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ABSTRAKT:
Diplomová práce se zabývá problematikou interkulturní komunikace, zvláště její
úlohou ve vyučování cizímu jazyku, zejména ruskému a anglickému. Představuje
termín komunikativní kompetence jako jeden ze základních cílů soudobé didaktiky
cizích jazyků, neboť představuje klíčovou dovednost, kterou by si studenti při
výuce

cizího jazyka

měli

osvojit. Je

zaměřena

především

na

kompetence

sociokulturní, představující jeden z dílčích komponentů kompetence komunikativní.
Praktická část na základě dotazníkového šetření uvádí předsudky a stereotypy
studentů SŠ o příslušnících země, jejíž jazyk studují, především však je sondou do
znalostí studentů v oblasti sociokulturních zvyklostí zemí, jejichž jazyku se na
střední škole věnují.

KLÍČOVÁ SLOVA:
interkulturní komunikace, komunikativní kompetence, sociokulturní kompetence,
sociokulturní zvyklosti, předsudky a stereotypy
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TITLE:
Intel-cultural communication - sociocultural skills of students of Russian and
English language at secondary schools

SUMMARY:
The diploma thesis deals with problems of intercultural commnunication, especially
with its role in foreign language teaching (chiefly Russian and English language). It
introduces the term commnunicative skill as the fundamental goal of contemporary
foreign language didactics because it represents the key skill which students of
foreign language should acquire. In the first place it is focused on sociocultural skill
which represents partial component of communicative skill. The practical part of
the thesis is based on via questionaire survey and presents stereotypes and prejudice
of students at secondary schools about nationalities whose languages they study. It
also presents a probe in students' knowledge of sociocultural customs in countries
whose languages they study.

KEYWORDS:
intercultural

communication,

communicative

sociocultural customs, prejudice and stereotypes
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Úvod
1.1 Výběr

tématu

Podnětem k zabývání se problematikou interkulturních vztahů mi byla má vlastní
zkušenost z několikaletého pobytu ve Velké Británii, kde jsem působila jako au-pair
a z výměnného pobytu studentů rusistiky v Rusku, který jsem absolvovala v prvním
ročníku studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Doba, kterou jsem
strávila v Rusku, byla sice nepoměrně kratší než při pobytu ve Velké Británii, ale
o to intenzivnější byly prožitky, které tato návštěva přinesla. Život v kulturně
odlišném prostředí, který

byl hlavně v případě Velké Británie ovlivněn snahou

o pochopení a adaptování se v nové zemi, a především poznatky a zkušenosti, které
jsem v obou zemích získala, mne po návratu do Čech přivedly k myšlence dále se
zabývat tématem interkulturních vztahů.

Navíc žijeme v době, kdy slova o multikulturní ěi interkulturní výchově na nás
doslova číhají na každém kroku. Možnost svobodně cestovat nám umožňuje kontakt
s příslušníky jiných národů, ať už se jedná o kratší dovolenou, či dlouhodobější
pracovní pobyt. V obou případech nám k dorozumění nestačí, jak by se možná
mnozí domnívali, jen znalost cizího jazyka, ale protože každý pocházíme z jiného
kulturního prostředí, je třeba pochopit i novou kulturu a odlišné sociokulturní
zvyklosti. Domnívám se, že pouze dostatečné znalosti různých kultur mohou vést
k porozumění a větší toleranci mezi lidmi.

Skutečnost,

že

interkulturní

komunikace

a

s tím

související

sociokulturní

kompetence jsou dnes dokonce klíčovými kompetencemi, které by si studenti měli
podle

Společného

inspirovala

evropského

k myšlence ověřit

referenčního

rámce

si tyto znalosti

pro jazyky

osvojit,

studiem dostupných

mě

učebních

materiálů. Zjistila jsem, že studenti ruského i anglického jazyka mají možnost
dozvědět se velké množství informací o kultuře země, jejíž jazyk studují, a to
zejména o dějinách, politice, umění a náboženství, ale velmi málo o společenských
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konvencích v běžných životních situacích, ve kterých se nejčastěji člověk ocitá,
pokud se do kontaktu s příslušníkem odlišné kultury dostane.

Dalším logickým krokem byla touha získané informace ověřit v praxi, tedy pokusit
se zjistit, jaké mají studenti středních škol znalosti o sociokulturních zvyklostech
v zemích,

jejichž jazyk

studují, jaké

jsou

jejich

předsudky

a

stereotypy

o příslušnících těchto národů a zda by měli zájem dozvědět se více o společenských
konvencích v daných zemích.

1.2 Cíle a vstupní

hypotézy

Cílem teoretické části diplomové práce je po prostudování odborné literatury
obecné

představení

problematiky

jazyka

a

komunikace

v sociální

interakci

a vzhledem ke zvolenému tématu zejména komunikaci interkulturní. Dále ukázat,
jakou roli hraje komunikace ve výuce cizího jazyka v souvislosti s představením
jednoho z klíčových termínů nejen této diplomové práce, ale i soudobé didaktiky
cizích jazyků - kompetence komunikativní. S ohledem na výběr tématu je důraz
kladen zejména na kompetence sociokulturní, jako na jednu z dílčích složek
kompetence komunikativní. Představen bude Společný evropský referenční rámec
pro jazyky, dokument

vytvořený

Radou

Evropy, který zásadním

způsobem

ovlivňuje obsah vyučování cizích jazyků na školách v České republice. Posledním
cílem je snaha o konkrétní popsání národních standardů Rusů a Angličanů a jejich
sociokulturních zvyklostí.

Cílem

praktické

výzkumné

části

diplomové

práce

je

prostřednictvím

dotazníkového šetření zjistit:
l. etnické stereotypy studentů ruského a anglického jazyka na střední škole
o příslušnících národa, jehož jazyk studují
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2. znalosti studentů ruského a anglického jazyka o sociokulturních zvyklostech
v zemi, jejíž jazyk je předmětem jejich studia a porovnat úroveň těchto
znalostí
3. postoj respondentů k výuce sociokulturních zvyklostí dané země v rámci
výuky cizího jazyka na střední škole

Do výzkumu se vstupuje s následujícími hypotézami:

1. Studium cizího jazyka ovlivňuje etnické stereotypy studentů o příslušnících
národa, jehož jazyk studují.

2.

Při studiu cizího jazyka studenti získávají znalosti o

sociokulturních

zvyklostech v zemi, jejíž jazyk je předmětech jejich studia.

3. Studium sociokulturních zvyklostí vnímají studenti jako smysluplné.

4.

Při výuce cizího jazyka učitelé nevěnují výuce sociokulturních zvyklostí,

a zejména společenským konvencím,
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mnoho času.

