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Interkultůrní vědení a jeho role ve společnosti 
znalostí 

 
Daniel Topinka 

 
 Abstrakt: Příspěvek se věnuje dvěma koncepcím společnosti – spo-
lečnosti znalostí a společnosti multikulturní. Koncept společnosti znalostí 
předpokládá, že primárním prvkem společenské integrace bude nadále 
ekonomika, přičemž novým stratifikačním činitelem bude znalost. Vědění 
se přesouvá do centra společnosti a stává se klíčovým zdrojem její repro-
dukce. Koncepce multikulturní společnosti je stejně jako koncepce společ-
nosti znalostí stále otevřená a nenaplněná, je politickým projektem, 
který reaguje na sociokulturní realitu poznamenanou stále více přílivem 
imigrantů. Koncepce ukazují, že začlenění imigrantů je jedním z klí-čo-
vých prvků, jak zabezpečit alespoň minimální soudržnost společnosti. Do 
popředí zájmu se tak dostává interkulturní vědění, jeho uplatnění v pros-
toru andragogiky a možnost institucionálního zakotvení.  
 
 Abstract: This article focuses on a two conceptions of society – 
knowledge society and multicultural society. The concept of knowledge 
society presuppose the economy will be the primary component of the 
social integration, whereas the knowledge will be a new stratification 
factor. The knowledge moves into the society core and becomes the key 
source of its reproduction. The conception of multicultural society as well 
as the conception of knowledge society is always open and not finished 
off. The conception as a political project answers to socio-cultural rea-
lity, which reflects stronger impact of immigration. The conceptions fol-
low that the integration of immigrants is one of the key elements how to 
ensure at least minimum social cohesion. Intercultural knowledge come 
forth of interest, as well as its andragogical use and possibility of insti-
tutional anchorage.  
 
 Klíčová slova: společnost znalostí, multikulturní společnost, sociální 
koheze, interkulturní vědění, kulturní diverzita, andragogika. 
 
 Sociologové si kladou otázku, v jaké společnosti vlastně žijeme. 
Někteří tvrdí, že žijeme ve věku, kdy dochází k radikalizaci moder-
nity nebo dokonce zrodu zcela nového řádu, který je provázen roz-
sáhlými strukturálními změnami. Obrysy společnosti, která byla 
výsledkem průmyslové revoluce, se rozplývají. Úsilí popsat dnešní 
společnost jedinou koncepcí naráží na řadu překážek. Společnost 
se stala tak komplexní, že záleží na perspektivě, kterou při jejím 
popisu zvolíme – a tak je vedle sebe kladena společnost riziková, 
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dezintegrovaná, postindustriální, poskapitalistická, postmoderní, 
společnost práce apod. Mezi koncepce současné společnosti se ob-
jevují dvě, kterým se budu věnovat blíže.  
 Koncepce společnosti znalostí (někdy též označovanou za spo-
lečnost vědění) vychází z představy, že industriální revoluce zna-
menala radikální změnu ve významu poznání a vědění. Vědění bylo 
aplikováno postupně na nástroje, procesy a výrobky, poté se pře-
neslo na práci jako takovou a nakonec bylo během manažerské re-
voluce aplikováno i samo na sebe.1 Peter F. Drucker píše v této sou-
vislosti o vydělení se vědění jako samostatné entity, které stojí od-
děleně od kapitálu a práce. Žijeme v době další transformace v 
řadě, která nyní směřuje k vytvoření společnosti postkapitalistické. 
Překonává období kapitalismu a s ním i národní stát. K jaké spo-
lečnosti transformace povede? Společnost bude integrována na zá-
kladě jiných principů než doposud. Ty povstanou ze vzájemné in-
terakce struktur nadnárodních, národních a lokálních. Prvotním 
zdrojem v této struktuře budou znalosti.2 Tato změna bude mít 
dalekosáhlé důsledky pro sociální stratifikaci. Stratifikačním čini-
telem již nebude vlastnictví majetku, kapitálu a půdy, ale znalosti, 
vědomosti a informace. Drucker předpokládá, že primárním prv-
kem společenské integrace zůstane nadále ekonomika. A jejím hy-
batelem budou především znalosti. Sociální struktura se pozmění, 
přičemž na elitní pozice nastoupí „kvalifikovaní specialisté, zna-
lostní manažeři, kteří vědí jak alokovat poznatky a vědomosti, aby 
bylo dosaženo jejich produktivního využití – stejně jako kapitalisté 
věděli jak produktivně využít kapitálu.“3 Společnost znalostí je spo-
lečností zaměstnanců, kteří působí v organizacích. Znalosti promě-
ňují strukturu společnosti a přispívají k nové sociální dynamice a 
politice. Drucker současně cítí, že nové dělení společnosti je daleko 
od sociálního smíru. Úspěšnost náleží výhradně kvalifikovaným 
specialistům, což samo o sobě hrozí třenicemi s těmi, kteří se pro-
padli v hierarchii mezi neúspěšné „obslužné pracovníky“. Je si vě-
dom toho, že integrativní prvek vědění v sobě nese silnou nerov-
nost se závažnými sociálními dopady. Ekonomická integrace vědě-

