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INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA V EDUKAČNOM PROSTREDÍ 

 

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN EDUCATION 

 

Jana Lazorčíková 
 

Abstrakt 

Príspevok predstavuje metodologický návrh výskumu k dizertačnej práci zaoberajúcej sa 

problematikou interkultúrnej komunikácie a interkultúrnych kompetencií pedagogických 

zamestnancov. V súčasnej spoločnosti čoraz viac dochádza k prienikom kultúr, čo je 

predpokladom interkultúrnej komunikácie. Do škôl prichádzajú žiaci pochádzajúci 

z rozličného sociokultúrneho prostredia a tak sa interkultúrna komunikácia stáva súčasťou 

edukačnej reality, teda aj súčasťou práce pedagógov. Učiteľ by mal byť na realizáciu 

interkultúrnej komunikácie v rámci edukácie pripravený. Príspevok prezentuje zameranie 

empirického výskumu, formuláciu  výskumného problému,  jeho význam, ciele, výskumné 

otázky ako aj zvolenú metodiku. Ďalej prináša náčrt realizovaných zahraničných a domácich 

výskumov v oblasti skúmanej problematiky.  Záver príspevku predstavuje  predpokladané 

realizačné výstupy empirického výskumu. 

Kľúčové slová: interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie, edukácia, výskum. 

 

Abstract 

The paper presents a methodological proposal for dissertation research work dealing with the 

problems of intercultural communication and intercultural competence of teachers. In 

contemporary society increasingly leads to penetration of cultures, which is a prerequisite for 

intercultural communication. Students from different sociocultural environment come to 

school and so intercultural communication becomes part of the educational reality, hence part 

of the work of teachers. The teacher should be on intercultural communication in the context 

of education prepared. This paper presents the focus of empirical research, the formulation of 

the research problem, its importance, objectives, research questions and methodology chosen. 

Furthermore outlines the implementation of foreign and domestic research on research 

problems. The conclusion presents the anticipated implementation outcomes of empirical 

research. 

Key words: intercultural communication, intercultural competence, education, research. 

 

ÚVOD 

Súčasná spoločnosť je charakterizovaná prudkým rozvojom civilizácie, spoločenskými 

aj kultúrnymi zmenami. Za posledné desaťročia vzniklo množstvo novodobých fenoménov. 

V spoločnosti začal rezonovať pojem integrácia. Integrácia štátov do jedného celku prináša 

mnoho výhod aj výziev. Ľudom sa otvorili nové možnosti a príležitosti vycestovať do 

zahraničia, či už v rámci svojho osobného alebo profesijného života. Za týchto podmienok 

začali oveľa častejšie prichádzať do kontaktu s osobami iného kultúrneho zázemia. 

Globalizácia a rozširovanie Európskej únie spôsobili, že  migračné pohyby naberajú čoraz 

väčšej dynamiky. V tomto smere majú značný význam masmédia, hlavne televízia a internet. 

Prostredníctvom nich sa informácie takmer okamžite šíria do celého sveta. Zároveň turistický 
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priemysel a doprava umožňujú za relatívne krátky čas premiestňovať sa do rôznych krajín, 

takže človek môže spoznávať aj vzdialené kultúry. Vznikajú tak vzťahy medzi členmi 

jednotlivých kultúr, pričom prostriedkom utvárania týchto vzťahov je medzikultúrna resp. 

interkultúrna komunikácia. Vzťahy medzi kultúrami môžu zlepšovať tým, že vnikajú nové 

možnosti kontaktov a spolupráce, oproti tomu však často vznikajú i problémy, hlavne 

v oblasti komunikácie a to z dôvodu nedostatočného poznania kultúry človeka s ktorým 

komunikujeme. Kultúry sa medzi sebou odlišujú v chápaní hodnôt, noriem, tradícií zvykov a 

samozrejme jazykom. Význam interkultúrnej komunikácie vzrastá v mnohých sférach ľudskej 

činnosti ako obchod a podnikanie, turizmus, umenie i školstvo. Narastá aj  potreba 

vychovávať budúce generácie pre život v takejto multikultúrnej spoločnosti. Podľa 

Bakošovej, „výchova k multikulturalite je v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou výchovno-

vzdelávacieho procesu a predpokladom pre úspešnú socializáciu či integráciu indivídua do 

pluralitnej  európskej spoločnosti. Európa prináša rozličné kultúry, ľudí s odlišnými vzorcami 

správania sa, s odlišnými potrebami a záujmami“ (2011, s.75). Interkultúrna komunikácia sa v 

stáva aj súčasťou edukačnej reality, nakoľko narastá kultúrna rozmanitosť edukačného 

prostredia tým, že do škôl prichádza čoraz viac žiakov pochádzajúcich z iného 

sociokultúrneho prostredia. 

 

1 ZAMERANIE EMPIRICKÉHO VÝSKUMU 

Z teoretickej analýzy výskumnej témy a výsledkov doterajších realizovaných 

vedeckých výskumov vyplýva niekoľko relevantných vzťahov a súvislostí, ktoré tvoria 

teoretické východiska nášho empirického výskumu. Empirická časť práce bude pozostávať 

z vlastného pedagogického výskumu zameraného na rozdiely v hodnotení efektivity 

interkultúrnej komunikácie a hierarchii postavenia komunikatívnych  interkultúrnych 

kompetencií pedagógov. Poznanie týchto rozdielov je dôležité z hľadiska realizácie 

interkultúrnej komunikácie v rámci edukácie ale aj z pohľadu porovnávacej pedagogiky. 