Teoretická část
2 Jazyk a komunikace
České slovo komunikace, anglické communication, ruské коммуникация mají
společný latinský původ, a to výraz communicare. Dle K. Lepilové (1998, 7)
samotný výraz komunikace znamená spojení, sdělování, dorozumívání, a to jak ve
smyslu komunikace dopravní, kdy dochází k přemísťování lidí a materiálu, ale
hlavně jako přenos zpráv a informací. Způsob přenosu informací se pochopitelně
v průběhu

staletí

měnil

od

primitivních

forem

až

po

způsoby

technicky

nejvyspělejší se kterými člověk v 21.stol. přichází do každodenního kontaktu.
Takovými

komunikačními

prostředky jsou

například

rádio, mp3

přehrávače,

televize, mobilní telefon a samozřejmě internet, bez kterého si moderní člověk
nedokáže život vůbec představit.
Schematicky vyjádřeno každý komunikační systém má své náležitosti: je nutná
přítomnost dvou komunikantů, tito pak k přenosu informací potřebují nějaký
dorozumívací kód, který dobře ovládají, dále pak médium, jakýsi nosič, který
informace přenáší a v neposlední řadě samozřejmě každá komunikace musí mít
nějaký obsah, tedy co chceme druhému sdělit. Při zjednodušeném pohledu na věc se
lze domnívat, že pokud oba komunikanti dobře ovládají dorozumívací kód, mají
naději na kvalitní přenos informace. Nicméně v mezilidské komunikaci se může
objevit

řada

Z pohledu

faktorů, které

mohou

vzájemné porozumění

zásadně

sociální psychologie je důležitým prvkem komunikace

ovlivnit.
vzájemné

ovlivňování odesílatele a příjemce sdělení, neboť komunikace nebývá jednosměrná,
ale obousměrná, a proto každý model je nějakým způsobem

zjednodušený

a zkreslený, neboť mezi účastníky vzniká určitý minimální vztah, který přenos
nějakého sdělení nejenom umožňuje, ale také zkresluje.

Primárním druhem komunikace je komunikace verbální (lat. verbum - slovo) při
níž je médiem pro přenos informace jazyk. Jedná se o specifický znakový systém,
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který je dán konvencemi a je přijímán a chápán všemi členy určitého společenství.
Je hlavním prostředkem, který lidé na celém světě používají k předávání zpráv,
znalostí, hodnot a hraje důležitou roli v sociálním životě každého jedince, neboť
člověk je tvor společenský a jazyk mu zprostředkovává sociální interakci s dalšími
lidmi. Jazyk slouží i k označení nás samých, kdo jsme a jaký jazyk používáme, je
důležitým znakem naší sociální identity.
„Společně
pozorujeme

s dalšími

kultury

- včetně našeho

tím, že se o ní vzájemně

lidmi. Tímto způsobem posilujeme
pojetí, záliby a nenávisti,
chaotickém

tvoří jazyky

jakési

svět. A až skrze tento překlad jsme schopni

Tato skutečnost
přežívá

částmi

světě."

Nicméně jazyk

pojetí

síto či filtr,
interpretovat

světa, nás samotných

ujišťujeme

skrze

v každodenních

skutečnost.

a ostatních
hovorech

nějž

s

lidí

ostatními

naše společně sdílené hodnoty, předsudky,

a nacházíme

tak jistý pocit stability a řádu v

-

mylná

potenciálně

(R. M U R P H Y , 1999, 39-40)
není jedinou

důležitou

složkou

komunikace.

Existují

další

paralingvistické, jinými slovy nejrůznější zvukové a mimoslovní projevy, které naši
řeč doprovázejí a vyplňují pauzy mezi slovy nebo větami.
K.

Lepilová

(1998,

50)

s odkazem

na

publikaci

Neverbální

komunikace

J. Křivohlavého uvádí, že mezi základní způsoby neverbální komunikace patří:
•

Mimika (řec. mimikos - imitující) - řeč obličeje, výrazů tváře.

•

Kinezika (řec. kinesis - pohyb) a gestika - řeč pohybů a gest.

•

Proxemika (angl. proximity - blízkost) -

informace vysílaná

druhému

komunikantovi prostřednictvím interpersonální vzdálenosti a intimity.
•

Haptika (řec. hápto - spojuji) - řeč dotyků, kontaktu rukou.

•

Posturika (lat. positura - poloha) -

informace sdělovaná držením těla

a celkovým postojem.
•

Paralingvistika - informace předávaná tónem řeči a kulturou vázanými
neverbálními projevy.

Při komunikaci si musíme uvědomit, že nelze zaměřit se pouze n a j e d e n projev
12

a z něho posuzovat druhého člověka, neboť komunikujeme komplexně a jakékoliv
zjednodušení by bylo nepřesné a zkreslené. Schopnost takto dešifrovat verbální
i neverbální projevy se nenaučí člověk přes noc, ale je to proces dlouhodobý
a učíme se jej jen bedlivým pozorováním chování druhých lidí, společně s rozborem
chování vlastního.
Ačkoli člověk mívá tendenci soustředit se především na projevy verbální, skutečné
postoje

pouze

slovně

vyjadřovány

nebývají a často

je

lze

odhalit

právě

prostřednictvím signálů neverbálních. Nejvýznamnější bývá to, co člověk sděluje
výrazem obličeje a úsměvem, neboť mohou napovědět mnohé o tom, co člověk
v danou chvíli prožívá a jaké jsou jeho motivy chování. (I. Nový, S. Schroll-Machl,
2007,18)
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3 Komunikativní kompetence
V procesu výuky cizích jazyků hraje jazyk jako prostředek komunikace velice
důležitou

roli, neboť díky němu si studenti postupně vytváří

komunikativní

kompetence, které jim umožňují používat cizí jazyk v nejrůznějších situacích
každodenního života. Termín komunikativní kompetence je termínem relativně
novým, avšak jeho kořeny se objevily již mnohem dříve. S. Jelínek ve svém článku
„Vývojové

proměny

komunikativní

orientace

cizojazyčné

výuky"(2002)

uvádí, že

myšlenka komunikativní orientace vyučování cizímu jazyku se do popředí dostala
v 70. a 80. letech 20. stol. a v odborné literatuře se objevovala pod různými názvy:
komunikativní

přístup, princip komunikativnosti

či aktivní

komunikativnosti,

komunikativní metoda aj. V soudobé didaktice se ustálil pojem

komunikativní

kompetence a je rámcově definována jako:
„způsobilost
komunikační
konkrétní

ke

komunikativnímu

potřeby

a intence,

řečové situaci a obvyklý

chování,

umožňující

a to takovým

způsobem,

v daném jazykovém

člověku

realizovat

který je

přiměřený

společenství."

(S. Jelínek,

2002, 7)
Pojem kompetence bývá v určitém smyslu ztotožňována s pojmem cíle, nicméně
určitý rozdíl zde existuje. Kompetence znamená spíše způsobilost žáků, zatímco cíl
představuje očekávaný výsledek.
Z hlediska znalosti cizího jazyka R. Choděra (2006, 53-54) představuje řadu
různých pojetí a rozdělení termínu kompetence:
•

Dle

H.