                                                 
1 Srov. Drucker, P.F. Postkapitalistická společnost. Praha: Management Press, 
1993, str. 25.  
2 Srov. Drucker, P.F. Postkapitalistická společnost. Praha: Management Press, 
1993, str. 11.  
3 Drucker, P.F. Postkapitalistická společnost. Praha: Management Press, 1993,  str. 
14 



48 

ním v sobě skrývá riziko dezintegrace, čemuž nepomáhají ani obo-
usměrně prostupné mobilitní kanály, část občanů může ztratit mo-
tivaci na znalostní společnosti participovat. Navíc národní stát 
slábne a tak se Drucker obrací směrem k alternativním formám 
pomoci. Ta míří k dobročinnosti, ale také celkové změně společen-
ské situace prostřednictvím neziskového sektoru a aktivního ob-
čanství. Potíže s přechodem  ke společnosti znalostí se budou týkat 
nekvalifikované práce, řemeslné kvalifikované práce a v americké 
společnosti také Afroameričanů.4  
 Společnost znalostí je pro Druckera výsledkem probíhajících 
změn. Nastane až v okamžiku, kdy bude hrát vědění dominantní 
roli ve většině oblastí společnosti. Taková společnost bude vysoce 
diferencovaná a bude se muset umět vyrovnat s těmi, kteří se 
z různých důvodů nemohou ke znalostem a vědění dobrat. Vědění 
je spjato s moderními organizacemi a způsobem jejich řízení. Ne-
zůstává vyhrazeno jen elitním skupinám, ale v různých specializo-
vaných podobách a formách se šíří do širší společnosti. Demokrati-
zace ale není úplná. Společnost vědění je společností, v níž není 
preferován žádný dílčí systém a  na místě hierarchií povstávají he-
terarchie.5 Vědění se mění – více se specializuje. Získat určité vě-
dění znamená mít příležitost ho získat a dále být ochoten mnohé 
obětovat (doba vzdělávání, další vzdělávání apod.). Proměna spo-
lečnosti bezprostředně souvisí s proměnou práce, která se stává 
více flexibilnější. Společnost znalostí se zatím rýsuje někde na ob-
zoru. Jsme svědky toho, že se vědění přesouvá do centra společ-
nosti a stává se klíčovým zdrojem její reprodukce. Profitující sku-
pinou budou kvalifikovaní specialisté, kteří budou umět těžit 
z neomezeného proudění vědění, využijí i rostoucí mobility. Vedle 
vítězů také povstanou i poražení a neúspěšní – svět informací a vě-
dění není otevřen všem, skýtá mnoho nástrah a možností neúspě-
chu. Společnost znalostí má zatím podle Druckera nejasné kontury, 
transformace však už dnes míří k větší komplexicitě společnosti. Ať 
budeme jakkoliv promýšlet vizi takovéto společnosti, stále se bu-
deme opírat o základní prvek reprodukce společnosti. Tím je vě-
dění, znalost, nový stratifikační činitel, který se přesouvá z kulturně 