Tento komparatívny výskum sme orientovali na učiteľov základných škôl v troch štátoch 

strednej Európy. Práve učitelia totiž stoja pred neľahkou úlohou, vo svojej práci sa stretávajú 

s jazykovou a kultúrnou odlišnosťou žiakov, s ktorou sa musia vyrovnať. Poznanie 

a rešpektovanie cudzích kultúrnych fenoménov pritom predpokladá interkultúrnu výchovu 

a vzdelávanie. Preto učiteľ jednak sám pracuje na zdokonaľovaní svojich interkultúrnych 

komunikatívnych kompetencií, jazykových zručností, osvojuje si vedomosti o kultúre iných 

národov, národnostných menšín, etnických a ďalších sociálnych skupín aby bol schopný 

efektívnej interkultúrnej komunikácie pri realizácii edukácie ale aj mimo nej. Pritom musí 

poznať i metódy na predchádzanie diskriminácie, rasizmu, intolerancie, xenofóbie a iných 

negatívnych javov medzi žiakmi a zároveň byť kompetentný sprostredkovať žiakom  princípy 

multikultúrnej výchovy. Je na učiteľovi, vytvárať u žiakov také spôsobilosti, aby boli schopní 

rešpektovať iné kultúry ako svoju vlastnú, kooperovať a komunikovať s príslušníkmi iných 

sociokultúrnych skupín a celkovo zlepšovať vzťahy medzi majoritou a minoritami. Poznatky 

o realizácii interkultúrnej komunikácie v rámci edukácie v krajinách ako je Česko, Poľsko no 

predovšetkým Nemecko by mohli priniesť nový pohľad na možnosti realizácie interkultúrnej 

komunikácie v procese edukácie aj na Slovensku, ktoré sa stáva čoraz viac kultúrne 

rôznorodejšie. 

 

1.1 Formulácia výskumného problému 

V empirickej časti práce bude zrealizovaná etapa kvalitatívne a kvantitatívne vedeného 

pedagogického výskumu, čo obsahovo predstavuje vymedzenie výskumného problému 
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stanovenie cieľa výskumu a výskumných otázok, formuláciu hypotéz, charakteristiku 

výskumného súboru, prípravu metód zhromažďovania a spracovania výsledkov výskumu. 

Následnou analýzou a interpretáciou empirických zistení budeme vyhodnocovať získané dáta, 

popisovať relačné vzťahy a formulovať závery. 

 

Výskumný problém, ktorý sa zamýšľame študovať, predstavuje hodnotenie efektivity 

svojej interkultúrnej komunikácie a hierarchie postavenia komunikatívnych a interkultúrnych 

kompetencií učiteľov v edukačnom procese v základných školách  troch krajín (Nemecko, 

Poľsko, Česko) stredoeurópskeho regiónu. Výskumný problém sme sformulovali ako otázku: 

Aké sú rozdiely v hodnotení efektivity svojej interkultúrnej komunikácie a hierarchii 

postavenia komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií učiteľov v edukačnom procese v 

základných školách  štyroch krajín (Česko, Nemecko, Poľsko) stredoeurópskeho regiónu? 

 

Vychádzajúc zo zamerania empirického výskumu a z formulácie výskumného 

problému sme si dovolili sformulovať nasledujúce základné výskumné otázky: 

 Aké vzdelanie majú učitelia základných škôl v oblasti multikulturality a interkultúrnej 

komunikácie v Česku, Nemecku a Poľsku? 

 Aké majú jazykové kompetencie učitelia vo vybraných krajinách? 

 Hodnotia učitelia základných škôl vo vybraných krajinách svoju interkultúrnu 

komunikáciu v rámci edukácie ako efektívnu? 

 Hodnotia učitelia základných škôl vo vybraných krajinách komunikáciu s rodičmi 

žiakov pochádzajúcich z iného sociokultúrneho prostredia ako efektívnu? 

 Ktoré  interkultúrne kompetencie považujú učitelia vo vybraných krajinách za 

najdôležitejšie pri realizácii interkultúrneho dialógu? 

 Aká je hierarchia postavenia konkrétnych komunikatívnych a interkultúrnych 

kompetencií? 

 Čo považujú učitelia za bariéry v realizácii efektívnej  interkultúrnej komunikácie? 

 Aké prostriedky využívajú učitelia k zvýšeniu úrovne svojich interkultúrnych 

kompetencií? 

 Aké sú rozdiely v hodnotení interkultúrnej komunikácie a hierarchii postavenia  

komunikatívnych a interkultúrnych  kompetencií medzi jednotlivými krajinami. 

Hlavnou úlohou nášho výskumu vo všeobecnosti bude zistiť informácie o stave 

a realizácií interkultúrnej komunikácie učiteľov základných škôl v troch krajinách strednej 

Európy. Metódami získania relevantných informácií budú pološtrukturovaný rozhovor 

s učiteľmi, pološtrukturovaný rozhovor so žiakmi a dotazník vlastnej konštrukcie so 

zhodnými položkami v českom, poľskom a nemeckom jazyku. Tieto  metódy budú použité 

pre všetky tri krajiny: Česká republika, Spolková republika Nemecko, Poľská republika. 

