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Cílem této disertační práce je na základě analýzy přepisů nahrávek hovorů Asistenční infolinky 

v mongolském jazyce popsat některá specifika, hodnoty a tradiční představy o uspořádání světa 

u mluvčích mongolského jazyka. Zkoumala jsem vliv komunikačních pravidel mongolského 

kulturního prostředí na komunikaci mongolských mluvčích v českém kulturním prostředí. Za 

tímto účelem jsem zvolila etnolingvistický a sociolingvistický přístup k analýze zkoumaného 

materiálu, zejména poznatky oborů etnografie komunikace a interkulturní komunikace. 

Všímala jsem si momentů vznikajícího nedorozumění nebo konfliktních situací na infolince a 

ověřovala, zda tyto nechtěné situace vznikají na základě nesprávného užití výrazů a slovních 

spojení v konkrétní komunikační situaci. Dále jsem si všímala, jak mluvčí používají kulturně 

specifické výrazy, fráze a slovní spojení, a rozdílů jejich užívání v komunikaci v českém a 

mongolském kulturním prostředí. V neposlední řadě jsem se zabývala vlivem pravidel 

komunikačního chování a tabu na komunikaci mongolských mluvčích v obtížných, někdy až 

krizových, životních situacích, a také rozdílů v komunikaci mluvčích z venkovského a 

městského kulturního prostředí. K dispozici jsem měla i nahrávky schůzek operátorů infolinky 

a mohla analyzovat jejich komentáře k zakázkám klientů. Získat nahrávky hovorů 

mongolských mluvčích v krizových situacích je velmi obtížné, a snad i proto nebylo zvolené 

téma práce dosud zpracováno.  

 

V první a druhé kapitole jsem se zabývala teoretickými východisky a metodami pro svůj 

výzkum. Dospěla jsem k závěru, že zatím nebyla uskutečněna analýza podobného materiálu a 

sepsána studie či práce na obdobné téma v Mongolsku ani České republice. Jako výchozí 

teoretický základ jsem zvolila přístup etnolingvistický a sociolingvistický. Pro analýzu 

materiálu se osvědčilo využít poznatků a metod etnografie komunikace, kdy se vnímání 

okolního světa a postavení jedince v něm projevuje v užívání řeči a ovlivňuje volbu jazykových 

prostředků. Při analýze konkrétních komunikačních situací jsem vycházela z poznatků v oblasti 

interkulturní komunikace, kdy se klade důraz na zkoumání vlivu kultury a socio-historického 

zázemí jedince na komunikační chování a volbu slovníku mluvčího (Piller 2011). 

 

Základy etnografie komunikace jsou spojovány s výzkumnou prací Dell Hymese a jeho 

článkem „Etnografie řeči“ (1962).1 Hymes v něm upozorňuje na tradiční antropo-lingvistické 

pojetí, kdy jazyky se pokládaly spíše za rozdílné, ale jejich užívání za obdobné, zatímco Hymes 

                                                 
1 HYMES, D. H., 1962, The ethnography of speaking, Anthropology and human behavior, str. 13-53. 



 

 

zastává názor, že jazyky jsou si v zásadě velmi podobné, ale užívání řeči je v různých 

komunitách a společnostech odlišné. Členové komunity, sociální vrstvy či společnosti musejí 

pro správné užití jazyka v konkrétní komunikaci ovládat nejen znalosti jazyka (pravidla 

gramatická, syntaktická apod.), ale musejí mít také komunikativní schopnost, což znamená, že 

musejí mít soubor znalostí a zkušeností, co je a co není vhodné říci ve specifických kulturních 

situacích. V rámci etnografie komunikace byl proveden výzkum zejména na základě analýzy 

nepsaných jazyků, jimiž mluví velmi malá společenství amerických Indiánů (Basso 1970)2 či 

australských domorodých etnik (Heath 1985).3 Také sociolingvistické studie užívají metod 

etnografie komunikace (Shiffrin 1990)4, například při analýze všedních komunikačních 

událostí všech sociálních skupin (Nekvapil 1989).5 Samotná etnografie komunikace 

v mongolském kulturním prostředí však dosud není systematicky zpracovaná ať už ze strany 

mongolských badatelů nebo vědců mimo-mongolského akademického světa. 