                                                 
4 Srov. Drucker, P.F. Věk diskontinuity. Praha: Management Press, 1994, str. 294-
307. 
5 Srov. Pongs, A. V jaké společnosti vlastně žijeme? Praha: ISV nakladatelství, 
2000, str. 247. 
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– elitářské periferie čím dál více do pomyslného centra společnosti 
a nově ji restrukturuje.   
 Koncepce multikulturní společnosti je stejně jako koncepce spo-
lečnosti znalostí stále otevřená a nenaplněná.  Současně je politic-
kým projektem. Reaguje na sociokulturní realitu, která se v pos-
ledních desetiletích mění. Proměnu provází především nárůst kul-
turní rozmanitosti, která je výsledkem složitých migračních pro-
cesů. Koncept multikulturní společnosti dává odpověď na otázku, 
jaké bude vypadat soužití „domácích“ a „přistěhovalých“. Multi-
kuturní společnost provází řada otázek, mezi něž patří integrace 
přistěhovalých, dále vytváření prostoru pro autonomii a pluralitu a 
mírnění sociálního napětí.6 Multikuturní společnost předpokládá, 
že kulturní odlišnosti produkují konflikt, který je třeba vyhodnoco-
vat a zvládat. Návrat k etnické homogenitě již není možný, takže 
jakou jinou cestu volit? Řešení se naskýtá ve vhodném propojení 
politické integrace s kulturní diferencí. Multikulturní společnost 
má své stoupence, ale i odpůrce. K největším zastáncům patří CH. 
Taylor, který hájí politiku rovné úcty. Společnosti jsou stále více 
multikulturnější a poréznější, což musí vést k revizi obrazů nadřa-
zenosti a podřazenosti a ocenění rovnosti kultur.7  
 Multikulturalismus odhaluje závažný problém současné společ-
nosti a tou je udržení sociální soudržnosti. Vychází z přesvědčení, 
že kulturní diference jsou dané (primordiální) a je třeba s nimi pat-
řičně nakládat – odtud povstávají prvky skupinového pluralismu, 
který předpokládá existenci kolektivních identit. Multikulturalis-
tická vize přichází se společností, v níž vedle sebe koexistují různé 
etnické skupiny, přičemž forma soužití je nahlížena víceméně op-
timisticky. Kulturní diverzita je představována jako něco, co je zde 
odjakživa a co může být nějak prospěšné. Prospěšnost je vymezo-
vána od vágní pestrosti a zajímavosti života až pragmatické přínosy 
alternativ a inspirací.8 Sociální realita kulturní diverzitou překy-
puje, etnické skupiny vedle sebe koexistují a budou i nadále, což 
má za následek potřebu uznání zvláštností a respektu k nim.  

                                                 
6 Srov. Pongs, A. V jaké společnosti vlastně žijeme? Praha: ISV nakladatelství, 
2000, str. 142. 
7 Srov. Taylor, Ch. Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání. Praha: 
Filozofický ústav AV ČR, 2001,  str. 85. 
8 Srov. Hirt, T.; Jakoubek, M. (ed.). Soudobé spory o multikulturalismus a politiku 
identit. Plzeň: Vydavatelství a  nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, str. 43. 



50 

 Bylo by asi chybou se nezmínit i o některých kritikách této vize. 
Především je multikulturní společnost kritiky považována za ideo-
logizující projekt, který pracuje spíše než se sociálními fakty 
s politickými konstrukty. Multikulturalismus etnicky homogeni-
zuje, reprodukuje etnické diference, prohlubuje propast mezi pů-
vodní a přistěhovaleckou populací 9, zahrnuje mnoho výkladových 
perspektiv, svou praxí reprodukuje princip odlišností a nerovností, 
je vydáván za politický ideál, módní trend či edukativní cíl. Přes-
tože se usiluje různými praktickými i teoretickými prostředky o 
utlumení konfliktů, de facto je produkuje prostřednictvím vzá-
jemného vymezování odlišností. Vládne v něm primordialistický 
duch. Očekávané udržení jisté míry sociální soudržnosti eroduje 
díky tendencím prosazovat skupinové zájmy a snahám je nějakým 
způsobem sladit. Nezamýšlené důsledky primordialistické kon-
cepce působí dezintegrativně. Multikulturní společnost kulturní 
rozmanitost vytváří a současně ji nedokáže tlumit, čímž dává 
prostor pro netoleranci a separaci, rušící otevřenost společnosti.10 
Multikulturalismu nelze upírat, že reaguje  na sociální realitu, která 
je poznamenaná tenzí mezi procesy homogenizace, začlenění, 
akulturace na straně jedné a segmentací, separací a dezintegrací na 
straně druhé. Téměř všechny evropské společnosti jsou různě in-
tenzivně konfrontovány s přílivem migrantů, což zvyšuje ekono-
mické a sociální nejistoty původního obyvatelstva, ale i nebezpečí 
možných konfliktů. 11 Imigrace je vnitřně diverzifikovaná a vytváří 
řadu kategorií, vstoupila do koncepcí společnosti a ovlivnila je.   
 Pokud obě koncepce společností položíme vedle sebe, dobereme 
se mnohých odlišností, ale také několika shod. Obě koncepce jsou 
vizemi, které reflektují transformaci společnosti a usilují o pojme-
nování mechanismů a prostředků, které by měly přispět k sou-drž-
nosti společnosti. Etnicita a etnické skupiny jsou součástí obou vizí, 
přesto koncepce nahlíží na udržení sociální koheze trochu jinak. 
Společnost znalostí předpokládá, že se potíže s  řechodem k nově 
stratifikované společnosti dotknou etnických skupin. Ovlivní je 

