skupin studentů. Případně zjistit rozdíly v jednotlivých složkách multikulturní kompetence 

dále zjistit souvislosti mezi studiem v rámci Erasmu a jazykovou vybaveností, chutí praco-

vat v zahraničí.  
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3.3 Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky jsem vzhledem k cílům stanovil následovně:  

O1: Existují rozdíly v multikulturních kompetencích mezi studenty programu Erasmus a 

studenty, kteří tento program nevyužili? 

O2: Existují rozdíly v multikulturních kompetencích u studentů, kteří umí víc než jeden 

cizí jazyk a studenty, kteří umí jeden nebo žádný? 

O3: Jak se projeví absolvování programu Erasmus na chuti pracovat v zahraničí? 

3.4 Hypotézy 

H1: Studenti, kteří absolvovali studijní program Erasmus, vykazují vyšší míru multikultur-

ních kompetencí než studenti, kteří tento program neabsolvovali.  

H2: Studenti, kteří umí více než jeden cizí jazyk, vykazují vyšší míru multikulturních kom-

petencí než studenti, kteří umí jeden nebo žádný cizí jazyk. 

H3: Studenti, kteří absolvovali studijní program Erasmus, vykazují vyšší míru zaintereso-

vanosti pracovat v zahraničí než studenti, kteří tento program neabsolvovali. 

3.5 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor této práce tvoří studenti denního studia Univerzity Tomáše Bati. Tento 

soubor jsem rozdělil na studenty, co vycestovali na program Erasmus a ty co nevycestova-

li. Dále jsem do vzorku zahrnul i studenty, kteří jezdí na Erasmus k nám. Jelikož je základ-

ní soubor poměrně velký a těžko dostupný, tak je šetření provedeno elektronicky. Základní 

soubor tvoří studenti prezenčního studia UTB od druhého ročníku (cca 4500), absolventi 

programu Erasmus, kteří ještě studují na UTB (400) a zahraniční absolventi programu 

Erasmus na naší univerzitě (240). O pomoc bylo požádáno naše mezinárodní oddělení, 

které zajistilo rozeslání dotazníku našim i zahraničním studentům, co v minulosti vycesto-

vali nebo přijeli k nám v rámci tohoto programu tři roky zpět, protože se na naší univerzitě 

nebo v zahraničí tito studenti ještě mohou vyskytovat v magisterském programu. Ostatním 

studentům byly dotazníky rozeslány skrz skupinové emaily jednotlivých oborů a skrz spo-

lečné stránky na facebooku. Zajistilo se tak, že dotazník je směřován pouze studentům a 

nikomu jinému. 
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Finálního výzkumu se zúčastnilo celkem 488 studentů (tedy cca 10% základního souboru). 

Z toho byly tři dotazníky vyloučeny. Celkově se tedy pracovalo s výběrovým souborem, 

který tvořilo 406 našich studentů a 79 zahraničních. V následujících grafech poskytnu de-

tailnější rozdělení výzkumného souboru. 

Graf 1 Podíl studentů na celkovém výzkumném souboru 

 

Graf 2 Podíl jednotlivých fakult ve výzkumném souboru  

 

Výše uvedený graf znázorňuje zastoupení jednotlivých fakult ve výzkumném souboru stu-

dentů. Fakulty FHS, FaME a FMK mají největší zastoupení studentů, kteří vyjíždějí na 

studijní pobyt v rámci Erasmu. A tyto tři fakulty mají i největší zastoupení právě ve vý-

zkumném souboru, jak u studentů, kteří vyjeli, tak u studentů, kteří tuto příležitost nevyu-

žili. Ze zahraničí k nám na Erasmus jezdí nejvíce studenti ekonomických oborů a podepsa-

lo se to i v souboru.  

Průměrný věk respondenta byl 22,8 let. Zastoupení jednotlivých ročníků u domácích stu-

dentů bylo následující: 
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Obrázek 8 Rozložení ročníků ve výzkumném souboru domácích studentů 

 

Jelikož se na program Erasmus vyjíždí nejdříve ve druhém ročníku, tak výzkumný soubor 

tvořili výhradně studenti 2. – 5. ročníku denního studia.  

Národnostní zastoupení u domácích studentů bylo tvořeno zejména Čechy – 379, Slováci 

37. U zahraničních studentů, kteří jezdí na Erasmus k nám, bylo zastoupení samozřejmě 

rozmanitější, mezi nejčastější národnosti kromě Slovenské patřily: Španělská, Polská, Por-

tugalská, Francouzská a Ruská.  

