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Co je interkulturní kompetence?

INTERKULTURNÍ = vztahující se k více než jedné kultuře 

KOMPETENCE = schopnost dělat něco dobře či efektivně

(Cambridge Online Dictionary)



Co je interkulturní kompetence?

- efektivní a vhodné zacházení s kulturními rozdíly (Arasaratnam
2016)

- vhodné a efektivní řízení interakce mezi lidmi, kteří více či méně
představují rozdílné či odlišné afektivní, kognitivní a
behaviorální orientace ve světe (Changnon a Spitzberg 2009)

- schopnost komunikovat vhodně a efektivně v různých kulturních
kontextech s lidmi, kteří jsou odlišní (jsou z jiné národní, etnické,
náboženské, profesní, organizační, generační atp. kultury)
(Schaetti, Ramseym a Watanabe 2009)



Pyramidový model interkulturní kompetence (Deardorff's 2006)



Zavedení kurzu Intercultural Competence

Motivace

Vnější: internacionalizace vysokoškolského vzdělávání, globalizovaný svět

Vnitřní: odborný zájem o interkulturní vzdělávání, multikulturní výchovu a 
prevenci projevů předsudků

Východiska

jazykové vzdělávání (anglický jazyk)

vnitřní soutěž FF UK (grant)

jednosemestrální kurz (specializovaný - FOJK)

interdisciplinarita

fluktuace studentů



Kurz: struktura

Cíle

- rozvinout efektivní dovednosti pro komunikaci v globalizovaném světě

- posílit kompetence nutné pro studium, stáže či práci v zahraničí

- pomocí vybraných textů a audiovizuálních materiálů představit témata 
kultury, multikulturalismu, kulturních specifik, vzorců chování a komunikace 
v různých zemích

- upevnit relevantní jazykové struktury a slovní zásobu



Kurz: struktura

Časová dotace: 1 semestr, 2 vyučovací hodiny týdně

Metoda: CLIL

Počet studentů a studentek: 15

Lekce

a) textový/audiovizuální input (Moodle)

b) interpretace + diskuze

c) hraní rolí/řešení úkolů/odpověď na otázky

d) reflexe



Kurz: témata

Culture and Its Elements

Culture and the Individual

Cultural Dimensions

Communciation: Language, Non-Verbal Communication

Ethnocentrism

Whiteness

Intercultural Competence



Analýza studentských reflexí

Metoda

obsahová analýza

Počet textů

36

Časové období

2015 – 2017 (3 jednosemestrální kurzy)



Analýza studentských reflexí

▪ Znalost založená na obsahu

▪ Personalizované učení

▪ Kolektivní zkušenost

▪ Změna v postojích



Analýza studentských reflexí

▪ Znalost založená na obsahu

Also, reading the obligatory texts I have enriched my knowledge on the
topics of culture, language, gender, communication etc.

Second thing, which surprised me in the text, was that culture is influenced
by the geographical conditions. I have only thought of culture a a complex of
activities, as concerts, theatre performances and so on.



Analýza studentských reflexí

▪ Personalizované učení

I really like when we are discussing personal experiences
because we can think about a real and specific situation.

It was directly applicable during my Erasmus here and I think that
what I learned will be useful in the future, as a foreigner and even
in my own country.



Analýza studentských reflexí

▪ Kolektivní zkušenost

I look forward to hear others opinions and experiences, 
especially as some of our classmates are foreign.

I like the way it works in small groups to discuss about different
opinions.



Analýza studentských reflexí

▪ Změna v postojích

I think the main skill I gained during the course is an ability to communicate 
and see each other beyond the stereotypes. Or at least a strong will to do 
that.

I have more and more difficulties to support hearing racist things and I try to 
change racist's mind with some arguments from the class.

I believe the aim of this course is to make us more open-minded and liberal
so I hope in the future this experience will help me to have more 
understanding to other people‘s opinions and ideas eventhough I disagree
with them.



Děkuji vám za pozornost.
Mgr. Šárka Kadlecová

Anglická sekce, Jazykové centrum FF UK

sarka.kadlecova@ff.cuni.cz