 

Piller (2011) se ve své práci zaměřené na téma interkulturní komunikace opírá o výzkum a 

postoje holandského vědce Geerta Hofstedeho, který se věnoval tématům interkulturní a 

sociální psychologie. Hofstede (Hofstede a Hofstede 2005), považuje kulturu za svébytný 

„software mysli“ (the software of the mind) či „mentální program“ (mental programming). 

Piller (2011, 15) dává toto pojetí kultury do souvislosti s přesvědčením, že kultura není něčím 

statickým a neměnným, co lidé mají a k čemu přináležejí. Právě naopak, vnímá kulturu jako 

dynamický proces, který lidé spoluutvářejí. Piller (2011) se zabývá pojetím termínu kultura u 

různých autorů a na základě prostudování mnoha studií dělí interkulturní komunikaci dle 

náhledu Scollona a Scollona6 do tří velkých kategorií podle vnímání pojetí kultury: 

(1) mezikulturní komunikace – kultura je pojímána jako součást národního vlastnictví  

(2) interkulturní komunikace – kultura jako socio-historický kontext odlišných etnických 

 skupin na jednom území 

                                                 
2 BASSO, K., H., 1970, “To give up on the words”: silence in Western Apache culture, Southwestern Journal of 

Anthropology 26, str. 213-230. 
3 HEATH, J., 1985, Discourse in the field: clause structure in Ngandi, Anthony C. Woodbury (ed.), Cambridge 

University Press, str. 89-110. 
4 SCHIFFRIN, D., 1994, Approaches to Discourse, Blackwell Oxford UK & Cambridge USA. Část věnovaná 

etnografii komunikace: ibid., str. 137-189. 
5 Z českých lingvistů se oblasti výzkumu etnografie komunikace věnovali zejména bohemistka Jaroslava Hlavsová 

(Hlavsová 1991) a lingvista Jiří V. Neustupný (Neustupný 1995). 
6 SCOLLON, R., SCOLLON, S. W. (2000), Intercultural communication: A Discourse Approach. Blackwell, 

Oxford. 



 

 

(3) interdiskurzní komunikace – kultura jako sociální skupina 

Rozhovory na mongolské infolince tak nejvíce odpovídají interkulturní komunikaci ve své čisté 

podobě, neboť do komunikace vstupuje mongolský klient a operátor infolinky, který ač je sám 

původem z mongolského kulturního prostředí, zastává společenská pravidla a normy chování a 

komunikace dle českých kulturních pravidel.  

 

Abych byla schopná porovnat používání zjištěných výrazů a slovních spojení, vycházela jsem 

také z materiálu získaného během svých terénních výzkumů v Mongolsku v Archangajském  a 

Chovdském ajmaku, v Ulánbátaru a na dalších místech letech 2011 a 2015, a také z informací, 

které jsem získala během mnoha konzultací s rodilými mluvčími mongolského jazyka v České 

republice, kterých jsem se dotazovala na komentáře k vybraným hovorům a jejich tématům 

ohledně užití specifických výrazů v komunikaci vybraných situací. Terénní výzkum jsem 

prováděla metodou řízených rozhovorů na předem připravené dotazy a témata, v menší míře i 

pomocí nezúčastněného sledování a pořizování zápisků a poznámek.  

 

Tyto zvolené metody a teoretické přístupy mi umožnily uvažovat mnohé vlivy a zkoumat 

specifika materiálu ve velké šíři. 