3.6 Technika výzkumu 

Pro sběr dat byla použita dotazníková výzkumná metoda. Dotazník je tvořen z upravené a 

mnou přeložené verze dotazníku Cultural Intelligence Scale dále CQS (Cultural Intelligen-

ce Center, 2005), který je dále doplněn o mnou vymyšlené otázky. Dotazník CQS zkoumá 

kulturní inteligenci, ve čtyřech dimenzích – metakognitivní, kognitivní, behaviorální a mo-

tivační. Zvolil jsem tento nástroj z důvodu určité nejednotnosti na poli multikulturních 

kompetencí a jejich měření. Je téměř nemožné najít obecný nástroj k měření multikulturní 

kompetence. Podle Anga, Van Dyneové, Kohové aj. (2007) poskytují výše uvedené čtyři 

dimenze CQ možnost pro uspořádání a integraci existujících výzkumů ohledně multikul-

turní kompetence. Dále tento nástroj obsahuje otázky, které zapadají do multikulturních 

dimenzí a to bez výjimky. Metakognitivní a kognitivní část spadá pod znalosti a dovednos-

ti multikulturních modelů. Motivační část pod postoje a část ohledně chování pod doved-
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nosti. CQS je dále natolik obecný, že se dá dle autorů použít v jakémkoliv prostředí. Tento 

nástroj jsem doplnil o mé otázky zaměřující se hlavně na postoje ke konkrétním skupinám 

a to: nejvíce zastoupeným náboženstvím v EU, Evropské unii samotné, imigrantům a 

k jednotlivým nejpočetnějším rasám. Zaměřil jsem se také na část, která v CQ nebyla uve-

dena a je považována většinou autorů (viz teoretická část) za nezbytnou část multikulturní 

kompetence a to „kulturní vědomí“ (awareness).  

Dotazník tvoří celkově 45 položek. 1-8 položka je ohledně základních údajů (věk, ročník, 

fakulta, národnost), dále je zde položka ohledně absolvování programu ERASMUS, kolik 

ovládá respondent cizích jazyků, jestli vycestoval mimo svou zem a kolikrát a jestli má 

kamaráda odlišné rasy či etnika. Další položky v dotazníku jsou již škálové (na škále 1-7, 

kde 1 znamená absolutní souhlas, 7 absolutní nesouhlas). Položky 9 a 10 jsou zaměřeny na 

zainteresovanost pracovat v zahraničí. Položky 11-29 jsou přeloženou verzí CQS. Položky 

30-40 jsou zaměřeny na konkrétní postoje a položky 41-45 na „kulturní vědomí“. 

Celkově bylo možné dosáhnout maximálního skóre v multikulturní kompetenci 245, mi-

nimální bylo 35. Z toho 133 bodů bylo možno dosáhnout v CQS, které obsahuje dimenze 

znalostí a dovedností, 77 bodů za postoje a 35 bodů za kulturní vědomí. Dotazník byl kon-

cipován tak, že čím vyšší skóre, tím hodnotnější multikulturní kompetence. Samozřejmě si 

uvědomuji možnost zkreslení dat. Kvalitativní výzkum by byl přesnější, nicméně výzkum-

ný soubor je příliš velký. 

Respondentům bylo umožněno se i dále vyjádřit k samotnému výzkumu nebo otázkám 

v doplňujícím odstavci. 

3.7 Způsob vyhodnocení dat 

Data byla vyhodnocena v programu STATISTICA 10 a XLStatististics. K ověření jednot-

livých hypotéz byly použity statistické testy - analýza rozptylu a její post-hoc LSD test. 

Dále t-test a neparametrická varianta analýzy rozptylu - Kruskal-Wallisova analýza rozpty-

lu. 
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4 VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEHO INTERPRETACE 

Pro účely vyhodnocení hypotéz jsem použil parametrické testy, jelikož výzkumný soubor 

prošel testem normality. Ještě předtím jsem však musel vybrat právě vhodný test. Podle 

Razaliho a Waha (2011) je Shapiro-Wilkovův test koncipován spíše pro skupiny menší než 

50, kde je i daleko přesnější než ostatní testy, nicméně se vzrůstajícím počtem případů jeho 

síla už není tak výrazná, každopádně do 70 případů by měl být suverénně nejpřesnější. 

Proto jsem vybral pro testování normality dat Kolmogoro-Smirnovův test pro skupiny, 

které mají více než 70 případů. Pro menší skupiny, byl použit Shapiro-Wilkovův test. 