 

1.2 Výskumné ciele 

Ústredným cieľom  navrhovaného výskumu bude zistiť aké sú rozdiely v hodnotení 

svojej interkultúrnej komunikácie a aká je hierarchia postavenia konkrétnych 

komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií u učiteľov základných škôl vo vybraných 

krajinách stredoeurópskeho regiónu. 
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Z ústredného cieľa sme odvodili čiastkové ciele výskumu: 

Cieľ č.1: Zistiť stav interkultúrneho vzdelania a jazykových kompetencií u učiteľov v Poľsku, 

Nemecku a Česku. 

Cieľ č.2 : Zistiť ako hodnotia učitelia vo vybraných krajinách efektivitu svojej komunikácie 

v interkultúrnom edukačnom prostredí vo vzťahu ku komunikačnému zámeru a naplneniu 

výchovno-vzdelávacích cieľov. 

Cieľ č. 3: Zistiť ktoré komunikatívne kompetencie považujú učitelia vo vybraných krajinách 

za najdôležitejšie v rámci edukácie. 

Cieľ č. 4: Zistiť ktoré interkultúrne kompetencie považujú učitelia vo vybraných krajinách za 

najdôležitejšie pri realizácii interkultúrneho dialógu. 

Cieľ č. 5: Zistiť aká je hierarchia  postavenia konkrétnych komunikatívnych a interkultúrnych 

kompetencií u učiteľov vo vybraných krajinách. 

Cieľ č. 6: Identifikovať učiteľmi vnímané bariéry v realizácii interkultúrnej komunikácie. 

 

1.3  Hypotézy výskumu 

Pre potreby nášho výskumu sme v tejto súvislosti sformulovali nasledovné predbežné 

hypotézy: 

Hypotéza č. 1 Predpokladáme, že nami skúmaní respondenti – učitelia základných škôl 

v Česku, Poľsku a Nemecku prichádzajú vo svojej práci do kontaktu so žiakmi 

pochádzajúcimi z rozličného sociokultúrneho prostredia. 

Hypotéza č. 2 Predpokladáme, že nami skúmaní respondenti vnímajú interkultúrne prostredie 

školskej triedy skôr ako pozitívum. 

Hypotéza č. 3 Predpokladáme, že u nami skúmaných respondentov budú štatisticky významné 

rozdiely v hierarchii postavenia konkrétnych komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií 

vo vzťahu ku krajine. 

Hypotéza č. 5 Predpokladáme kauzálny vzťah medzi nadobudnutým interkultúrnym 

vzdelaním a hodnotením efektivity interkultúrnej komunikácie u nami skúmaných 

respondentoch. 

 

1.4  Operacionalizovanie pojmov 

V rámci jasnosti premenných sa v kvantitatívnom výskume používa definovanie, resp. 

operacionalizovanie pojmov, ktoré sa vykonáva najčastejšie na základe práce s odbornou 

literatúrou. 

Pri definícii interkultúrnej komunikácie sa stotožňujeme sa Průchom (2010,s.16), 

ktorý interkultúrnu komunikáciu chápe ako „termín označujúci procesy interakcie 

prebiehajúce v najrôznejších typoch situácií, pri ktorých sú komunikační partneri príslušníci 

jazykových a/alebo kultúrne odlišných etník, národov, rasových či náboženských spoločností. 

Táto komunikácia je determinovaná špecifickosťami jazykov, kultúr, mentalít a hodnotových 

systémov komunikačných partnerov.“ 

Pedagogickú komunikáciu chápeme ako komunikáciu, ktorá sleduje pedagogické 

ciele, je prostriedkom napomáhajúcim zvyšovať efektívnosť výchovy 

a vzdelávania.(Lokšová, Portík, 1993). Ako píše Portík  „sociálna komunikácia skúma jazyk 

(reč) z hľadiska jeho fungovania v spoločnosti, pedagogická komunikácia z hľadiska jeho 

fungovania vo výchovno-vzdelávacom procese“ (1998, s. 11).  
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Efektívna komunikácia vo všeobecnosti je podľa nás taká, pri ktorej zámer (čiže to čo 

chce komunikátor povedať) sa zhoduje s účinkom (tomu čo počuje a rozumie komunikant). 

Pre učiteľa efektívne komunikovať znamená využívať všetky zložky komunikácie 

k dosiahnutiu vytýčeného výchovno-vzdelávacieho cieľa. Podľa P. Gavoru a kol. (1988)je 

možné posudzovať efektívnosť pedagogickej komunikácie v dvoch rovinách: V nižšej 

rovine sa uvažuje o pedagogickej komunikácii ako o sústave komunikačných aktov, z ktorých 

každý ma svoj komunikačný zámer, ak sa tento zámer splnil, bol komunikačný akt efektívny, 

ak sa nesplnil, bol neefektívny. Vo vyššej rovine sa hodnotí pedagogická komunikácia z 

hľadiska jej makrozámerov. Tieto tvoria súhrny zámerov všetkých komunikačných zámerov, 

ktoré prebehli v danej etape výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. Uvedomujeme si, že 

v našom výskume nepôjde o zisťovanie skutočnej efektívnosti interkultúrnej komunikácie 

v rámci edukácie ale o učiteľmi vnímanú a hodnotenú efektivitu. Ide ale sebareflexiu 

a evalváciu, čo je dôležitou súčasťou  práce učiteľa. 