 

Třetí kapitolu tvoří analýza rozhovorů, tematicky rozdělených do pěti podskupin. Při zahájení 

a ukončení hovoru volí mongolští mluvčí původem z venkova a ti z městského prostředí odlišné 

slovní obraty. Dospěla jsem ke zjištění, že setrvání operátora v naučených příliš formálních 

obratech může v mluvčím vyvolat nevoli nebo uzavřít jeho důvěru. Uplatňování užívání 

doslovných překladů českých frází nebo mongolských frází dle českých pravidel 

komunikačního chování může na mongolského mluvčího působit směšným nebo nepřístojným 

dojmem. Důležitou roli hraje v počátku navázání hovoru správná volba oslovení a zájmen, což 

může mít vliv na určení hierarchie a rolí v dalším hovoru. Konzultanti vyslovili shodný názor, 

že oproti běžnému začátku telefonického hovoru Baina uu! [dosl. Jsi / jste (tam)?; přen. Haló?] 

působí fráze užívané operátory infolinky příliš formálním dojmem: 

Sain baina uu, Harita lavlah baina. Za, taniig sonsoz’ baina.  

Dobrý den, Info(linka) Charita, poslouchám Vás. 

Harita tuslamz’iin utas baina, sain baina uu.  

Charitní linka pomoci, dobrý den. 



 

 

Sain baina uu, ta Harita baiguullagatai holbogdloo. Za, bi taniig sonsoz’ baina, ta yariz’ 

bolnoo.  

Dobrý den, jste ve spojení s Charitou. Já vás poslouchám, povídejte prosím. 

 

Mongolská mluvčí předpokládala podle svého odhadu hlasu operátora, že mongolská 

operátorka informační linky je mladší, a obrací se na operátora z pozice „starší sestry / známé / 

sousedky.“  

Bi end ohintoigoo hamt amidarc’ az’illadag hu’n yum aa, egc’dee tus bolz’ boloh uu? 

Žiju tady s dcerkou a pracuju, dosl: prokázala bys své starší sestře pomoc (přen. mohli 

byste mi pomoct?) 

Tímto oslovením navozuje atmosféru bližšího důvěrnějšího vztahu s operátorkou, a sobě určuje 

hierarchicky nadřazené postavení, ve kterém by měla v tradiční mongolské společnosti „mladší 

sestra / známá“ projevit úctu a respekt. Operátoři infolinky se s takovým postojem mluvčích 

setkávají poměrně často (bylo zjištěno v 13 zkoumaných případech) a hodnotí svou pozici jako 

problematickou, protože v ní dochází ke konfliktu tradičního vychování s normou 

profesionálního chování. Dle metodického pokynu infolinky setrvají v hovoru ve formální roli 

operátora a užívají v hovoru zájmena „Vy“ (ta) a po celou dobu standardně klientovi vykají. 

Zároveň operátoři uvedli, že nemají snahu žádat po klientovi, aby jim také vykal, protože 

vyhodnoceno podle hlasu klienta a dle pomyslného určení jeho věku je dle komunikačních 

pravidel mongolských mluvčích v mongolském kulturním prostředí celá situace a užívání 

tykání a vykání v pořádku. 

 

Velmi citlivé téma pro mongolské mluvčí je jakákoli negativní skutečnost spojená s dětmi. 

Pojetí výchovy dětí se v mongolském značně liší od českého. Dítě vychovávají nejen rodiče, 

ale i další členové rodiny ve stejné míře, nezřídka sourozenci či prarodiče. Na výchově dětí se 

ale podílí i celá komunita sousedů a blízkých lidí z okolí. Při výchově se k dítěti přistupuje 

velmi laskavě, hlavní snahou je dítě chránit proti nepřízním a zlým silám. To se projevuje také 

v jazyce v podobě tabuizování oslovení dítěte jménem nebo při volbě vhodného osobního 

jména. Rovněž při hovoru o dětech se daleko častěji, než vlastní jména, používá označení „náš 

syn“, „naše dcera“ nebo „naše dítě“. Jakékoli vyslovení negativní skutečnosti ve spojitosti 

s dítětem je nepřípustné. Proto ve chvíli, kdy je potřebné vyjádřit špatnou událost či nepříznivý 

děj, volí mluvčí nejčastěji eufemismy, dále pak zástupné a opisné výrazy a slovní spojení. Při 

komunikaci může docházet k neporozumění ohledně fungování některých institucí a úřadů 