Hammerleyho

existují

tři

druhy

cizojazyčné

kompetence:

lingvistická, komunikativní a kulturní. Lingvistická kompetence zahrnuje
poslech

s porozuměním,

mluvení,

čtení

s porozuměním,

psaní,

dále

dekódování a kódování gest. Komunikativní kompetence spočívá v umění
vhodně se vyjadřovat vzhledem ke společenské situaci a znalost kultury
a zvyklostí země, jejíž jazyk člověk studuje, zahrnuje poslední z výše
uvedených druhů, a to kompetence kulturní.
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Podle L. Riese je komunikativní kompetence schopností komunikovat
a chovat se přiměřeně podle zvyklostí v daném jazykovém společenství.
H. H. Stern vidí termín komunikativní kompetence, který byl zaveden D.
Hymesem jako protiklad k lingvistické kompetenci N. Chomského. Dle
Sterna tato kompetence sice implikuje kompetenci lingvistickou, ale zároveň
zahrnuje aspekty sociální a kulturní.
V soudobé lingvistice se podle The Encyclopedia of

Language and

Linguistics rozlišuje termín kompetence, který představuje jazykové znalosti
mluvčího, a termín performance, který představuje konkrétní produkci
jazyka samotným mluvčím. Na komunikativní kompetenci je nahlíženo jako
na abstraktní systém pravidel, ze kterých vychází veškeré gramatické užití
jazyka.
V ruské

verzi

Treshold

Level

(Pogrovyj

úroveň)

je

komunikativní

kompetence dále rozdělena na: kompetenci lingvistickou, kdy je student
schopen vytvořit gramaticky správné tvary a porozumět smyslovým úsekům
řeči; kompetenci sociolingvistickou, ta znamená, že student je schopen
vybrat vhodnou lingvistickou formu v závislosti na podmínkách, ve kterých
komunikace probíhá; diskursivní kompetenci, ta umožňuje studentovi na
základě vhodně zvolené strategie interpretovat určitý text; kompetenci
sociokulturní, představující znalosti o národně-kulturní specifičnosti daného
jazykového společenství; kompetenci sociální, která umožňuje studentovi
komunikovat s jinými lidmi; a v neposlední řadě kompetenci strategickou,
která představuje schopnost studenta v případě potřeby překonat jazykovou
nedostatečnost.
Ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky se rozlišují termíny
obecná kompetence a komunikativní jazyková kompetence, přičemž druhá
jmenovaná

se

skládá

z kompetence

lingvistické,

sociolingvistické

a pragmatické. V lingvistické jsou zahrnuty znalosti z lexikální, fonologické
a

syntaktické

oblasti,

kompetence

sociolingvistická

souvisí

se

sociokulturními zvyklostmi v daném jazykovém společenství a poslední
jmenovaná souvisí s konkrétním použitím jazykových prostředků.
15

Dle R.Choděry existují
kompetence

lingvistická,

(zprostředkované)
55)

Tato

(2006) čtyři základní druhy kompetence.
kterou

autor

chápe

jako

Především

„metajazykové

povědomí jazyka, jeho interpretaci, povědomí „o" jazyce"

kompetence

bývá

někdy

nesprávně

zaměňována

či

(2006,

směšována

s kompetencí jazykovou.
K dalším kompetencím autor řadí následující:

•

kompetenci

jazykovou

povědomí prvku jazykové

(lingvální)

založenou

komunikativní

ale i územ platným

představující nejen

úkolu recipovat

pro danou komunikativní

„shodu

faktory

sociolingvistické,

interkulturní

extralingvistické

společenství"(2006,

senzitivity

a

a paralingvistické

textu

situaci; jde o

vyšší úrovně, kde se navzájem dotýkají prostředky

komunikace,

jazykové

řešení

nebo
nižší

55)

kompetenci

dovednost

označovaného

text ve shodě i s normou cizího jazyka; jde o sekundární dovednost

úrovně"(2006,

normou,

a

55)

• kompetenci řečovou spočívající ve „správném

•

„nezprostředkovaném

systému, na přímém spojení označujícího

ve vědomí; jde o vědomost „z." jazyka"(2006,

produkovat

na

verbální a

tolerance,
faktory

typické

sjazykovou
sekundární
nonverbální
sociokuhurní,
pro

dané

55)

Je zřejmé, že existuje řada pohledů na problematiku komunikativní kompetence
a na to, jaké jsou její součásti.

Po prostudování odborné literatury zabývající se

tímto didaktickým fenoménem je z mého pohledu nejsrozumitelnější rozdělení dle
S. Jelínka (2002), který komunikativní kompetenci rozděluje na: kompetenci
lingvistickou,

řečovou

(pragmatickou),

a sociokuhurní.
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strategickou,

sociolingvistickou

4 Sociokulturní kompetence v kontextu Společného
evropského referenčního rámce
V interkulturní komunikaci, v komunikaci

mezi kulturami, hrají sociokulturní

kompetence významnou roli, neboť abychom mohli komunikovat s příslušníky
odlišného jazykového společenství, potřebujeme nejen samotné zvládnutí jazyka,
ale také znalosti o jeho kultuře. Znalosti nejen z geografické, historické, politické
a kulturní oblasti, ale také povědomí o obyčejích a zvycích, kterými je daná kultura
individuálně specifická. Tyto znalosti potřebujeme k tomu, abychom v interakci
s odlišným kulturním společenství jednali takovým způsobem, aby naše chování
nebylo považováno, dle místních zvyklostí, za neslušné či dokonce urážlivé.

Význam sociokulturní kompetence jako cíle při výuce cizího jazyka potvrzuje i její
začlenění do Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který byl
vytvořen Radou Evropy a vymezuje, co se musí studenti naučit, jaké znalosti
a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni komunikovat s příslušníky odlišných
jazykových společenství. Vymezen je i kulturní kontext, do něhož je jazyk zasazen
i úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok v každé etapě studia cizího
jazyka.

Společný

evropský

referenční rámec pro jazyky

(2002,

104-105)

rozděluje

kompetence uživatelů jazyka na obecné a komunikativní. Vzhledem k tématu
práce neuvádím úplné rozdělení kompetencí studenta a uživatele jazyka, tak jak je
tento dokument vymezuje, ale pouze části, které jsou k tématu relevantní.

Sociokulturní znalosti, které představují jeden z klíčových termínů této práce, jsou
znalostmi o kultuře určitého jazykového společenství a jsou

ve

Společném

evropském referenčním rámci zahrnuty do kompetencí obecných. Autoři zdůrazňují
nutnost klást zvláštní důraz na tuto oblast při výuce cizího jazyka, neboť znalosti
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o odlišném kulturním společenství nebývají založeny na vlastních zkušenostech
studentů, ale bývají utvářeny pod vlivem stereotypů vytvořených společností.
Dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se sociokulturní znalosti
mohou vztahovat k:
1. každodennímu životu v určitém kulturním společenství, například:
#

obvyklému času pro jednotlivá denní jídla, pravidlům stolování

•

pracovní době a obvyklému pracovnímu režimu

#

činnostem ve volném čase

2. životním podmínkám v dané zemi, zejména:
% životní úrovni
•

podmínkám k bydlení

% systému sociální péče

3. mezilidským vztahům typickým pro určitou kulturu s přihlédnutím k:
•

třídní struktuře společnosti

#

genderovým rozdílům

#

struktuře rodiny a příbuzenským vztahům

% vztahům mezi generacemi

4. hodnotám, víře a postojům typickým pro danou zemi, zejména ve vztahu k:
% tradicím
•

dějinám

% politice
G

umění

1H

•

náboženství

#

humoru

5. řeči těla, a to zejména kulturně specifickým signálům komunikovaným výrazem
tváře, očním kontaktem, gesty, pohyby těla či posturikou

6. specifickým kulturně společenským konvencím v oblasti pohostinství:
•

dochvilnosti

®

dárkům

•

oblečení

#

pravidlům chování

9

společenské

konverzaci

(zejména

co

se

týče

vhodných

a

tabu

témat

v rozhovoru)
•

délce pobytu

•

loučení

7. rituálům a obyčejům specifickým pro určité kulturní společenství týkající se:
#

náboženských obřadů

% narození, manželství, smrti
#

chování posluchačů a diváků v průběhu veřejných představení

® oslav, festivalů, taneční zábavy atd.