Termín kompetencia  učiteľa výstižne definovali Veteška a Tureckiová (2008) ako 

jedinečnú schopnosť človeka úspešne konať a stále rozvíjať svoj potenciál (vedomosti, 

zručnosti a skúsenosti) na základe integrovaného súboru vlastných zdrojov (vedomosti, 

schopnosti, predchádzajúce skúsenosti, schopnosť riešiť problém a pod.). 

Na pojem komunikatívne kompetencie môžeme pozerať z rôznych uhlov. 

Komunikatívna kompetencia je svojou povahou schopnosť optimalizovaného konania v 

pedagogickej interakcii, ktoré prebieha na základe osvojených vedomostí a zručností, 

uskutočnených pomocou konkrétnych metód, foriem a prostriedkov pedagogickej 

komunikácie. Dôležitý podiel majú na tomto vzťahu tiež profesionálne schopnosti a praktické 

skúsenosti ( Nelešovská, 2005, s. 24). 

Súhlasíme s Pokrivčákovou (2005), ktorá zaraďuje ku všeobecným komunikačným 

kompetenciám: 

 znalosti jazykového systému, 

 správnu výslovnosť, 

 znalosti jazykového prostredia, 

 znalosti funkcií jazyka, 

 interakčné návyky, 

 kultúrny rámec. 

Podľa Petláka (2004) je obsahom komunikatívnej kompetencie učiteľa schopnosť 

viesť dialóg so žiakmi, s kolegami, so sebou samým, ale aj umožniť žiakom vzájomnú 

komunikáciu medzi sebou. Zdôrazňuje, že učiteľovi by nemala v komunikácii chýbať 

empatia. 

Za interkultúrnu kompetenciu považujeme schopnosť, resp. súbor schopností 

určitého správania sa človeka v konkrétnej situácii. Je to však také správanie, v konkrétnej 

situácii vhodné a efektívne (Kominarec, Kominarecová, 2012,s.104). Základnými kritériami 

sú pritom interakcia a aktivita. 

Pri hierarchii postavenia jednotlivých interkultúrnych kompetencií budeme v našej 

práci vychádzať z modelu interkultúrnych kompetencií, ktorý vypracovali autori 

Kominarec a Kominarecová (2005, 2009, 2012), pričom vychádzali z prác E. Mistríka (2000), 

M. W. Lustiga, B.H. Spitzberga (1993), J. Průchu (2001). Interkultúrne kompetencie rozdelili 

do troch zložiek: 
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Motivačná zložka: zahŕňa vzbudenie záujmu, prejavenie rešpektu, empatický postoj. 

Poznávacia zložka: orientácia na poznanie ( schopnosť interpretovať skúsenosť 

individuálne), tvorivý prístup (schopnosť pochopiť a riešiť vzniknuté problémy) a tolerancia 

pre odlišnosti. 

Komunikatívna zložka: predstavuje interakčný manažment (schopnosť pri 

uskutočňovaní interakcie diskutovať, správne reagovať), nehodnotiaci postoj, definovanie 

problému(schopnosť jasne a konkrétne stanoviť problém) (Kominarec, Kominarecová, 

2012,s.105). 

Stať sa interkultúrne uvedomelým učiteľom je komplikovaný proces. Interkultúrne 

kompetentný učiteľ je taký, ktorý vie a je schopný kriticky vnímať a vyhodnocovať kultúrnu 

výmenu a interkultúrnu komunikáciu, ako aj sprostredkovať túto svoju reflexiu žiakom vie a 

dokáže podporovať medzikultúrne porozumenie u svojich žiakov je schopný a vie u detí 

rozvíjať schopnosti pre chápanie a interpretáciu znakov, prejavov a významov iných kultúr 

v kultúrnych artefaktoch a v komunikácii druhých ľudí je schopný sprostredkovať kontakty 

rôznych kultúr v triede (Mistrík, 2000). Popritom by mal mať rozvinuté ale i všeobecné 

pedagogické kompetencie.  

 

1.5  Realizované výskumy  

Interkultúrna komunikácia patrí medzi interdisciplinárne vedné disciplíny. Vychádza z 

interkultúrnej psychológie, ktorá využíva poznatky mnohých ďalších vedných odborov, 

napríklad etnopsychológie a sociálnej psychológie, sociológie, etnológie a etnografie, 

kultúrnej antropológie a psychologickej antropológie, sociolingvistiky, historických vied, 

demografie, atď. Môže mať  rôzne formy ako medzirasová, medzietnická či intrakultúrna. 

 

1.5.1  Výskumy realizované v zahraničí 

Interkultúrna komunikácia patrí i vo svete medzi pomerne mladé odbory štúdia. 