(OSPOD). Nejen že tyto v Mongolsku neexistují, je velmi složité vysvětlit jejich smysl a funkci 



 

 

ve společnosti, pokud jsou v rozporu s kulturními zvyklostmi a představami o fungování a řádu 

světa. Například představa dítěte odebraného z kruhu svých blízkých, byť by dítěti i ubližovali, 

je pro mongolského mluvčího neakceptovatelná. Principy adopce dítěte se od českého prostředí 

značně liší, což se odráží i ve specifických výrazech spojených s tímto tématem. 

 

V oblasti zdravotní péče se mongolský mluvčí v ČR orientuje jen velmi nesnadno, neboť 

systémy péče a možnosti léčby se v obou kulturních prostředích velmi liší. Patrné je to zejména 

ve spojitosti s psychickým onemocněním. Téma je v mongolské společnosti silně tabuizováno, 

neboť i odborná péče a její dostupnost jsou zatím stále na území Mongolska nedostačující. 

Absenci emočně neutrálních až odborných výrazů nahrazuje v mongolském prostředí množství 

zástupných, často i hovorových, výrazů užívaných v komunikaci. Pokud musí mluvčí hovořit 

o psychickém onemocněním ve spojitosti se svou rodinou, dětmi, volí eufemistické opisné tvary 

a slovní zásobu. Klientka pro popis závažného onemocnění a zdravotního stavu vnuka použila 

následující slovní obraty: 

 - Ac’ hu’u maani mas’ sain hu’uhed l dee, bid tu’und hairtai, bid tu’unii alban yosnii eceg eh 

ni bolson. 

Náš vnuk je moc hodný (dvě částice zesilující a potvrzující obsah výpovědi) a máme ho rádi a oficiálně 

jsme se stali jeho rodiči. 

 - Ac’ hu’u maani to’rohdoo sogogtoi to’rson.  

Náš vnuk se narodil s vadou (dosl. potížemi). 

 - Deerees ni hu’u maani ih ho’dolgoontei, ter minii u’giig sain sonsdoggu’i met nadad 

sanagddag.  

A navíc náš syn je velice neposedný (dosl. velmi pohyblivý), zdá se mi, že neposlouchá 

dobře, co mu říkám. 

 - Ter o’vc’tei to’rson.  

On se narodil nemocný. 

 - Ter tarhinii gaz’igtai za yaz’ heleh bilee? Z’iriin hu’uhduud s’ig bis’, haraa hyanaltgu’i 

gancaar baiz’ bolohgu’i.  

Má mozkovou vadu (dosl. nenormálnost, potíž, odchylku, problém), jak bych to jen řekla 

(rozpaky mluvčího)? Není jako běžné děti, nemůže být sám bez dozoru. 

 

Užívání běžně dostupných drog jako tabák a alkohol je v mongolské společnosti široce 

tolerováno. Nejen to, tabák i alkohol jsou zejména na mongolském venkově součástí rituálního 

chování. Jsou součástí zdvořilostní non-verbální komunikace. Pokud se mongolský mluvčí chce 



 

 

zapojit například do komunikace při oslavách významných svátků (Naadam, Cagaan sar), musí 

mít osvojena pravidla této zdvořilostní komunikace a znát patřičné úkony s nimi spojené. 