Tabulka 2 Test normality pro domácí 

 studenty, absolventy programu Erasmus 

 

Tabulka 3 Test normality pro domácí  

studenty, kteří nejsou absolventy progra-

mu Erasmus 

 

Tabulka 4 Test normality pro zahraniční 

 studenty Erasmu na UTB 

 

Tabulka 5 Test normality pro studenty 

(domácí), kteří umí méně jazyků 

 

Tabulka 6 Test normality pro studenty 

(domácí), kteří umí více jazyků 

 

Tabulka 7 Test normality pro studenty 

(zahraniční), kteří umí méně jazyků 

 

Tabulka 8 Test normality pro studenty 

(zahraniční), kteří umí více jazyků 
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Jak vidíme z tabulek Kolmogoro-Smirnovova testu, tak kritická hodnota nebyla nikdy 

menší než maximální hodnota, což znamená, že nezamítáme nulovou hypotézu, tedy přijí-

máme tvrzení, že data pocházejí z normálního rozdělení u výše uvedených skupin. Co se 

týče dat z testu Shapiro-Wilkovova, p hodnota byla vždy větší než hladina významnosti 

0,05, což znamená, že nulovou hypotézu nemůžeme zamítnout, tedy přijímáme fakt, že 

data pocházejí z normálního rozdělení. To znamená, že v prvních dvou sekcích další kapi-

toly byly použity parametrické testy. 

Normalita dat nebyla potvrzena pouze v případě sekce zainteresovanosti pracovat v zahra-

ničí, kde byla použita Kruskal-Wallisova analýza rozptylu. 

4.1 Výsledky 

Vyhodnocení výzkumu je dále rozděleno podle jednotlivého zaměření hypotéz. Celkově 

jsou zde tedy uvedeny tři části. 

4.1.1 Míra multikulturní kompetence a Erasmus 

Jako stěžejní hypotézu jsem vytyčil následující, která je zároveň i hypotézou alternativní:  

H1: Studenti, kteří absolvovali studijní program Erasmus, vykazují vyšší míru multi-

kulturních kompetencí než studenti, kteří tento program neabsolvovali. 

Tato hypotéza se potvrdila jak u porovnání domácích studentů, tak i při porovnání zahra-

ničních studentů s našimi. Byly zjištěny statisticky významné rozdíly jak mezi absolventy 

tohoto programu a studenty, kteří tuto příležitost nevyužili, tak mezi našimi absolventy 

programu a těmi zahraničními. Nejvyšší míru multikulturních kompetencí vykazují zahra-

niční absolventi, nejmenší domácí studenti, kteří na Erasmus nevyjeli. 

Tabulka 9 Analýza rozptylu 

 

Výše uvedená tabulka analýzy rozptylu dokazuje, že mezi jednotlivými skupinami existují 

statisticky významné rozdíly. 

Jelikož byl zjištěn statisticky významný rozdíl, tak byl proveden ještě post-hoc test, který 

měl za úkol zjistit, mezi kterými kategoriemi jsou statisticky významné rozdíly. 
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Vybral jsem LSD test, který prokázal, že statisticky významné rozdíly jsou mezi všemi 

skupinami. 

Graf 3 Krabicový graf a skóre jednotlivých skupin 

 

Výše uvedený graf znázorňuje průměry a směrodatné odchylky jednotlivých skupin. Je 

jasně vidět, že nejvyššího průměru dosahují zahraniční studenti programu Erasmus, dále 

pak domácí studenti programu Erasmus a nejnižší skóre domácí studenti, kteří neabsolvo-

vali tento program. 

Nejvyšší skóre, kterého šlo dosáhnout v rámci multikulturní kompetence jako celku, bylo 

245. Nejnižší 35. Minimální skóre bylo naměřeno respondentovi, který neabsolvoval pro-

gram Erasmus a to: 68. Nejvyšší skóre bylo 245, které vykázal zahraniční respondent. 

Podrobnosti jsou uvedené v níže uvedené tabulce. 
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Tabulka 10 Podrobnější popis skóre dle jednotlivých skupin 

 

V tabulce uvedené zkratky A, N a Z označují studenty, tedy Absolventy Erasmu domácí 

(UTB), dále ty, kteří neabsolvovali tento program a jsou z naší univerzity a zahraniční ab-

solventy programu Erasmus u nás, na UTB. 

4.1.1.1 Rozdíly v jednotlivých dimenzích multikulturní kompetence 

Statisticky významné rozdíly byly samozřejmě zjištěny i v jednotlivých dimenzích multi-

kulturní kompetence. Objevil jsem rozdíly v CQS (dovednosti, znalosti), postojích i kul-

turním vědomí.  