V dokumentu se mezi obecnými kompetencemi objevuje i pojem „interkulturální
způsobilost" pod nímž se skrývají znalosti, uvědomění a pochopení

vztahu

podobností a odlišností mezi vlastní kulturou uživatele jazyka a kulturou cílovou,
jejíž jazyk je předmětem studia. Kromě objektivních znalostí tato způsobilost
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zahrnuje i to, jak je určitý národ pojímán jiným národem, neboli předsudky
a stereotypy.

V rámci

komunikativní

jazykové

kompetence

je

zahrnuta

kompetence

sociolingvistická zabývající se znalostmi a dovednostmi, které jsou nutné ke
komunikaci ve společenském styku, avšak jak autoři sami uvádějí, je to pouze
specifičtěji jazykově zaměřená kompetence, která se neobejde bez dílčích výše
uvedených

sociokulturních

kompetencí.

Jevy

níže

uvedené

se

váží

hlavně

k používání jazyka a jsou to zejména:

•

lingvistické markery sociálních vztahů - zejména použití a výběr pozdravů,
různé způsoby oslovení, zásady pro střídání komunikantů v promluvě a použití
expletiv, tj. kleteb (výplňkových výrazů)

® řečové zdvořilostní normy - použití správné zdvořilostní konvence, či její
porušování
® výrazy lidové moudrosti - použití přísloví, idiomů, všeobecně známých citací,
vyjádření pověrčivosti, klišé
® rozdíly mezi funkčními styly jazyka - obezřetné použití správného funkčního
stylu: formálního, neutrálního, neformálního, familiárního
G dialekt a přízvuk - schopnost rozpoznat příslušnost ke společenské třídě,
regionu, národu, etniku, profesní skupině
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5 Význam sociokulturních znalostí v interkulturní
komunikaci
Člověk je tvor společenský, a proto značnou část svého života vyplňuje sociálním
stykem,

odborně

nazývaným

sociální

interakcí.

Základním

kamenem

v této

interakci je sociální percepce, neboli individuálně specifický způsob, jak člověk
vnímá druhé jedince. Neboť je komunikace nejdůležitější formou sociální interakce,
při střetávání kultur má zásadní význam.
Cílem této části diplomové práce je zaměřit se na komunikaci, která probíhá právě
mezi účastníky pocházející z odlišných kulturních společenství, jejímž specifikem
je rozdílnost komunikačních stylů, chování a vnímání jejích účastníků - komunikaci
interkulturní.
Je třeba podotknout, že interkulturní komunikace (intercultural communication)
není jen

obecným

termínem,

ale

v současnosti

představuje již

rozvinutou

samostatnou vědeckou disciplínu, která v sobě zahrnuje poznatky z etnolingvistiky,
teorie sociální komunikace, kulturní antropologie i interkulturní

psychologie.

(J. Průcha, 2000)
Rozdílnost komunikace mezi odlišnými jazykovými společenstvími přitahovala
pozornost učenců již od pradávna a byla předmětem bádání již ve starověku. Podle
J. Průchy (2000, 177) jsou rozdíly v komunikaci dány:

® „samotnou lingvistickou rozrůzněností lidstva, prostě tím, že národy a etnika
používají odlišné jazyky"

•

„rituály a konvencemi spjatými s užíváním těchto jazyků v sociálním styku"

® „konotacemi, tj. doprovodnými významy komunikovanými
jednotlivých jazyků"
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prostřednictvím

Lingvistická rozrůzněnost lidstva je historicky podmíněna a způsobovala potíže při
komunikaci lidí již od pradávna, neboť na světě existuje odhadem 6000 jazyků, což
znamená, že pokud chtěli jejich příslušníci s druhými národy obchodovat, vést
diplomatické a právní jednání znalost cizího jazyka byla nezbytností. Proto byl na
výuku cizích jazyků kladen důraz od nepaměti, což dokládá i samotný fakt, že
profese překladatel/tlumočník se řadí mezi nejstarší povolání na světě, jak J. Průcha
(2000) vysvětluje s odkazem na knihu „ Středověký člověk a jeho svět".

Výuka jazyků byla vždy považována za nezbytnou a můžeme to říci i o dnešním
světě. Nicméně samotný jazyk, na který se soustřeďuje nejvíce pozornosti, při
interkulturní komunikaci nestačí. Je bezpochyby pravda, že perfektní znalost cizího
jazyka vytváří důležitý předpoklad pro úspěšnou komunikaci s příslušníkem cizí
kultury, ale rozhodně to pro pochopení není faktor jediný.
Jazyk samotný je totiž sociokulturně podmíněn, což znamená, že v sobě nese
určitou zakódovanou informaci individuálně specifickou pro jednotlivý národ. Toto
specifické nazírání na svět interkulturní psychologie vysvětluje teorií jazykového
relativismu, nazývanou

Sapirova-Whorfova hypotéza. Tato hypotéza

má dvě

základní teze:
•

„Myšlení lidí a jejich pohled na svět je určován charakterem toho jazyka,
kterým mluví."

•

„Rozdíly mezi jazyky se tudíž musí odrážet v odlišnostech vidění světa
a jejich uživatelů." (J. Průcha, 2007, 35)

Jinak řečeno účastníci interkulturní komunikace pocházející z odlišných kultur na
sebe pohlížejí prismatem vlastního jazyka, což samozřejmě i přes perfektní znalost
jazyka může vést k nedorozumění. Ve většině případů se oba účastníci komunikace
domnívají, že právě jejich způsob vnímání a interpretace určité situace je správný.
Pokud

se

partner

zachová jinak

než

neporozuměl.
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očekáváme,

máme

pocit,

že

něčemu

„Příčina chování, které se příčí vlastnímu očekávání, se připisuje osobě partnera
(intrapersonální kauzální atribuce) a je interpretována jako nejistota, neschopnost
a neochota." (Nový, Schroll-Machl 2005, 50) Pokud takových

neočekávaných

reakcí je více, na jejich základě dochází k upevňování stereotypů a předsudků vůči
danému jedinci, jako reprezentantovi určitého kulturního společenství.

Nový a Schroll-Machl (2005) ve své publikaci uvádějí, že v interkulturním styku
lidé nejednají stejně, ale jejich reakce se podstatně liší. Autoři rozlišují čtyři
základní reakčnítypy:
Typ ignorující, který nepřikládá kulturně podmíněným rozdílům v komunikaci
žádný význam. Podle něj je správné, tak jak se chová on a kdo se tak nechová
je buď hloupý, neochotný, nebo neschopný.
2. Typ univerzální vychází z přesvědčení, že lidé na celém světě jsou v podstatě
stejní, a že všechny problémy se dají vyřešit, pokud je člověk tolerantní
a přátelský. Kulturní rozdíly u něj hrají jen mizivou roli.
3. Typ výkonový

přikládá největší důležitost orientaci na cíl, za kterým si jde.

Ten kdo rozpozná vlastní potenciál, zná své přednosti oproti ostatním a umí je
prosadit, je nezávislý na kultuře ve které žije a pracuje.
4. Typ potenciálový je jediný,

který kulturním

rozdílům

připisuje

nějakou

důležitost, neboť vychází z toho, že každá kultura je individuálně specifická
a uvědomuje si, že pro interkulturní komunikaci je důležité vnímat a pochopit
rozdílné způsoby jednání a myšlení. Chápe, že pochopení odlišností cizí kultury
může být přínosem k obohacení kultury vlastní.