                                                 
9 V této souvislosti se píše až o multikulturním dramatu v Nizozemí, srov. Prins, B. 
Konec nevinnosti. Úskalí multikulturního soužití v Nizozemsku. Brno: Barister & 
Principal, 2005.  
10 Srov. Sartori, G. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o 
multietnické společnosti. Praha:  Dokořán, 2005, str. 22-32.  
11 Srov. Chaloupková, J.; Šalamounová, P. Postoje k imigrantům a dopadům 
migrace v evropských zemích.  Sociologický časopis. Ročník 42, číslo 1. Praha: 
Sociologický ústav AVČR, 2006, str. 75. 
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buď přímo prostřednictvím nízké šance se vůbec do změny zapojit 
nebo nepřímo prostřednictvím poklesu nekvalifikované práce, 
s kterou jsou imigranti ve valné většině spjati. Multikulturní spo-
lečnost klade důraz na komunikaci společnosti jako celku s etnic-
kými skupinami a zdůrazňuje povinnost zajistit jim stejná práva, 
přičemž přidává navrch ještě některé bonusy v podobě uznání je-
jich zvláštních potřeb. Koncepce ukazují, že začlenění imigrantů je 
jedním z klíčových prvků, jak zabezpečit alespoň minimální sou-
držnost společnosti. V obou případech bude důležité, jakým způso-
bem k začleňování bude docházet. Společnost znalostí identifikuje 
nový integrační prvek, kterým jsou znalosti, obecně vědění. Znalost 
musí provázet také zkušenost.12  
 Rostoucí etnická diverzita společností ukazuje na potřebu inter-
kulturního vědění, které je součástí vědění širšího. Pokud se jen 
částečně ztotožníme s kritikou multikulturní koncepce, pak dospě-
jeme k závěru, že interkulturní vědění nemůže být jen úzce zamě-
řeno na prezentování interkulturních rozdílů. Musí vycházet z to-
ho, že primárním je způsob reprodukce společnosti a dosažení so-
ciální soudržnosti. V tomto ohledu je společenský význam inter-
kulturních znalostí velký. Obě koncepce společnosti dospívají 
k témuž, hrozbou soudržnosti je separace a izolace. Interkulturní 
vědění doposud příliš podléhalo multikulturalistické vizi, stylizo-
valo se do role identifikátora odlišností a hledání návodů, jak tyto 
diference vyzdvihovat, respektovat, případně i využít. Interkulturní 
vědění musí obsahovat jistou kritičnost, už jen například k tomu, 
jak jsou odlišnosti vnímány a reprodukovány a jaké to může mít 
sociální důsledky. Edukativní složka interkulturního vědění má 
poukazovat také na slepé uličky a klást si otázky o povaze soužití. 
Multikulturalismus předpokládá, že všichni lidé chtějí žít v bez-
konfliktním vztahu, co ale ti, kteří odmítají být součástí společnosti 
a o integraci do širšího celku nejeví zájem?  
 Nyní je na místě si položit otázku, jaké jsou v tomto směru mož-
nosti andragogiky. Interkulturní vědění je součástí učení inciden-
tního i intencionálního. Učit se lze z kontaktu či setkání s imig-
ranty, z toho, co se o nich píše v tisku, z pracovního jednání s cizin-
ci,  ze  zahraničních zájezdů apod. Intencionální učení se u nás zu-
žuje na interkulturní vědění získávané jako okrajovou, výjimečně i 
hlavní součást profesní přípravy. Z hlediska motivace učit se inter-
                                                 