Rozdíly v CQS 

Rozdíly v CQS kopírují celkové výsledky multikulturní kompetence jako celku. Byly zjiš-

těny statisticky významné rozdíly mezi všemi skupinami. Největšího skóre dosahovali za-

hraniční studenti Erasmu. Nejmenšího skóre dosahovali domácí studenti, kteří neabsolvo-

vali Erasmus.  

Tabulka 11 Analýza rozptylu pro CQS a skupiny studentů 
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Tabulka 12 LSD test pro CQS a skupiny studentů 

 

Podle výše uvedeného testu můžeme prohlásit, že statisticky významné rozdíly jsou mezi 

všemi skupinami studentů. 

Graf 4 Krabicový graf s jednotlivými hodnotami pro CQS 

 

Z grafu můžeme vyčíst, že nejvyšších hodnot dosahovali zahraniční studenti programu 

Erasmus, nejmenšího domácí studenti, kteří tento program neabsolvovali. Nejvyšší možné 

skóre v sekci kulturní inteligence (dovednosti, znalosti) bylo 133. 

Rozdíly v postojích 

Opět byly zjištěny rozdíly, které kopírují celkové výsledky multikulturní kompetence. Nej-

více tolerance vykazují zahraniční studenti programu Erasmus, nejméně domácí studenti, 

kteří program neabsolvovali. 
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Tabulka 13 Analýza rozptylu pro postoje skupin studentů 

 

Tabulka 14 LSD test pro postoje skupin studentů 

 

Opět byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi všemi skupinami. 

Graf 5 Krabicový graf pro postoje skupin studentů 

 

Jak můžeme vidět, nejvyššího skóre opět dosahovali studenti, kteří k nám přijíždí na Eras-

mus ze zahraničí. Nejmenšího studenti domácí, kteří nikam nevyjeli. Nejvyšší možné skóre 

v sekci postojů bylo 77. 
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Rozdíly v kulturním vědomí 

V sekci kulturního vědomí byly opět zjištěny statisticky významné rozdíly mezi skupina-

mi. Tentokrát však nejvyššího skóre dosáhli domácí studenti, kteří program Erasmus ab-

solvovali. 

Tabulka 15 Analýza rozptylu pro kulturní vědomí skupin studentů 

 

Tabulka 16 LSD test pro kulturní vědomí skupin studentů 

 

Statisticky významné rozdíly v kulturním vědomí byly zjištěny jen mezi skupinou domá-

cích studentů, kteří absolvovali program Erasmus a těmi, co ho neabsolvovali a mezi za-

hraničními studenty Erasmu u nás a domácími studenty, kteří neabsolvovali program 

Erasmus. 

Graf 6 Krabicový graf pro kulturní vědomí skupin studentů 
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Nejvyššího skóre dosahovali v průměru domácí studenti, absolventi Erasmu. Statisticky 

významné rozdíly mezi nimi a zahraničními studenty, kteří jezdí k nám na Erasmus však 

zjištěny nebyly. 

4.1.2 Míra multikulturní kompetence a znalost jazyků 

V této sekci se budu zabývat mírou multikulturní kompetence u jedinců, kteří umí více než 

jeden cizí jazyk a porovnávat je s těmi, kteří umí jeden nebo žádný cizí jazyk. Porovnám 

jak domácí, tak zahraniční studenty. Jelikož statistický program neumožnil více faktorovou 

analýzu rozptylu z důvodu rozdílného počtu faktorů, tak porovnám pouze domácí a zahra-

niční studenty zvlášť. 

Hypotéza pro tuto část je následující: 

H2: Studenti, kteří umí více než jeden cizí jazyk, vykazují vyšší míru multikulturních 

kompetence než studenti, kteří umí jeden nebo žádný cizí jazyk. 

Jelikož data u domácích studentů splňovala normalitu, tak jsem pro testování hypotézy 

použil t-test. Ten prokázal, že mezi skupinami studentů jsou statisticky významné rozdíly a 

můžu tak přijmout mou výše napsanou hypotézu. 

Tabulka 17 T-test pro skupiny domácích studentů 

 

V níže uvedeném krabicovém grafu můžeme vidět průměry a směrodatné odchylky u skóre 

multikulturní kompetence jednotlivých skupin studentů dělených podle znalostí jazyků. 

Písmeno V označuje skupinu, která umí více než jeden cizí jazyk. Písmeno M skupinu, 

která umí jeden nebo žádný.  
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Graf 7 Krabicový graf pro domácí studenty, rozdělených podle znalostí jazyků 

 

Jak můžeme z grafu vyčíst, tak studenti, kteří umí více než jeden cizí jazyk, vykazují znač-

ně vyšší multikulturní kompetence než studenti, kteří umí jen jeden nebo žádný. 