Nadměrné užívání alkoholu je společensky také tolerované, do nedávné doby nebylo 

regulováno, ani v souvislosti s domácím násilím, se kterým bývá spojováno. V souvislosti 

s malou dostupností psychologické a psychiatrické zdravotní péče se lidé závislí na alkoholu 

obracejí často na šamana či lamu, aby je závislosti zbavil. Mongolští mluvčí hovořili velmi 

otevřeně o těchto tématech, pokud se přímo netýkaly jejich rodiny či jich samých. Jakmile 

začalo téma být osobní, volili mluvčí zástupná slova a opisné výrazy. Množství termínů uvedli 

i pro téma užívání drog, popřeli ale, že by se užívání drog a jev závislosti na tvrdých drogách 

v mongolské společnosti vyskytoval.  

 

Popření existence tabuizované skutečnosti jsem zaznamenala u všech mluvčích mongolského 

jazyka, ve spojitosti s tématem psychických nemocí či drog volili klienti infolinky opisná slova, 

operátorky a konzultanti pak v rozhovorech uváděli, že takové problémy se v mongolské 

společnosti téměř nevyskytují, nebo že jev se sice vyskytuje, ale nemají s ním žádné osobní či 

vzdálenější zkušenosti. Podle své zkušenosti s mongolským kulturním prostředím považuji 

tento jev za blízký tabuizaci – popření negativního jevu mluvčímu zajišťuje určité bezpečí před 

jeho působením. 

 

Velmi specifický slovník a striktní pravidla tabuizace užití některých výrazů se pojí k tématu 

pohřbu a smrti. V mongolské společnosti je řádné zajištění všech patřičných úkonů spojených 

s pohřbem velmi důležité. Toto povědomí se přenáší i do českého kulturního prostředí. Přestože 

Mongolové nemohou v Čechách uskutečnit pohřební obřad odpovídající mongolskou formou, 

dodržují striktně tabu a zvyklostní pravidla komunikační situace. Potýkají se i s kulturní 

odlišností formy pohřbu a jeho uskutečnění, která se projevuje v jazyce ve formě absence 

některých výrazů, jako například pro krematorium či pohřební ústav. Mluvčí si vypomáhají 

opisnými pojmenováními nebo prostě použijí v hovoru český výraz (jakožto jednu z možných 

forem eufemismu): 

buyanii az’liig hiideg gazar – dosl. místo dělající práci dobrých skutků; přen. pohřební ústav 

ors’uulgiin tovc’oo – dosl. pohřbívací centrum; přen. pohřební ústav  

Krematoria-d az’il yavdaliin tanhimd – dosl. v síni / hale práce a události v „Krematoria“; 

přen. v obřadní síni krematoria  

 



 

 

 

Ze zkoumaného materiálu vyplývá, že mluvčí mongolského jazyka téměř bezvýhradně dodržují 

tabu a pravidla komunikačního chování osvojená z mongolského kulturního prostředí i 

v českém kulturním prostředí. Mongolové věří v moc a sílu vyřčeného slova, pojmenovat přímo 

negativní skutečnost je pro ně velmi obtížné, neboť by se tím mohlo špatné dění ještě umocnit 

či přivolat. V situaci, kdy je nutné vyslovit a popsat nepříjemné či tragické události, volí celou 

škálu zástupných a opisných výrazů a slovních spojení, užívají také metafory, přísloví a 

pořekadla, pomocí nichž se snaží situaci vystihnout. Pokud mají pocit, že jsou nuceni vyslovit 

tabuizovanou skutečnost, raději mlčí nebo uvedou, že neví. Velmi časté je popsání závažné 

situace pomocí eufemismů, zvláště ve spojitosti s dětmi. Volba takových výrazů by mohla být 

považována za zlehčování situace, jedná se ale o snahu ochránit dítě před zlými silami. 