Počiatky jej formálneho skúmania sú v 40. rokoch 20. storočia, kedy bola súčasťou jazykovej 

a kultúrnej prípravy amerických diplomatov. Z tohto prostredia čerpal i Hall vo svojej knihe 

„The Silent Language“ vydanej v roku 1959, ktorá sa stala východiskom mnohých ďalších 

prác z oblasti interkultúrnej komunikácie. Odborníci sa začali dôkladnejšie zaoberať štúdiom 

komunikácie v kontexte kultúry a zároveň skúmaním kultúry z hľadiska zákonitostí 

komunikácie. Fenomén interkulturality prináša mnoho možnosti pre empirický výskum. 

Množstvo inštitúcií, ktoré sa venovali a venujú výskumu v oblasti interkultúrnej komunikácie, 

sídlia v USA. Svetové výskumy, ktorých predmetom skúmania je interkultúrna komunikácia 

by sme mohli rozdeliť do niekoľkých oblastí:  

 Výskumy orientujúce sa na analýzu komunikačného procesu v interkultúrnom 

prostredí: W. B. Gudykunst (1989, 1992, 1993,1994), Y.Y. Kim (1977, 1988, 

1992,2003) a F. Casmir (1991, 1993, 1999).  

 Výskumy orientujúce sa rolu jazyka v interkultúrnej komunikácii - tu patria napríklad  

práce L. Wittgensteina (1953) a C. Dodda (1991, 1998). 

 Výskumy orientujúce sa nakognitívnu organizáciu komunikačného procesu - N. 

Chomsky (1957, 1968), D. Fodor (1986) a L.S. Vygotsky (1977, 1979). 

 Výskumy orientujúce sa rozvoj interkultúrnych vzťahov- F.L Altman a E.W. Taylor 

(1973) a S. Ting-Toomey (1984, 1999). 
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Medzi najvýznamnejšie svetové inštitúcie zaoberajúce sa interkultúrnou komunikáciou 

patria The Intercultural Communication Institute, Portland, USA; California State University, 

Fullerton, USA; Nihon University, Mishima, Japonsko. Súčasnými svetovými autormi 

zaoberajúcimi sa multikulturalitou a interkultúrnou komunikáciou sú W. Welsch (1996), A. J. 

Banks (1991) A. Perotti (1994), G. Hofstede (1981,1991,2006).  

Do Európy sa odbor interkultúrnej komunikácie dostal v osemdesiatych rokoch 20. 

storočia a začal sa rozvíjať hlavne v Nemecku, Francúzsku a v škandinávskych krajinách. 

V Nemecku je veľká pozornosť venovaná interkultúrnym kompetenciám  z hľadiska výučby 

cudzích jazykov a komunikácie s imigrantmi (Volkmann, Stierstofer, Gehring, 

2002).V Nemecku je taktiež možnosť študovať interkultúrnu komunikáciu v rôznych 

modifikáciách na univerzitách v Bayreuthe, Chemnitzi, Regensburku, Pasove, Jene, 

Mníchove, Postupime, Hamburgu, Saarbrückene, Fulde a Halle (Jaklová, 2007).  

Medzi zahraničné vedecké časopisy, ktoré za zaoberajú rôznymi aspektmi 

interkultúrnej komunikácie patria: Language and Intercurtural Communication, 8,2008; 

Multilingua – Journal of Cross-Curtural and Interlanguage Communication, 27,2008; Journal 

of Cross- Curtural Psychology, 39,2008; Communication Quarterly, 56,2008; Communication 

Monographs, 75, 2008; Intercurtural Education, 19,2008  (Průcha, 2010, s.29) 

 

1.5.2 Výskumy  realizované na území Slovenska a  Česka 

Výskum v oblasti interkultúrnej  komunikácie na Slovensku sa realizuje na niekoľkých 

inštitúciách a fakultách. Výsledky výskumov sú publikované aj v odborných časopisoch 

Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v časopise Human Affairs (Kabinet výskumu 

sociálnej a biologickej komunikácie SAV), potvrdzujúc interdisciplinárny charakter 

interkultúrnej komunikácie. Prínos v rámci pedagogického výskumu môžeme vidieť 

v činnostiach Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV a Českej asociácii pedagogického 

výskumu. Významné aktivity v oblasti výskumu multikulturality realizujú: Centrum pre 

výskum etnicity a kultúry, Multikultúrni centrum  Praha.   

Výskumy v  oblasti multikultúrnej výchovy, interkultúrnej komunikácie, pedagogickej 

komunikácie v Slovenskom a Českom výskume týkajúce sa našej témy alebo jej kategórie   

sme rozdelili tematicky: 

Interkultúrna komunikácia - P. Hirtlová a V. Srb (2009) zmapovali situáciu v  európskych 

krajinách (Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko), kde je dnes multikultúrna výchova 

a interkultúrna komunikácia  na vysokej úrovni. Napríklad v Nemecku bol  v roku 1989 

zriadený Úrad pre multikultúrne záležitosti, ktorého úlohou je vytvárať a podporovať 

priateľské spolužitie medzi Nemcami a inými etnikami. E. Švarcová a J.  Mareš (2006) 

skúmali interkultúrnu komunikáciu v procese edukácie so žiakmi imigrantmi a taktiež 

spoluprácu so školou z pohľadu rodičov žiakov pochádzajúcich z etnických menšín. J. Muhič 

a kolektív pracovníkov Inštitútu  pedagogicko-psychologického poradenstva (2002, 2003) 

realizovali výskum zameraný na zmapovanie špecifík vzdelávania detí z rôznych minoritných 

skupín, orientovali sa pritom na rozdiely v rodinných systémoch, kultúrnych tradíciách a v 

komunikácii.  