U zahraničních studentů byl použít také t-test, který rozdíly mezi studenty označil za statis-

ticky významné. 

Tabulka 18 T-test pro skupinu zahraničních studentů rozdělených podle znalosti jazyků 

 

Hypotéza se potvrdila i u zahraničních studentů jelikož p-level byl nižší než 0,05.  

Níže uvedený krabicový graf zobrazuje průměrné skóre multikulturní kompetence u zahra-

ničních studentů rozdělených podle znalosti cizích jazyků. Pokud tento graf srovnáme 

s grafem u domácích studentů, tak zjistíme, že zahraniční studenti, kteří umí jeden nebo 

žádný cizí jazyk vykazují vyšší průměry než domácí studenti, kteří umí dva a více jazyků. 

Avšak tyto rozdíly už jsem dále statisticky neověřoval.  
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Graf 8 Krabicový graf pro zahraniční studenty, rozdělených podle znalostí jazyků 

 

Graf 9 Průměry u multikulturní kompetence studentů rozdělených podle znalosti jazyků 

 

Výše uvedený graf znázorňuje celkové porovnání obou skupin studentů s jejich průměry. 

D – domácí studenti, Z – zahraniční studenti u nás. V – více jazyků, M – méně (1 a žádný). 
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4.1.3 Míra zainteresovanosti pracovat v zahraničí a Erasmus 

V této sekci jsem se snažil zjistit, jestli studenti, kteří absolvují program Erasmus, jsou více 

otevření práci v zahraničí. Přece jenom jsou v dnešní době možnosti pracovního uplatnění 

v zahraničí daleko širší a podmínky daleko jednodušší než dříve. Při nedostatku pracovní-

ho uplatnění v domácím prostředí je určitě tato „vlastnost“ žádaná. 

Pro potřeby tohoto ověření jsem vytyčil následující hypotézu: 

H3: Studenti, kteří absolvovali studijní program Erasmus, vykazují vyšší míru zainte-

resovanosti pracovat v zahraničí než studenti, kteří tento program absolvovali 

Výše uvedená hypotéza se potvrdila, studenti ať už domácí či zahraniční, kteří absolvovali 

program Erasmus, vykazují vyšší míru multikulturní kompetence než studenti domácí, kte-

ří tento program neabsolvovali. 

Tabulka 19 Kruskal-Wallisův test pro skupiny studentů část I 

 

Tabulka 20 Kruskal-Wallisův test pro skupiny studentů část II 

 

Kruskal-Wallisův test zjistil statisticky významné rozdíly mezi absolventy programu, ať už 

domácími nebo zahraničními a domácími studenty, kteří neabsolvovali program. Mezi ab-

solventy samotnými statisticky významné rozdíly nebyly zjištěny. 

Na níže uvedeném grafu, vidíme, že statisticky významné rozdíly jsou opravdu pouze mezi 

absolventy programu a domácími studenty, kteří program neabsolvovali. Mezi skupinami 

absolventů nejsou statisticky významné rozdíly. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 55 

 

Graf 10 Graf průměrů a interval spolehlivosti pro míru zainteresovanosti pracovat v zahra-

ničí 

 

Nejvyšší skóre bylo v této sekci 14. Celkové odpovědi se tedy mohly pohybovat na inter-

valu 2-14. 

Graf 11 Histogram pro zainteresovanost pracovat v zahraničí 
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4.2 Závěrečné shrnutí výzkumu 

Ve výzkumu šlo zásadně o porovnání multikulturní kompetence studentů, kteří vycestovali 

na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus a těmi, co tuto příležitost nevyužili. Dále 

jsem porovnával vliv jazykové vybavenosti a na míru multikulturní kompetence u studentů 

a míru zainteresovanosti pracovat v zahraničí mezi absolventy programu Erasmus a stu-

denty, kteří tento program nevyužili. Základní vzorek tvořili studenti Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíně ať už absolventi programu či nikoliv a zahraniční studenti, kteří u nás absol-

vovali program Erasmus. Výběrový vzorek nakonec tvořilo 485 studentů. Pro účely vý-

zkumu byl použit z části nástroj CQS určený k měření kulturní inteligence a z části mnou 

vytvořený dotazník, kde se odpovědi zaznamenávaly na sedmibodové škále (více 

v kapitole technika výzkumu). Samozřejmostí byla distribuce anglické verze dotazníku pro 

zahraniční studenty. 