12 Srov. Pongs, A. V jaké společnosti vlastně žijeme? Praha: ISV nakladatelství, 
2000, str. 249. 
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kulturnímu vědění je významná praktická potřeba vyznat se v tom, 
co je neznámé a cizí, a tím i cizí efektivně zvládnout. Významnou 
motivační úlohu sehrává společenské klima a diskuse ohledně sou-
žití s cizinci, kteří se v okolí vyskytují stále častěji. Vzdělávání do-
spělých z hlediska cílových skupin dnes zasahuje především ex-
perty z oblasti migrace, kteří mají potřebu konfrontovat své prak-
tické zkušenosti s teoretickým rámcem, případně si přejí vytvořit 
celistvější obraz o migračních jevech a procesech. Migrace je jev 
vnitřně diferencovaný, což se také odráží ve struktuře potřeb. Nele-
gální migrace zajímá více nevládní neziskový sektor a policisty, za-
tímco migrace elit spíše bankovní úředníky a manažery velkých fi-
rem. Potřeba interkulturních znalostí se odvíjí v populaci od roz-
sahu imigrace a s ní spojenými problémy. Cílovou skupinu mohou 
tvořit také samotní imigranti, kteří vyžadují uznání, doplnění či 
získání formálního vzdělání, ale i vzdělání neformální. Interkul-
turní vědění se postupně stává součástí kompetencí pracovníků 
nejen v oblasti migrace. Dotýká se jak kompetencí odborných 
v podobě specifických znalostí, ale i kompetencí sociálních (komu-
nikace, předcházení konfliktům, mediace) a také metodických (ře-
šení problémů, intekulturní management). Intekulturní vědění se 
dotýká nejen teoretické přípravy, ale také praktických intervencí a 
potřeby akčních forem výzkumu, orientovaného na praxi (např. 
oblast poskytování sociálních služeb a oblast práce s osobami tzv. 
společensky nepřizpůsobenými). Vzniká řada vzdělávacích prog-
ramů a intervencí, které musí být navrhnuty, ověřeny a vyhodno-
ceny z hlediska vlivů a dopadů. Potřebná je rovněž institucionali-
zace pracovišť, která se budou danými tématy zabývat. Jedno 
z takových univerzitních pracovišť dále představím z hlediska kon-
cepčního záměru, jedná se o Kabinet interkulturních studií.  
 Vznik Kabinetu interkulturních studií (dále KIS) jako součásti 
Katedry sociologie a andragogiky FF UP bezprostředně souvisí 
s potřebou vytvořit na akademické půdě prostor  pro studium no-
vých sociálních jevů, které se objevily v bezprostřední souvislosti 
s dynamickým vývojem migrace a jejími proměnami v globálním 
prostředí. Proces globalizace a související sociální změny otevírají 
prostor pro hledání a definování nového vztahu mezi individuem a 
společností, významu občanství, konstruování nových identit a 
obecně i významu humanity.  
 Objevují se nová témata a hledají se odpovědi na otázky po po-
vaze a perspektivách současné společnosti. Jaká bude česká spo-
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lečnost, jak ji ovlivní rostoucí podíl imigrantů? Zkušenosti nových 
kulturních střetů a prolínání, stejně tak i eroze sociální soudrž-
nosti, volby integračních strategií či spor o povahu rovnosti, jsou 
příznakem tvořící se rozmanitosti. V této souvislosti vznikají nové 
koncepty, sociální teorie a rozvíjí se sociálně-vědní metodologie. 
Česká společnost prošla po roce 1989 řadou změn, jejichž součástí 
byl rostoucí zájem veřejnosti i vědecké obce o etnické skupiny, 
menšiny a interetnické vztahy. V ČR jsou vytvořeny nebo se vytváří 
etnické komunity, migranti se na území ČR usazují buď trvale nebo 
dočasně. Vznikají různé formy a podoby subkultur, které odráží 
zejména povahu migračních vln. Založení KIS reflektuje růst důle-
žitosti nových sociálních jevů a jejich dostatečné rozšíření zejména 
v poslední dekádě. Interkulturní studia leží na pomezí několika 
vědních oborů a charakterizuje ji také přímá aplikovatelnost do 
praxe a spojení se sociální realitou. 
 Na přední místo si KIS klade otázku po povaze společnosti 