Při komunikaci s příslušníky cizí kultury se při interkulturní komunikaci podle
J. Průchy (2000) setkáváme s existencí dvou vrstev komunikace:
•

vrstvou spjatou přímo s jazykem, kterým komunikujeme

•

vrstvou spjatou s konvencemi a rituály
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Znalost konvencí a rituálů, ke kterým dochází v sociálním styku se nazývá
komunikační etiketa. Ta hraje důležitou roli v interkulturní komunikaci, neboť
stejně jako neovládání cizího jazyka i nerespektování komunikační etikety našeho
partnera může přinést

řadu

nedorozumění.

Například

u pravidel

neverbální

komunikace týkající se pozdravů. J. Průcha (2004), s odkazem na publikaci
Multikulturní zvyklosti N. Dresserové, uvádí rozdíly mezi Evropany, kteří si při
setkání často podávají ruku a asijskými kulturami, ve kterých je tělesný kontakt
tabu. Kulturní odlišnost spatřuje i při usmívání. Evropané a Američané úsměvem
vyjadřují sympatie, dobrou náladu, ale v japonské či korejské kultuře bývá výrazem
nejistoty a rozpaků. Specifikum interkulturní komunikace

nachází

například

i v rozdílných způsobech oslovování ve formálním i neformálním styku při použití
akademických titulů. V Rakousku, Německu, Polsku či Maďarsku je oslovování
tímto způsobem naprosto běžné, naopak pro skandinávské země je to zcela
netypické.
Do komunikační etikety náleží i pravidla neverbální komunikace, které jsou
podmíněny kulturou ve které člověk vyrůstá, které si člověk často ani neuvědomuje.
Podle M. Morgensternové, L. Šulové (2007) z pohledu interkulturní komunikace
hraje v neverbální komunikaci důležitou roli:

1. Proxemika, neboť pokud při komunikaci druhý člověk vstoupí do naší osobní
zóny, necítíme se příjemně a toto narušení v nás vyvolá negativní, odmítavé reakce.
Interpersonální vzdálenost je samozřejmě sociokulturně podmíněna:
„Nej menší průměrná vzdálenost při rozhovoru je udržována na Blízkém východě.
Tam, jak Šroněk (2000) uvádí, je to zhruba 20 cm. V Latinské Americe je to
v průměru 30 cm, v USA 40 cm, v Evropě 60 cm a v Thajsku 80-100 cm. Existují
samozřejmě rozdíly i v rámci Evropy. Největší vzdálenost je dodržována ve
Skandinávii a naopak nejmenší v románských kulturách." (M. Morgensternová,
L. Šulová, 2007, 117)
2.Chronemika, neboli vnímání a využívání času. Známé rčení „čas jsou peníze" je
typický znakem západních kultur, proti tomu stojí vnímání času jako uzavřeného
kruhu - „čas plyne", který najdeme u kultur asijských.
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„Známý je Hallův model (Hall, 1976) monochromických a polychronických kultur,
který

vychází

ze

dvou

odlišných

přístupů

kultur

k času.

Příslušníci

monochromických kultur se koncentrují na jeden problém, úkoly vykonávají
v časovém sledu, osoby se dostavují na dohodnuté schůzky přesně a čas hraje
důležitou roli. Silně monochronické jsou např. Skandinávie, Německo, Švýcarsko,
USA, Japonsko. Příslušníci polychronických kultur jsou naopak flexibilní, řeší více
problémů najednou a nekladou důraz na časový plán. Silně polychronické jsou např.
arabské země, Latinská Amerika, jižní a jihovýchodní Asie, Afrika (blíže Šroněk,
2000)." (M. Morgensternová, L. Šulová, 2007, 118)
3.

Kineziku

(výrazy

tváře,

oční kontakt,

gesta,

pohyby

těla a

posturika)

nám informaci sdělovanou verbálně může zpřesnit a navíc nám může napovědět
ledacos o samotném mluvčím. Co se týče výrazu tváře, ne nadarmo se říká, že oči
jsou oknem do duše a podle čínského umění siang-mien (čtení z tváře) jsou i její
sídlo. Ve výrazu tváře se odráží náš emoční stav, který o člověku dokáže i bez jeho
slov hodně napovědět.
S

intenzivním očním kontaktem se setkáme v arabských zemích a v oblasti

Středozemního moře. V ostatních kulturách je oční kontakt spíše umírněnější, pro
asijské země je typický pohled nepřímý. Obecně lze říci, že i délka očního kontaktu
opět svádí k různým interpretacím.
Podle multikulturní centra v Praze v gestice najdeme univerzálně známá gesta
pochopitelná pro většinu kultur jako například:

Obr. č. 1 Gesto - Vše je v pořádku.

Obr. č. 2 Gesto -Vítězství.
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Existují však

gesta, která mohou mít v různých kulturách různé významy, což

může vést k nedorozumění jako např.

Obr. ě. 3 - Gesto s různými interpretacemi
V japonské kultuře symbolizuje peníze, v Americe znamená „Vše je OK", v Řecku
a Turecku se jedná o sexuální urážku, v Belgii, Francii, Tunisku je to nadávka ve
smyslu „Ty jsi nula!" atd.
Další znakem

kulturní odlišnosti

z pohledu

gestikulace, je

samotná

četnost

používání gest při komunikaci.

4. Pohyby těla a posturika jsou také kulturně specifické. Dle M. Morgensternové,
L. Šulové (2007) jsou jihoevropské národy jako Italové, či Španělé, jejichž
komunikace je doprovázena velkým množstvím gest, pohybově výraznější než
například asijské národy, jež jsou v tomto smyslu velice umírnění. Ale na druhou
stranu přitakávání hlavou je častějším projevem asijských než evropských kultur.
Zvláštností je vyjadřování souhlasu

a nesouhlasu

v Bulharsku.

Když

Bulhar

nesouhlasí, pokyvuje hlavou, a naopak. Samotné držení těla může být chápáno
odlišně.

5-

Haptika,

jak

už

bylo

výše

zmíněno,

znamená

řeč

tělesných

dotyků.

V interkulturním aspektu existují kultury s větším i menším počtem tělesných
dotyků provázející sociální komunikaci.
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Jak M. Morgensternová a L. Šulová uvádějí (2007, 120) „příslušníci kontaktních
kultur (Jihoamcričané, Arabové, Jihoevropané) dodržují menší

interpersonální

vzdálenost, více se navzájem dotýkají a upřednostňují intenzivnější tělesnou
stimulaci."
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6 Předsudky a stereotypy
Pokud se člověk zabývá interkulturní komunikací nelze se vyhnout jevům, které při
soužití různých lidských společenství vznikají a doprovázejí vztahy lidí na celém
světě - stereotypy a předsudky.
Stereotypy a předsudky mají stejnou psychologickou podstatu:
Jsou to představy, názory a postoje, které určití jednotlivci či skupiny osob
zaujímají k jiným skupinám nebo k sobě samým. (J. Průcha, 2007) Přestože jsou to
názory předpojaté, racionálně nepodložené, jejich vznik je historicky a kulturně
podmíněn. Přenášení z jedné generace na generaci přispívá k jejich setrvačnosti
a stálosti v povědomí příslušníků jednotlivých zemí, národů, etnických a rasových
společenství a tak dle J. Průchy na světě nenajdeme zemi či národ, který by neměl
nějaký předpojatý postoj k příslušníkům jiného společenství. Protože kultura, ve
které

vyrůstáme,

nás

učí

vnímat

svět,

rozumět

a zpracovávat vnímané informace, je v podstatě

svému

okolí,

organizovat

nemožné, aby byl člověk při

vnímaní zcela nepředpojatý, neboť nové vždy porovnáváme se zkušeností nám
známou, s něčím naučeným, zafixovaným. Charakteristickou vlastností stereotypů
a předsudků je jejich silná emocionální zabarvenost.
Ač slova stereotyp a předsudek spolu úzce souvisí a jsou často používána ve spojení,
jejich význam pro mnohé odborníky není stejný a pro přesnost je třeba oba
významy odlišit. Z pohledu sociální psychologie se v historii tyto dva pojmy příliš
nerozlišovaly, ale současná praxe se k jejich rozlišení přiklání. Předsudek je vnímán
spíše negativně - jako nepřátelský vztah a pohled na jiné společenství lidí, na
druhou stranu stereotyp může být postojem neutrálním či dokonce i pozitivním.
J. Průcha s odkazem na M. Nakonečného definuje stereotyp takto:

„Stereotypy jsou mínění o třídách individuí, skupinách nebo objektech, která jsou
v podstatě šablonovitými způsoby vnímání a posuzování toho k čemu se vztahují;
nejsou

produktem

přímé

zkušenosti

individua, jsou

tradicí." (2007, 67)
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přebírány

a udržují

se

Definici předsudku

vymezuje J. Průcha s odkazem na Psychologický

slovník

následovně:
„Předsudek

-

nezhodnocený

předpojatost,
úsudek

názorová

strnulost;

emočně

nabitý,

kriticky

a z něj plynoucí postoj, názor přijatý jedincem

nebo

skupinou." (2007, 67)

Jak již bylo výše zmíněno, stereotypy a předsudky jsou trvalejšího charakteru, tedy

relativně stabilní a odolné, což znamená, že jejich změna je velice obtížná. Nicméně
v dnešní době, kdy diky celosvětové globalizaci a prolínání různých kultur se ráz

společnosti výrazně mění na multikulturní, je důležité negativní předsudky vůči
druhým, v rámci bezproblémového soužití lidí různých kultur v jedné zemi, Evropě
ěi světě, eliminovat. Potlačování předsudků a negativních stereotypů není vůbec
jednoduchý úkol, nicméně při komunikaci přes hranici kultur hraje zásadní roli,
a proto o něj musíme usilovat.
Je však vůbec možné již existující stereotypy a předsudky nějakým způsobem
zmenšit či zcela odstranit? Podle J. Průchy (2007) se tímto úkolem zabývá mnoho
odborníků, kteří se věnují přípravě a realizaci různých osvětových a vzdělávacích
programů

zaměřených

na

překonávání

rasistických

předsudků.

Tento

druh

programů je realizován ve vzdělávacích systémech řady evropských zemí, ale také
v USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku i jinde, nicméně jejich obsah se samozřejmě
liší, neboť zde hraje roli mnoho faktorů: poloha země, historické tradice, počet
domácích národnostních menšin i počet přistěhovalců. V současnosti existuje celá
rada publikací pro odbornou

i laickou

veřejnost zabývající se

multikulturní

výchovou, která nabízí množství námětů k realizaci multikulturní výchovy ve
školách.
V České republice byla multikulturní výchova také začleněna do vzdělávacích
programů a je zařazována i do učebnic pro žáky základních a středních škol.
Významnou pomoc učitelům i jiným zájemcům představuje Multikulturní centrum
Praha, které vydává řadu publikací týkající se multikulturní výchovy a nabízí i
přistup do sve knihovny, ve které zájemci najdou další odbornou
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literaturu.

Podobným

programem

pro

realizaci

multikulturní

výchovy

jsou

Varianty

společnosti Člověk v tísni.
J. Průcha (2007, 112) uvádí, že „ačkoliv je entuziasmus těchto aktivit chvályhodný,
o skutečných efektech různých programů a kampaní nejsou k dispozici téměř žádné

věrohodné

poznatky."

Přesto existuje teorie, která hovoří o tom, že za určitých podmínek lze předsudky
redukovat,

a

tou je

„hypotéza

kontaktu".

Tato

teorie

v originále

„contact

hypothesis", která byla poprvé fomulována již před půlstoletím G. W. Allportem
v knize The Nature of Prejudice (Allport, 1954, 2004) tvrdí, že „za určitých
podmínek může mezi skupinami odlišnými rasově či etnicky snižovat předsudky
působící v těchto skupinách." (J. Průcha, 2007, 112) Těmi podmínkami jsou:
přibližně stejný status skupiny; kooperace pro společný cíl; dobrovolný kontakt
mezi členy skupiny a podpora nadřazených institucí a úřadů.
M. Morgensternová, L. Šulová s odkazem na N. Hayesovou podmínky, za kterých
lze předsudky redukovat, specifikuje následovně:
•

rovnoprávné postavení zúčastněných

•

příležitost k osobnímu kontaktu, bez něhož nemůže dojít k přehodnocení
postojů

•

kontakt s nestereotypními jedinci, kteří napomáhají snižovat

předsudky

u jedinců stereotypních
•

společenská

podpora

kontaktu

mezi

společenské
•

klima (2007, 74)
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skupinami, jinak

řečeno

příznivé

7 Kulturní standardy
Pro vytvoření charakteristiky kulturních standardů libovolného národa a k jejich
pochopení jc nutný opravdu komplexní pohled na daný národ, na jeho geografické
podmínky, jazyk, zvyky, umění, náboženství, politické i právní zřízení, které se
během staletí vytvářely a vyhraňovaly.
V následujících podkapitolách jsou představeny ruské, anglické a české kulturní
standardy definovány I. Novým a S. Schroll-Machl (2007), které byly získány na
základě rozsáhlých empirických průzkumů.

7.1

Ruské kulturní

standardy

Pro pochopení kulturních standardů takové obrovské země jakou je Rusko je třeba
vzít v úvahu zvláštní historicko-geografické podmínky, vliv pravoslavné církve, ale
i nedávnou komunisticko-socialistickou epochu ruských dějin. (Y. Yale, 1992; Z.
Darbas, L. Vokhmina, 2002; M. Švankmajer, V. Veber, Z. Sládek, V. Moulis, 1995;
l- Nový, S. Schroll-Machl, 2007) Jedině na základě těchto znalostí je možné
pochopit specifičnost následujících ruských kulturní standardů:

•

Vázanost na skupinu

Rusko je neobyčejně veliká a rozlehlá země s drsnými klimatickými podmínkami,
proto jedinou cestou k přežití v těchto extrémních podmínkách bylo čelit jim
společně. Společně se kácely
hospodařilo

a

ve

chvílích

lesy, společně se pěstovalo obilí, společně se

nejtěžších

při

napadení

nepřítelem

se

společně

uskutečňovala obrana proti tomuto nepříteli. I ortodoxní církev posilovala smysl pro
bratrství, společné soužití, pro schopnost solidarity.
Ve skupině lidí sdílejících podobné názory, postoje a hodnoty je Rus připraven
intenzivně spolupracovat se všemi jejími členy, a v tomto smyslu je dokonce
Připraven individuální potřeby podřídit skupinovým. Takovéto společenství lidí je
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většinou velice stabilní a dlouhotrvající a Rus do něj řadí členy své rodiny, nejbližší
přátele, sousedy či spolupracovníky.