 

Kromě kulturně specifických zástupných a opisných výrazů, které se váží ke konkrétnímu 

tématu či jevu, mohou mongolští mluvčí využívat i jakási univerzální zástupná slova vhodná 

pro vyjádření každé konkrétní situace či děje, patří mezi ně: 

az’il (yavdal / u’ilc’ilgee) – dosl. práce (skutek / služba / událost); zástupný výraz za nějakou 

událost, to, ono: 

az’il yavdal – dosl. práce událost, párové slovo (hors’oo u’g); přen. pohřeb, záležitost,  

věc, událost  

(buyanii) az’il u’ilc’ilgee – dosl. (dobročinná) práce skutek, (záslužná) služba; přen.   

pohřeb 

az’il yavdaliin zahialga – dosl. objednání práce události; přen. objednání pohřbu  

yum – dosl. věc, přen. i člověk; zástupný výraz pro věci, zvířata i lidi, to, ono: 

mansuurah yum – dosl. omamná věc; přen. droga 

no’goo yumaa dahiad avsan – dosl. zase si vzal tu věc; přen. vzal si drogu  

ingeh – dosl. takto dělat, dělat toto, dít se (o tomto); zástupný výraz pro jakýkoli děj: 

ter hu’nii ingeh s’altgaaniig olz’ harahgu’i baina – dosl. toho člověka tak dělaje důvod  

nenalézám a nevidím; přen. nevidím důvod, proč ona do toho zasahuje  

tegeh – dosl. tak dělat, to dělat, to se dít; zástupný výraz za jakýkoli děj 

(yuu) yaah – zástupný výraz za jakýkoli děj; dosl. co dělat jak / co se dít 

(yum) hiih – dosl. (věc) dělat, (něco) dělat; zástupný výraz za jakýkoli děj, zastupuje „to 

 udělat“:  

hor hiih – dosl. udělat jed; přen. zdrogovat, otrávit se  

 



 

 

Dalším zjištěním na základě analýzy komunikačních situací je skutečnost, že mongolští mluvčí, 

kteří kontaktovali infolinku a nacházeli se v krizové nebo emočně vypjaté situaci, nedokázali 

často zpracovat své emoce a nebyli schopni popsat dění a problémy fakticky a hovor 

s operátorem se zacyklil. Obecně se v asijském kulturním prostředí nevyjadřují emoce na 

veřejnosti tak otevřeně, jako je to možné v euroamerické společnosti. Také v mongolském 

kulturním prostředí se potlačuje vyjádření na veřejnosti především negativních emocí jako 

smutek, pláč, zlost apod. Pokud byl operátor trpělivý a využil postupů jednání vhodných při 

poskytování krizové intervence (techniky zrcadlení, doptávání se, sumarizace, přerámování 

apod.), pracoval s implicitními emocemi klienta (vyjádření zájmu, otevřenosti, užití patřičného 

tónu hlasu), umožnil klientovi vyjádřit emoce a následně i popsat zakázku. Analýza prokázala, 

že pokud operátor dbá na volbu patřičných výrazů a jazykových prostředků (metafora, opisná 

pojmenování a slovní spojení) a dodržuje patřičná komunikační pravidla a tabu (tabuizované 

výrazy, zástupná slova), klient je schopen obtížnou situaci zvládnout. Vhodnými jazykovými 

prostředky jsou zástupná a opisná slova a slovní spojení, metafora, přirovnání, přísloví a 

poučení (zu’ir cecen u’g), ideofony (du’rsleh u’g) a párová slova (hors’oo ug). V mongolském 

mluvčím navozují pocit důvěry, neboť odrážejí kulturní specifičnost, pojetí světa, mohou nést 

emoční náboj bez jeho přímého pojmenování a mluvčí jim velmi dobře rozumí. 

 

Tato práce se zabývá analýzou materiálu, který zatím nebyl v rámci mongolistického výzkumu 

v ČR zkoumán. Jedná se o první práci v oblasti etnolingvistické analýzy živých hovorů 

mluvčích mongolského jazyka v českém kulturním prostředí. Je to jedna z mála vědeckých 

prací věnovaných mongolské komunitě v ČR a jazykové kontinuitě a proměnám v novém 

prostředí. Je vůbec první prací (co se týče mongolštiny) mapující komunikaci v situacích 

kulturního střetu a strategie řešení takových situací.   