V tomto výzkumu se mi podařilo prokázat, že studenti, kteří absolvovali program Erasmus, 

vykazují statisticky vyšší míru multikulturní kompetence než studenti, kteří tento program 

neabsolvovali. Rozdíly byly prokázány i u jednotlivých dimenzí multikulturní kompetence 

(dovednosti, znalosti, postoje, kulturní vědomí). Dále byly zjištěny statisticky významné 

rozdíly v míře multikulturní kompetence u studentů, kteří umí více než jeden cizí jazyk a 

těmi, kteří umí jen jeden nebo žádný. Výší míru kompetence vykazovali právě studenti, 

kteří umí více jazyků. Prokázáno bylo také, že absolventi programu vykazují vyšší míru 

zainteresovanosti pracovat v zahraničí než studenti, kteří program neabsolvovali. Téměř ve 

všech aspektech výzkumu vykazovali zahraniční studenti studující u nás statisticky vý-

znamnější vyšší míru multikulturní kompetence než studenti domácí. Právě kvůli výše 

zmíněným zjištěním by se měla naše univerzita snažit o větší zainteresovanost studentů a 

to zejména humanitního směru pro zahraniční studijní pobyty, ale třeba i stáže a jiné mobi-

lity a zkvalitnění výuky cizích jazyků neboť i ony hrají při formování multikulturní kompe-

tence roli. Studenti co tento program absolvovali, mají z 95% kamaráda odlišné rasy či 

etnika a více jak 60% jich mluví dvěma a více jazyky (u zahraničních absolventů jsou pro-

centa o málo vyšší). Na druhé straně jen 35% studentů, kteří neabsolvovali program, umí 

více jak jeden cizí jazyk a 60% z nich má kamaráda odlišné rasy či etnika.  

Bohužel studenti sociální pedagogiky této příležitosti moc hojně nevyužívají, což by se 

mělo změnit například vhodnou motivací na fakultě od samotných pedagogů a absolventů 

tohoto programu. Zaměřit bychom se měli také na výuku samotné multikulturní výchovy, 
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jelikož i ona poskytuje určitý nástroj k rozvíjení a multikulturní kompetence. V tomto vi-

dím i příležitost pro sociálního pedagoga jako realizátora multikulturních programů třeba 

právě pro studenty vysokých škol. 

Pro rozšíření výzkumu se nabízí varianta realizovat měření u konkrétních jedinců, kteří 

jsou přihlášení na program Erasmus před vyjetím na tento pobyt a po návratu. Avšak je 

jasné, že nebude dosahovat tak velkého vzorku jako tento výzkum. Zajímavý by byl i kva-

litativně orientovaný výzkum, který by šel více do hloubky.  
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ZÁVĚR 

I když se výzkum zabýval zejména zahraniční mobilitou Erasmus a vlivem na multikultur-

ní kompetence, tak je důležité si uvědomit, že nejen ti, kteří cestují do zahraničí, potřebují 

být multikulturně kompetentní, tedy umět se chovat a komunikovat efektivně a vhodně, ale 

stejně tak i ti, kteří zůstávají v „domácím“ prostředí. Důvod je jednoduchý, vlivem globali-

zace, volného pracovního trhu aj., se stává naše republika stále více heterogennější a je 

potřeba, aby se tomu společnost dokázala rychle přizpůsobit. Na tuto situaci asi nejrychleji 

reaguje mladá generace, která je schopná adaptace rychleji než ta starší. Proto by měl právě 

školský systém tuto generaci vhodně usměrňovat, aby se multikulturní kompetence zdravě 

rozvíjela a formovala. V práci jsem se orientoval hlavně na studenty, nicméně s určitou 

multikulturní výchovou, která povede k utváření multikulturních kompetencí je nutno začít 

mnohem dříve. Multikulturní výchova či různé multikulturní výcviky na vysokých školách 

by měly navazovat už na dříve získané poznatky a dovednosti jak ve škole, tak v rodině. 

Právě zde vidím úlohu sociálního pedagoga, který by se mohl profilovat i tímto směrem ve 

smyslu utváření různých multikulturních programů, výcviků či aplikace svých multikultur-

ních kompetencí ve styku s kulturně odlišnými jedinci ať už v poradenství či edukačním 

procesu a to napříč všemi generacemi. Ačkoliv jsem zdůraznil roli multikulturní kompe-

tentnosti sociálního pedagoga, tak by tato „schopnost“ měla být rozvíjena napříč všemi 

fakultami, které připravují budoucí profesionály v daných oborech. Jak bylo v práci něko-

likrát zmíněno a částečně v praktické části empiricky podloženo, tak jednou z možností, 

která vede k rozvíjení multikulturních kompetencí studentů je zahraniční mobilita a výuka 

cizích jazyků. V této oblasti lze určitě ještě hodně zapracovat, je nutné vzbudit ve studen-

tech větší touhu někam vycestovat a poznávat odlišnosti. Tato zkušenost nabízí mnohem 

víc než zmíněnou možnost rozvoje této kompetence, což je více rozebráno v kapitole o 

programu Erasmus. Bylo by dobré se i více zaměřit na výuku jazyků a samotnou multikul-

turní výchovu napříč všemi fakultami, třeba v podobě zavedení volitelných předmětů právě 

s touto tématikou.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha P I: Dotazník 