Multikultúrna výchova a jej realizácia  – E. Mistrík (2000),V. Dúbravová (2006), J. Průcha 

(2001, 2006). V tejto kategórii je významný projekt Multikulti do školy - vytváranie 

interkultúrneho vzdelávacieho prostredia v slovenskom školstve, ktorý sa venoval 

z najdôležitejších inovácií v oblasti školstva – systematickú transformáciu tradičnej 

slovenskej školy na školu multikultúrnu.  
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Interkultúrne/multikultúrne kompetencie učiteľov – A. Petrasová (2010), I. Turek ( L. 

Fridman (2003),I. Kominarec a E. Kominarecová, (2005, 2010),V. Šuťáková (2008). 

Komunikatívne kompetencie – Kravčáková a Kráľová (2007), Lynch (1996), Václavík 

(2011). 

Interkultúrne postoje žiakov - E. Kriglerová, J. Kadlečíková (2010), E. Koubeková, B. 

Kundrátová (1990, 1995).  

Analýza a komparácia školského vzdelávania v rôznych krajinách-  M. Kuželková 

(1985), Z.  Krčilová (1989), M. Vaňová,(1994), V. Ježková a E. Walterová (1997), V. 

Spilková (1997), J. Průcha (1992,1999), K. Rýdl (2003). 

Pedagogická komunikácia- I. Konečná ( 1995) skúmala dĺžku replík u žiakov na prvom aj 

druhom stupni základných škôl podľa počtu slov. Výskumnou metódou bolo pozorovanie. 

Zistila, že vo verbálnom prejave žiakov dominujú veľmi krátke repliky. Podobné výskumy 

uskutočnili aj K. Zelinková  (1988) a J. Pstružinová  (1992).Výskumy zamerané na 

používanie otázok vo vyučovaní realizovali  Hrdina (1988, 1991) a M. Zelina (1990).Výskum 

výučbovej komunikácie realizovali Šeďová, Švaříček a Šalamounová (2012). Skúmali priebeh 

komunikácie medzi učiteľom a žiakmi na vyučovaní na druhom stupni základnej školy. 

Prostredníctvom analýz z pozorovania vyučovacích hodín a pomocou rozborov 

videonahrávok zisťovali základnú štruktúru výučbovej komunikácie, typy otázok, kladené 

učiteľmi žiakom, pozíciu spätnej väzby v štruktúre vyučovacej hodiny a pod.  

Profesijná zdatnosť učiteľov – Gavora (2008) ako výskumný nástroj adaptoval dotazník 

TES (Teachers Efficacy Scale) Gibsonovej a Dembu (1984) pre slovenské prostredie. 

Dotazník bol určený pedagógom a bol zameraný na vnímanie svojej profesijnej zdatnosti. 

Podľa Gavoru úroveň vnímanej profesijnej zdatnosti silne vplýva na to, aké postupy a činnosti 

učiteľ používa a ktorým sa, naopak, vyhýba. Učitelia, ktorí majú vysokú mieru vnímanej 

zdatnosti, si viac veria, vkladajú do svojej práce viac úsilia, pracujú intenzívnejšie, majú 

väčšiu vytrvalosť, preto experimentujú, skúšajú nové nápady, zdravo riskujú, aby prekonávali 

problémy a odstraňovali prekážky, ktoré im bránia dosiahnuť svoje ciele. 

 

1.6  Význam empirického výskumu 

Význam nášho výskumu vidíme v dvoch rovinách. V rovine teoreticko-pedagogickej 

prinesie výskum posunutie hraníc bádania v oblasti interkultúrnej komunikácie v edukačnom 

prostredí so zameraním na stredoeurópsky región. Výskum prinesie relatívne mnoho 

informácií o realizácii interkultúrnej komunikácie v rámci edukácie v Česku, Nemecku 

a Poľsku a taktiež analýzu rozdielov v hierarchii postavenia a využívaní komunikatívnych 

a interkultúrnych kompetencií učiteľov vo vzťahu k jednotlivým krajinám.  

Význam výskumu vidíme aj v rovine praktického prínosu, výsledky budú 

predstavovať škálu poznatkov, ktoré môžu využiť  pedagógovia v svojej práci, no poskytnú 

dôležité informácie pre budúcich pedagógov, ktorí sa pripravujú na prácu v rôznorodej 

sociokultúrnej  edukačnej realite. 