S nimi se velmi dobře zná, důvěřuje jim

a existuje mezi nimi silná emocionální vazba. Mezi známými lidmi je

spolupráce

na velmi dobré úrovni, avšak při překročení hranic skupiny je navazování kontaktů
nelehký úkol. Pro turisty je vždy velkou výhodou mít nějaký osobní kontakt
(i zprostředkovaný) na místní obyvatele. Slovo „přítel" má v Rusku zcela jiný
význam než například u Američanů. Pro většinu Američanů je totiž přítel (v angl.
„friend") téměř kdokoliv, kdo není nepřítelem. To znamená, že i po krátkém setkání
vás můžou za svého přítele označit. Je však jasné, že takové přátelství není příliš
hluboké a označení za „přítele" je přibarveno určitou zdvořilostní pózou. Ruský
ekvivalent by mohl být spíše „знакомый". Na druhou stranu pokud vás Rus
považuje za přítele „друга", tj. zahrne vás do vlastní skupiny, myslí to zcela vážně
a bude s vámi sdílet dobré i zlé, tj. nikdy neodmítne podat ruku v nouzi. To však
očekává i od vás. Od takového člověka si můžete půjčovat peníze a můžete mu
zavolat či přijít na návštěvu kdykoliv, dokonce i bez předchozího ohlášení.

•

Emocionalita

Tato charakteristika se odráží v rychlosti a spontánnosti v projevech sympatie
i nesympatie. Tyto projevy nebývají pouze projevy verbálními, ale silně se odráží
i do neverbální sféry. Rus projevující sympatie, osobní náklonnost, očekává to samé
1

ze strany partnera z druhé strany. Pokud jeho energie není opětována, dokáže se

stejně rychle urazit. Tento kulturní standard se projevuje i v sociální sféře, a to
v neuvěřitelné pohostinnosti, až obětavosti, kterou lze jen málo kde v Evropě spatřit.
Rus s vámi bude sdílet vše, co doma má a bude se snažit o maximální spokojenost
hosta. Pokud je tedy člověk pozván na jídlo k Rusovi domů, měl by být připraven
na to, že ho bude chtít královsky pohostit.

•

Komunikace zaměřená na příjemce

Jinými slovy vyjádřeno soucítění s druhými lidmi. Pokud si Rus vytvoří nějaký
v

ztah s druhým člověkem, většinou je mu velice nemilé něco odmítnout, říci něco
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kritického o druhém nebo úplně jednoduše vyjádřit před druhým svůj názor.
„Kritika je předkládána v dárkovém balení" (2007, 203) Obecně lze říci, že tento
standard odpovídá svými projevy anglické nepřímé komunikaci.

•

Orientace zaměřená na přítomnost

Rusové se zabývají věcmi, problémy, které jsou pro ně v danou chvíli aktuální. Při
práci se nesnaží problémy eliminovat jejich předvídáním, ale řeší je až ve chvíli kdy
nastanou.

Tato

charakteristika

je

ovlivněna

také

geografickou

polohou

a klimatickými podmínkami v Rusku. Extremní klimatické podmínky umožňovaly
pouze několik měsíců pilné práce na jaře a v létě, aby se po další zbytek roku dalo
přežít v zimě.

•

Pesimismus/fatalismus

Pesimismus u Rusů je navenek projevovanou frustrací, nespokojeností, i když je ve
skutečnosti člověk relativně spokojený. Pokud se Rusa zeptáte jak se má, nezřídka
je jeho výrok spíše neutrální, než by vyjádřil spokojenost. Fatalismus a pesimismus
jsou jevy si blízké, neboť fatalismu - určitá osudová předurčenost budoucích
událostí, má silné pesimistické projevy. Nicméně ve své podstatě se v něm můžeme
dopátrat i optimistického životního postoje. Pokud se objeví v životě člověka nějaké
problémy, přístup typu „ono to nějak dopadne" člověku pomáhá najít cestu
z beznaděje, ale u Rusů zde velkou roli sehrává samozřejmě i historická zkušenost.
Fatalismus je silně spojen s náboženstvím a mystikou, neboť je to i přesvědčení
o mezích lidských sil. Jejich hranice se přes veškeré síly nedá posunout. Tam kde
končí, nastupují temné síly. Pravoslavná církev se vyznačuje začnou mystičností, ve
které hrají liturgie a rituály velice významnou roli. „Prakticky v ní neexistuje
racionální teologie, není právní vztah mezi Bohem a člověkem, žádná příčinná
souvislost mezi hříchy a následky, žádná teologie morálky. Mimo to je ortodoxním
učením, že utrpení je přirozenou součástí života, kterou musíme

akceptovat.

Vykoupení se děje na onom světě. Charakteristická mystika masivně přispívá
k zesílení emocionality, fatalismu, pokorné akceptace světa, obětavosti, pasivní
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niternosti, nekonečné trpělivosti a odevzdanosti osudu. (2007, 209) Izolace ruské
církve od ostatního křesťanství způsobila, že Rusko se nevyvíjelo stejným směrem
jako jiné evropské státy, že nedošlo k nástupu renesance, reformace, humanismu
a osvícenství, tak jako v ostatních zemích a tedy ani emocionalita a fatalismus
nebyly nahrazeny novým požadavkem na racionální myšlení a konání.

7.2 Anglické kulturní

I. Nový s

standardy

S. Schroll-Machl (2007) s odkazem na stať Developing a culture

assimilator: Culture training for German exchange students (S. Schmid, 2000)
definují následující anglické kulturní standardy:

•

Sebekázeň

A to přesně podle rčení „to keep a stiff upper lip" (doslova - udržet pevný ret).
Angličané jsou typičtí svou neochotou k jakémukoliv otevřenému vyjadřování
vlastních emocí. Ať už se jedná o projevy negativních emocí vzteku, zloby, ale
dokonce i emocí pozitivních, jako je radost, velké nadšení. Projevování silných
emocí na veřejnosti Angličan považuje za trapné a spíše se sluší zachovat po vzoru
anglických gentlemanů stoický klid. Obraz ideálního gentlemana se objevil v Anglii
již na konci středověku, ale tehdy byl závazný jen pro šlechtickou

vrstvu.

K rozšíření těchto ideálů došlo teprve v druhé polovině 19. století, kdy se dostaly
i do obsahů vzdělávání na soukromých školách pro děti střední a vyšší třídy. Tyto
vzdělávací instituce kladly velký důraz podle ideálu gentlemanství především na
vzdělávání

charakteru

člověka.

Sebekázeň

u Angličanů

se projevuje i při

prezentování vlastních výkonů, neboť Angličané se spíše distancují od přehnaného
prosazování sebe sama, dávání na odiv vlastních úspěchů, což je typické například
pro Američany. 1. Nový, S. Schroll-Machl se však zmiňují i o pochybnostech
Angličanů o samotné platnosti tohoto kulturního standardu z pohledu dnešní doby
a jako příklad uvádí otevřené projevy bouřlivých emocí, které proběhly téměř všemi
anglickými médii po smrti princezny Diany. Ideál gentlemanství se projevuje i
v takzvaném small talk (nezávazné společenské konverzaci). V tomto smyslu je pro
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Angličany

typické

prohodit

s neznámým

člověkem

ze

zdvořilosti

několik

přátelských slov. Tradičním tématem k navázání rozhovoru s cizincem je pro
Angličany počasí.