Příloha P II: Questionnaire 



 

 

PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK 

DOTAZNÍK 

 

Dobrý den, dostává se Vám do rukou dotazník, který slouží k měření multikulturní kompe-

tence. Snažte se prosím vyplňovat dotazník pravdivě, tak jak to upřímně cítíte. Dotazník je 

anonymní a slouží pro účely diplomové práce. Je určen pouze pro studenty UTB. Děkuji za 

Váš čas.  

Pavel Býček 

1. Věk *  

2. Národnost *  

3. Studuji na *  

 FHS 

 FaME 

 FT 

 FAI 

 FMK 

 FLKR 

4. Ročník studia *  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

5. Absolvoval jste program ERASMUS? *  

 Ano 

 Ne 

6. Kolik ovládáte cizích jazyků? * Na komunikační úrovni, alespoň mírně pokročilý  

 0 



 

 

 1 

 2 a více 

7. Mimo svou zemi jsem vycestoval * na dva dny a více  

 nikdy 

 1-2x 

 3x a víc 

 cestuji pravidelně 

8. Mám kamaráda odlišné národnosti, etnika či rasy *  

 mám 

 nemám 

9. Měl bych zájem pracovat v zahraničí * dlouhodobě  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

10. Pokud bych obdržel zajímavou pracovní nabídku ze zahraničí, tak bych ji přijal *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

11. Používám znalosti o odlišných kulturách při interakci s lidmi z různých kulturních pro-

středí * interakce - vzájemné působení, komunikace  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

12. Upravuji si své znalosti o odlišných kulturách v komunikaci s lidmi z jiné, pro mě do-

sud neznámé kultury * Upravuji, obohacuji  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

13. Aplikuji znalosti o odlišných kulturách v mezikulturní interakci *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

14. Ověřuji si své znalosti o odlišných kulturách mezikulturní komunikaci *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

15. Znám právní a ekonomické systémy jiných kultur * Jiných kultur jen obecně, nemyslí 

se všech kultur na světě (platí po zybtek dotazníku)  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

16. Znám pravidla (např. pravidla v komunikaci, gramatika) jiných jazyků * Jiných jazyků 

jen obecně, nemyslí se všech jazyků na světě  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

17. Znám hodnoty a náboženské přesvědčení jiných kultur *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

18. Vím, jaké jsou možnosti manželství v jiných kulturách * (polygamie, monogamie, reg 

partnerství, stejnopohlavní sňatky...)  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

19. Znám umění a řemesla jiných kultur *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

20. Znám pravidla pro vyjádření neverbální komunikace v jiných kulturách *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

21. Mám rád interakci s lidmi z odlišného kulturního prostředí *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

22. Rád se stýkám s místními obyvateli jiných kultur *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

23. Poradím si se stresem, který se váže na adaptaci na novou kulturu *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

24. Baví mě žít v odlišné kultuře *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

25. Umím si zvyknout na odlišné podmínky jiných kultur *  



 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

26. Přizpůsobuji slovní vyjadřování (např. přízvuk, tón) požadavkům mezikulturní interak-

ce *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

27. Přizpůsobuji rychlost mé řeči požadavkům mezikulturní interakce *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

28. Přizpůsobuji neverbální chování požadavkům mezikulturní interakce *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

29. Přizpůsobuji mimiku požadavkům mezikulturní interakce *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

30. Můj vztah k Afroameričanům je *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

velmi negativní        velmi pozitivní 

31. Můj vztah k Asiatům je *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

velmi negativní        velmi pozitivní 



 

 

32. Můj vztah k Arabům je *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

velmi negativní        velmi pozitivní 

33. Můj vztah k Evropanům je *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

velmi negativní        velmi pozitivní 

34. Můj vztah k imigrantům je *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

velmi negativní        velmi pozitivní 

35. Můj vztah k Romům je *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

velmi negativní        velmi pozitivní 

36. Můj vztah k muslimům je *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

velmi negativní        velmi pozitivní 

37. Můj vztah k židům je *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

velmi negativní        velmi pozitivní 

38. Můj vztah ke křesťanům je *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

velmi negativní        velmi pozitivní 

39. Můj vztah k ateistům je *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

velmi negativní        velmi pozitivní 

40. Můj vztah k Evropské Unii je *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

velmi negativní        velmi pozitivní 

41. Jsem si vědom hodnot vlastní kultury *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

42. Jsem si vědom hodnot odlišných kultur *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

43. Uvědomuji si vlastní předsudky vůči ostatním národnostním a etnickým skupinám *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