v blízké budoucnosti: bude společností sociálně soudržnou, multi-
kulturní nebo společností dezintegrovanou, rizikovou? Jak bude 
dosaženo sociální integrace a jaké budou interakce mezi migranty, 
sociálními skupinami a společenským systémem? Sociální integ-
race je poměrně složitým aktem nebo procesem začlenění se jako 
rovného do společnosti, má svou dynamiku a je významná pro ži-
votaschopnost společenského systému. V české společnosti se také 
utvořily jednotlivé typy diskurzů, se svými podmínkami existence, 
mezemi a různými vzájemnými vztahy. Studium nových interkul-
turních sociálních jevů vyžaduje interdisciplinární přístup. KIS  
vychází z teoretických zdrojů sociologie a v oblasti aplikace ze so-
ciální práce. Svým interdisciplinárním založením čerpá z reli-gio-
nistiky, etnografie, kulturní antropologie, etnologie, kulturologie, 
psychologie, sociolingvistiky, historie, demografie a geografie. 
Svým založením je kabinet inovativní, neboť jeho předmětem je 
studium nových sociokulturních jevů.  
 Nabídka Kabinetu interkulturních studií je strukturována do 
dvou oblastí. Pokrývá jednak teoretické základy včetně výzkum-
ných záměrů, ale nabízí také bezprostřední aplikace pro praxi. 
V rovině vědecko-výzkumné činnosti se kabinet zaměřuje na něko-
lik oblastí: studium nových sociálních jevů interkulturní povahy a 
procesu integrace, studium diskurzů, mapování metod a technik 
výzkumů v interkulturní oblasti a realizaci výzkumných záměrů 
v oblasti interkulturních studií.   
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 Bylo již řečeno, že proměny migrační situace v ČR a narušování 
homogenního složení populace jsou zdrojem výskytu nových jevů 
interkulturní povahy. Mezi základní otázky patří jak je či bude do-
sahováno sociální integrace a jaké povahy budou interakce mezi 
migranty, sociálními skupinami a společenským systémem. Cizinci 
se ponejvíce pohybují v prostorech postindustriálních měst a usa-
zují se – krátkodobě nebo trvale. Zabydlují se v prostoru a vstupují 
do interakcí se svým okolím. Vznikají komunity, již vzniklé se roz-
víjejí (komunitní geneze) a v prostředí rodin a komunit se produ-
kují nové formy sociálních identit a vědění. Imigranti se integrují 
více či méně úspěšně, jsou vystaveni hrozbě sociálního vyloučení, 
volí různé životní strategie a taktiky. Migrace, proces usazování a 
integrace však nesou také rizika, na něž můžeme nahlížet z hle-
diska jedince, sociální skupiny či společenského systému. Jistá té-
mata jsou doposud tabuizována, mezi ně patří zejména jevy sou-
visející s nelegální migrací.  
 Studium diskurzů patří k inovativnímu příspěvku KIS. V Česku 
je zformovaly diskurzy veřejné, intelektuální, expertní a etnické. 
V jejich občasných střetech zaznívá vzájemná nesmiřitelnost a od-
mítání, přičemž absentuje jejich prolínání, které by vytvořilo 
prostor pro střety, výměny a porozumění významům. KIS diskurzy 
reflektuje a vytváří prostor pro polylog různorodých přístupů. 
 Kabinet v rámci obsahového záměru, reflektujícího diskursiv-
ního přístupu, vytváří prostor pro výměny informací a vědění jak 
v rámci univerzity, tak i navenek. Podílí se na výuce fakulty a 
pořádá vzdělávací kurzy. Příkladem je vzdělávací seminář „Inter-
kulturní dovednosti a jejich využití ve styku s migranty“, který je 
určen pro zaměstnance úřadů, neziskových organizací, obce, so-
ciální a pedagogické pracovníky a další zájemce. Seminář je členěn 
do čtyř tematických bloků. Bloky se zaměřují na migraci, charakte-
ristiku nově příchozích imigrantů, možnosti začlenění imigrantů do 
společnosti a efektivní interkulturní komunikaci. Seminář je inter-
aktivní a nabízí jak teoretické znalosti, tak i praktická cvičení roz-
víjející interkulturní kompetence.  
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