 

2  METODIKA EMPIRICKÉHO VÝSKUMU 

Jadrom predloženého výskumu je empirické skúmanie koncipované ako  kvalitatívne a 

kvantitatívne  rozvrhnuté do dvoch fáz. Prvá časť bude  kvalitatívna. Zvolenou metódou  bude 

pološtrukturovaný rozhovor. Konkrétne plánujeme použiť dva typy pološtrukturovaných 

rozhovorov. Objektom  prvého typu pološtrukturovaných rozhovorov budú učitelia troch 
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stredoeurópskych krajín, obsahom rozhovorov bude hodnotenie efektivity a realizácia  

interkultúrnej komunikácie v rámci edukácie. Aplikujeme pritom pyramídový model 

vytvárania schémy pološtrukturovaného rozhovoru (Wengraf, 2001), kde hlavné otázky 

vychádzajú z ústredného výskumného cieľa a z hlavných otázok (základné výskumné otázky 

= ZVO) sa vytvárajú špecifické výskumné otázky (ŠVO), ktoré môžu byť následne rozvinuté 

do rozširujúcich otázok výskumníka (ROV).  

Ako príklad uvádzame  rozpracované ŠVO k výskumnej otázke č.3: 

 Poznajú učitelia sociokultúrne špecifiká verbálnej a neverbálnej komunikácie svojich 

žiakov? 

 Poznajú  školský vzdelávací systém  krajín, z ktorých žiaci pochádzajú? 

 Považujú sa učitelia vybraných krajín svoje interkultúrne komunikatívne kompetencie  

za postačujúce pre realizáciu interkultúrnej komunikácie? 

 Sú učitelia schopní viesť so žiakmi cudzincami dialóg, klásť im primeraným 

spôsobom otázky? 

 Aký je komunikačný štýl učiteľov v interkultúrnom prostredí  počas edukácie? 

 Ako organizujú učitelia výučbu v interkultúrnej  triede? 

 Aké metódy, formy a prostriedky využívajú učitelia  v interkultúrnom prostredí ? 

 Sú učitelia schopní integrovať žiaka pochádzajúceho z iného sociokultúrneho 

prostredia do kolektívu školskej triedy? 

 Sú učitelia schopní naplniť v interkultúrnom prostredí triedy výchovno- vzdelávacie 

ciele hodiny? 

 Sú učitelia schopní vytvoriť v interkultúrnom prostredí pozitívnu klímu triedy? 

 Ako motivujú žiakov odlišných kultúr k vzájomnej spolupráci ? 

 Dávajú žiakom pochádzajúcim z iného sociokultúrneho prostredia príležitosť na 

prezentovanie vlastných kultúrnych tradícií? 

 Aké sú výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov pochádzajúcim z iného 

sociokultúrneho prostredia? 

 Ako učitelia hodnotia týchto žiakov? 

 Ako hodnotia učitelia vo vybraných krajinách komunikáciu s rodičmi žiakov 

pochádzajúcich z iného sociokultúrneho prostredia? 

 Ktoré všeobecné komunikatívne zručnosti by podľa učiteľov mali dominovať 

u učiteľa vyučujúceho v interkultúrnom prostredí? 

Cieľom bude získať podstatné informácie o realizácií interkultúrnej komunikácie 

u učiteľov vo vybraných troch štátov. Rozhovory budeme zaznamenávať prostredníctvom 

diktafónu. Rozhovory budú následne prepisované kategorizované a kódované. Získané 

dáta budú tvoriť východiskové informácie pre formuláciu  otázok dotazníka. 

Objektom druhého typu pološtrukturovaných rozhovorov budú žiaci základných škôl, 

pochádzajúci z iného sociokultúrneho prostredia.  

Cieľom druhého typu rozhovorov bude získať  názory na interkultúrnu komunikáciu 

zo strany žiakov pre presnejšiu a objektívnejšiu interpretáciu údajov získaných rozhovormi 

s učiteľmi.   

Druhá fáza výskumu bude definovaná ako kvantitatívny výskum a plánovanou 

metódou bude dotazník vlastnej konštrukcie, určený učiteľom základných škôl. Dotazník 

bude anonymný a pozostávajúci z niekoľkých častí zameraných na: identifikačné údaje, 

hodnotenie efektivity vlastnej interkultúrnej komunikácie, realizáciu interkultúrnej 
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komunikácie, hierarchiu  postavenia komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií a ich 

rozvíjanie.  

Výskumnú vzorku budú tvoriť učitelia a učiteľky  2. stupňa vidieckych a mestských 

základných škôl v Česku, Nemecku a Poľsku.  

 

2.1 Význam zvolenej metodiky návrhu výskumu 

Význam nami zvolenej metodiky empirického výskumu vidíme v niekoľkých bodoch: 

 Sprístupní nám popísanie zvoleného problému vo viacerých krajinách strednej Európy 

(Česko, Nemecko, Poľsko). 

 Umožní nám porozumieť významom, ktoré učitelia pripisujú jednotlivým prvkom 

interkultúrnej komunikácie.  

 Umožní nám porovnať informácie získané viacerými metódami a tým zabezpečí  

trianguláciu. 

 Umožní nám porovnať výsledky medzi jednotlivými krajinami. 

 Predpokladáme, že sa nám poskytne pohľad na stav a proces realizácie interkultúrnej 

komunikácie v rámci edukácie v zahraničí. 

Všetky zozbierané dáta budeme dôkladne kvalitatívne a kvantitatívne spracovať. 