 

Tato práce reaguje na současné dění v české společnosti a přispívá k výzkumu komunikačního 

chování Mongolů žijících v Čechách. Na základě etnolingvistické analýzy se zohledněním 

prvků interkulturní komunikace přispívá k poznání způsobu života a nazírání světa 

mongolských mluvčích. Toto poznání by mohlo být využito i v praxi pro instituce, které se 

zabývají nastavením integračních procesů pro cizince v ČR, a které mají napomoci 

bezkonfliktnímu soužití s českou většinovou společností. 

 

Všechny vyslovené závěry uvádím s vědomím skutečnosti, že mongolskou infolinku kontaktují 

lidé spíše méně integrovaní do české společnosti. V mnoha případech však žijí v ČR již dlouho 



 

 

(více než pět let) a netvoří homogenní skupinu, služby infolinky využívají ženy i muži, lidé 

různého věku, vzdělání i sociálního postavení. Jedná se o pestrý vzorek mluvčích 

z venkovského i městského prostředí a analýza jejich užívání jazyka v komunikaci může 

poodhalit část obrazu světa mluvčích mongolštiny.  

 

Materiál hovorů infolinky by jistě bylo dobré podrobně prozkoumat ze sociolingvistického 

hlediska. Zůstává stále množství témat, která jsem do práce nezačlenila, a u kterých 

předpokládám, že se budou kulturně i jazykově lišit od pravidel komunikace českého prostředí 

(např. pojetí času a prostoru), či budou silně tabuizována (např. trestná činnost, zneužívání dětí, 

pohlavní choroby apod.). Navazující etnolingvistický výzkum ohledně užívání mongolštiny 

v českém kulturním prostředí, používání zástupných výrazů ve spojitosti s vybranými tématy, 

by mohl být proveden u skupin pracovníků velkých podniků v Pardubicích, Roudnici nad 

Labem či v Benešově. Zároveň by tato práce mohla inspirovat obdobný výzkum, který by 

prozkoumal materiál vietnamské infolinky, založené v roce 2012 také organizací Charita ČR, 

či podnítit etnolingvistický výzkum jiných jazyků, jejichž mluvčí žijí na území ČR, ale nejsou 

početně příliš zastoupeni. 

 

Na území Mongolského státu působí v současné době linka pomoci (telefonní číslo 107 – 

informační linka policie města Ulaanbaatar ohledně domácího násilí, telefonní číslo 108 – linka 

pomoci dětem), kterou pomáhala zakládat nevládní organizace Hu’c’irhiilliin esreg u’ndesnii 

to’v [Národní centrum proti násilí]. Bylo by jistě velmi zajímavé porovnat strategie 

komunikačního chování krizových infolinek pro mongolské mluvčí v českém a mongolském 

kulturním prostředí.  

 

Práce může přispět k výstupům určeným jako informační materiál pro činnost mediátorů, 

interkulturních pracovníků a komunitních tlumočníků v ČR. Některé její části by pak mohly 

být užitečné jako studijní a informační materiál pro školení pracovníků institucí státní správy, 

kteří přicházejí do styku s migranty a narážejí na limity a kulturní nepochopení při komunikaci 

s cizinci. Jsem přesvědčena, že právě skrze jazyk lze lépe pochopit myšlení a potažmo i konání 

a reakce klientů. V současné době je dostupné nemalé množství literatury ohledně kulturních 

rozdílů a interkulturních dovedností při jednání s klienty, ovšem jen v malé míře akcentují 

jazyk, ve kterém se způsoby myšlení a nazírání světa cizinců odrážejí. Proto se snaží tato 

disertační práce doplnit poznatky a veřejně přístupné informace ke zmíněnému tématu.  
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