44. Uvědomuji si důležitost vzájemné mezikulturní tolerance a spolupráce *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

45. Jsem si vědom toho, že mě mohou ostatní kultury obohatit *  



 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

naprosto nesouhlasím        naprosto souhlasím 

  



 

 

 PŘÍLOHA P II: QUESTIONNAIRE UTB ERASMUS  

Hello, You have received a questionnaire designed to measure multicultural competence. 

Please try to fill the questionnaire truthfully and honestly as you really feel it. The ques-

tionnaire is anonymous and it is used for the purposes of the thesis. It is just for the stu-

dents. Thank you for your time.  

Pavel Bycek 

1. Your age *  

2. Nationality *  

3. What is your faculty at TBU? * or was  

 FT 

 FaME 

 FHS 

 FAI 

 FMK 

 FLKR 

4. Year of your study? *  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

5. I have been on ERASMUS programme *  

 Yes 

 No 

6. How many foreign languages do you speak? * at least pre-intermediate level and higher  

 0 

 1 

 2 and more 

7. How many times have you travelled outside of your country? * (At least for two days)  

 never 



 

 

 1-2x 

 3x and more 

 I travel regularly 

8. Do you have a friend from different ethnical background or nationality? *  

 Yes 

 No 

 

9. I am intersted in working abroad. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

10. I would accept good job offer from abroad if I received it. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

11. I am conscious of the cultural knowledge I use when interacting with people with dif-

ferent cultural backgrounds. * cultural knowledge - what I know about other cultures  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

12. I adjust my cultural knowledge as I interact with people from a culture that is unfamil-

iar to me. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

13. I am conscious of the cultural knowledge I apply to cross-cultural interactions. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

 



 

 

14. I check the accuracy of my cultural knowledge as I interact with people from different 

cultures. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

15. I know the legal and economic systems of other cultures. * Other cultures - in general, 

not for every culture in the world. Same for the rest of the questionnaire  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totalyy agree 

16. I know the rules (e.g., vocabulary, grammar) of other languages. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

17. I know the cultural values and religious beliefs of other cultures. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

18. I know the marriage systems of other cultures. * (polygamic, monogamic, registered 

partnership, same sex marriage...)  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

19. I know the arts and crafts of other cultures. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

20. I know the rules for expressing nonverbal behaviors in other cultures. *  



 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally agree        totally disagree 

21. I enjoy interacting with people from different cultures. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

22. I am confident that I can socialize with locals in a culture that is unfamiliar to me. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

23. I am sure I can deal with the stresses of adjusting to a culture that is new to me. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

24. I enjoy living in cultures that are unfamiliar to me. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

25. I am confident that I can get accustomed to the conditions in a different culture. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

26. I change my verbal behavior (e.g., accent, tone) when a cross-cultural interaction re-

quires it. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 



 

 

27. I vary the rate of my speaking when a cross-cultural situation requires it. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

28. I change my nonverbal behavior when a cross-cultural situation requires it. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

29. I alter my facial expressions when a cross-cultural interaction requires it. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

30. My reationship to the African-Americans is *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

very negative        very positive 

31. My reationship to the Asians is *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

very negative        very positive 

32. My relationship to the Arabs *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

very negative        very positive 

33. My relationship to the Europeans is *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

very negative        very positive 

34. My relationship to the immigrants is *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

very negative        very positive 

35. My relationship to the Roma people * ("Gypsies")  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

very negative        very positive 

36. My relationship to the Muslims is *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

very negative        very positive 

37. My relationship to the Jews is *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

very negative        very positive 

38. My relationship to the Christians is *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

very negative        very positive 

39. My relationship to the Atheists is *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

very negative        very positive 

40. My relationship to the European Union *  



 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

very negative        very positive 

41. I am aware of the values of my own culture. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

42. I am aware of the values of other culutures. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

43. I am aware of my own prejudices against other national and ethnic groups. * (accep-

tance of prejudices - I accept that I have prejudices against others)  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

44. I am aware of the importance of mutual tolerance and intercultural cooperation. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

45.I am aware that other cultures may enrich me. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

totally disagree        totally agree 

 