Výsledky budeme analyzovať a interpretovať vo vzťahu k teoretickým poznatkom z odbornej 

literatúry. Dôležitou súčasťou výskumu bude hlavne porovnanie výsledkov vo vzťahu 

k jednotlivým krajinám. Na kvantitatívne spracovanie výsledkov využijeme matematicko-

štatistické metódy spracovania údajov (deskriptívnu a induktívnu štatistiku) s využitím 

výpočtovej techniky. 

 

3 REALIZAČNÉ VÝSTUPY 

Prezentovaný empirický  výskum je navrhnutý na júl 2014 – apríl 2015. Za 

rozhodujúce pokladáme tri aspekty realizačných výstupov: teoretické, metodologické 

a praktické: 

Teoretická rovina bude obsiahnutá v prvých šiestich kapitolách konkretizovaná v témach: 

1. Charakteristika  kultúry a  kultúrnej identity v živote človeka, členenie kultúr, kultúrne 

špecifiká, vzťah kultúry a komunikácie, modely kultúry.  

2. Základné terminologické pojmy: multikulturalita - interkulturalita, multikultúrna 

výchova - interkultúrne vzdelávanie, transkulturalita, akulturácia, adaptácia, 

asimilácia, enkulturácia, národ, národnosť, rasa, imigrant, stereotypy, predsudky, 

diskriminácia. 

3. Teoretické východiská interkultúrnej komunikácie. Charakteristika pedagogickej 

komunikácie, účastníci pedagogickej komunikácie, pravidlá pedagogickej 

komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia v edukácii, štruktúra pedagogickej 

komunikácie, 

4. Osobnosť  učiteľa a pohľad na jeho  profesijné kompetencie. Spracovanie náhľadu na 

interkultúrne vzdelávanie pedagógov a modely komunikatívnych a interkultúrnych 

kompetencií. 

5. Porovnanie školských vzdelávacích systémov v  Česku, Nemecku 

a Poľsku, aktuálneho stavu žiakov cudzincov a prístupu týchto krajín k realizácii 

edukácie žiakov cudzincov a žiakov národnostných menšín. 
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6. Náčrt  zahraničných a domácich realizovaných výskumov súvisiacich s témou 

dizertačnej práce. 

Hlavný cieľ úvodnej časti bude prezentovaný ako analyticko-syntetické spracovanie 

rôznorodých prístupov k problematike interkultúrnej komunikácie a interkultúrnym 

kompetenciám, terminologicko-teoretické vymedzenie a definovanie základných pojmov. 

Metodologická rovina bude implikovaná do druhej časti práce. Jej hlavný cieľ predstavuje 

zdôvodnenie typu projektu, spôsob jeho realizácie, charakteristika výberového súboru, 

charakteristika a význam zvolenej metodiky, ako aj metód analýzy a interpretácie výsledkov. 

Pokúsime sa na základe kombinácie kvalitatívnych a kvantitatívnych  metód odpovedať na 

výskumné problémy vychádzajúce z témy. 

Praktická rovina nášho empirického výskumu bude dokumentovaná analýzou 

a interpretáciou výsledkov z kvalitatívnej a kvantitatívnej časti výskumu, ktorý bude 

realizovaný na vybranej vzorke učiteľov stredoeurópskeho regiónu. Výstupy, ktoré možno 

zaradiť do praktickej roviny realizácie výskumného projektu sú najmä: 

 získanie informácií o hodnotení a realizácii interkultúrnej komunikácie učiteľmi 

v zahraničí; 

 zhrnutie hlavných výsledkov výskumu, prostredníctvom ktorých, určíme či údaje sú 

v zhode s overovanými hypotézami a to na základe tabuliek, grafov a diagramov; 

 analýza a interpretácia výsledkov výskumu, analýza rozdielov medzi jednotlivými 

krajinami, teoretická explikácia empiricky získaných dát; 

 závery výskumu vo forme prehľadných a jasne formulovaných a usporiadaných 

zhrnutí základných zámerov a cieľov výskumu ako aj použitej metodiky 

a dosiahnutých výsledkov; 

 záverečná formulácia zistených  faktov a odporúčaní pre prax; 

 predpokladané publikovanie výsledkov v odbornej pedagogickej literatúre, 

recenzovaných zborníkoch, časopisoch, aktívna účasť na domácich i zahraničných 

vedeckých podujatiach. 

 

ZÁVER 

Zvyšujúci sa záujem o interkultúrnu komunikáciu je prirodzeným dôsledkom 

prebiehajúcich spoločenských zmien, preto sme za posledné roky zaznamenali vo svete 

pribúdajúce množstvo publikácií z oblasti výskumu i aplikácie teoretických koncepcií. 

V príspevku sme načrtli realizáciu výskumov zaoberajúcich sa problematiku interkultúrnej 

komunikácie a predstavili metodologický návrh a zameranie a výskumu k dizertačnej práci 

zameranej na problematiku interkultúrnej komunikácie v edukačnom prostredí. Nakoľko je to 

téma veľmi široká, ktorá ponúka množstvo výskumných otázok, v našom výskume sa 

nebudeme pokúšať o zachytenie celého obsahu a všetkých foriem tejto komunikácie, 

zameriavame sa na hodnotenie jej efektívnosti učiteľmi základných škôl a hierarchické 

postavenie komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií. Výsledky týchto zistení budeme 

analyzovať a porovnávať v troch stredoeurópskych krajinách. 
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