•

Nepřímá komunikace

Tento druh komunikace jc typickým znakem anglického způsobu sdělování. Pokud
Angličan kritizuje, vyjadřuje se velmi zdrženlivě a opatrně, že téměř nevíte, že
k nějaké kritice dochází. To samé platí i o návrzích, prosbách, doporučení či
odmítnutí. Formulace typu „I am not quite sure, but...." (doslova - nejsem si zcela
jistý) či „1 might be wrong, but..." (doslova - mohu se mýlit, ale) jsou u Angličanů
velmi často používané a rozhodně nejsou výrazem nějaké nerozhodnosti, ale spíše
se jedná o projev úcty k partnerovu názoru.

•

Redukce odstupu v interpersonálním vztahu

V sociální kontaktu s druhými lidmi to znamená udržování si většího nebo menšího
odstupu při komunikaci. Pro Angličana je navazování kontaktu s druhými lidmi
i s cizinci věcí samozřejmou, neboť při respektování osobní zóny a nepřímé
komunikace není považováno za dotěrné a pro žádného ze zúčastněných nijak
závazné. U Čechů se projevuje určitou počáteční opatrností v komunikaci, ale
v případě, že je nám partner sympatický velice rychle padají bariéry a stáváme se
přístupnějšími. Ideál gentlemanství, tak jak bylo uvedeno již v odkazu o sebekázni,
ovlivňuje i odstup v interpersonálních vztazích. Angličan sice naváže rozhovor
i s lidmi málo známými či cizinci, nicméně otázky „how are you" (doslova - jak se
máš) jsou pouze zdvořilostní formulkou, na kterou se stejně zdvořile odpovídá 1 am
fine, and you (doslova - dobře a ty?) V tomto směru Angličan vůbec není zvědavý
na to, jak se skutečně máte. Dalším úskalím v rozhovoru s Angličanem jsou oblasti
týkající se soukromí, osobních záležitostí stejně jako politických názorů. Ty jsou
z konverzace

předem

vyloučeny.

Pro

Angličana je

sice běžné

v rozhovoru

s neznámým člověkem používat takové formy komunikace, že máte velice rychle
Pocit blízkosti, náklonnosti, sympatií, ale je třeba si uvědomit, že se často jedná
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o projev pouhé zdvořilosti, neboť Angličan si své soukromí chrání velice silně
a k jeho otevření dochází teprve mezi přáteli.

•

Pragmatismus

Pragmatismus se projevuje zejména chováním v práci nebo ve škole. Pro Angličany
je typická nelibost k detailnímu, dlouhodobému, přesnému plánování, takovému
jakému holdují například Němci a naopak jim více vyhovuje možnost flexibilního
řešení aktuální situace. Tento standart se projevuje i v ochotě hledat společný
kompromis a dohodu i mimo plán.

•

Ritualizace

Tento standard by se dal jinak nazvat lpěním na tradičních hodnotách a projevuje se
např. v silné identifikaci Angličanů s lidmi, ke kterým patří. Neprojevuje se jen na
státní úrovni, a l e j e vlastní každému Angličanovi, který je pyšný na to, že je členem
nějakého klubu či společnosti. Zejména silná hrdost na vlastní školu, univerzitu
není u nás zcela běžná, neboť v naší zemi je univerzita spíše anonymní zařízení.
Tato příslušnost je v Anglii podtržena i nošením školních uniforem.
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7.3 České kulturní

standardy

Jak již bylo uvedeno v kapitole 7 na vytvoření kulturních standardů libovolného
národa mají zásadní vliv historické okolnosti. V případě českého národa jednu ze
zásadních rolí sehrála jeho velikost, neboť Češi jsou a vždy byli malým národem,
prakticky neustále žijícím pod cizí nadvládou. Aby se mohli vymanit z tohoto
područí pouhá touha ke splnění jejich tužeb, vzhledem k jejich velikosti nestačila,
a proto se museli smířit s řadou příkoří. Tento boj o vlastní identitu se zcela jistě
podepsal na formování následujících českých národních standardu (I. Nový, S.
Schroll-Machl, 2007):

•

Orientace na vztahy

Ve vzájemné interakci a komunikaci s druhými lidmi dávají Češi velký ohled na
kvalitu vztahů mezi účastníky komunikace. To znamená, že vzájemné sympatie
značně ovlivňují průběh jednání a věcnou rovinu komunikace mnohdy odsunují až
na druhé místo. Pokud si Čech takový dobrý vztah vytvoří, má snahu si ho udržet.
Tato důvěra však není okamžitá, ale předchází jí značná dávka pochybností,
rezervovanosti a postupného poznávání se.

®

Láska k improvizaci

Charakteristickými

vlastnostmi

Čechů

je

flexibilita,

pružnost,

vynalézavost

a přizpůsobivost, proto jakýkoli plán, normu, předpis považují za osobní omezení.
Často jsou vůči nim skeptičtí, nezřídka velkorysí až lhostejní k jejich dodržování.
Pohotovost

reakcí a improvizace je naplňuje pýchou, kdo potřebuje plán je

považován za hlupáka, neboť nedokáže sám přemýšlet. Improvizace jim dává pocit
svobody. Další s tím související vlastnost je opatrnost a nedůvěra ke všemu novému.
Dříve než je nová věc skutečně přijata, je podrobena důkladnému testu. S tímto
kulturním standardem souvisí i adaptabilita a schopnost učit se. Češi jsou velice
talentování v učení sc novým věcem a přizpůsobování se novým podmínkám
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•

Simultánnost

Simultánnost znamená, že Češi dělají rádi několik věcí paralelně a nezřídka mění
pořadí priorit podle aktuální důležitosti. Věří tak ve své improvizaění schopnosti
a schopnost zkoordinovat jednotlivé úkoly. Jsou pyšní na umění „zabít několik
much jednou ranou". Simultánnost souvisí s českým pojetím času, které je značně
polychronní.

Projevuje

se

volnějším

nakládání

s časem,

tolerancí

drobných

zpožděních jak v osobním, tak v pracovním životě, ochotou k řešení problémů na
poslední chvíli i již zmiňovanou snahou zabít několik much jednou ranou.

•

Kontrola orientovaná na lidi

Tento standart úzce souvisí s výše zmiňovanou orientací na vztahy. Existují dva
typy kontrol: kontrola orientovaná na pravidla a kontrola orientovaná na lidi.
V prvním případě je člověk v chování a práci motivován dodržováním zákonů
a norem, zatímco v druhém případě, což je charakteristické pro Čechy, dobré lidské
vztahy či dokonce přátelství v interakci dvou lidí je ceněno víc, než jakákoli
abstraktním pravidla. Emoce hrají v sociální interakci Čechů významnou

roli,

i přesto, že jsme v porovnání s jinými kulturami, například románskými, ještě velmi
umírnění.

•

Silný komunikační kontext

Pro český národ je charakteristická komunikace s velkým množství nepřímých
informací, které mohou být vyjádřeny jak explicitně, tak implicitně. Mohou být
vyjádřeny nonverbálně, ale pro pochopení sdělení jsou nepostradatelné. Češi jsou
v tomto ohledu v komunikaci velcí diplomaté, neboť ne vše co chtějí druhému sdělit,
musí být

řečeno

nahlas.

Pro Čecha

nebývá problém

dekódovat

sdělovanou

informaci, neboť při pozorném vnímání dokáže spoustu věcí odvodit, vezme-li
v

úvahu

celkové

souvislosti

sdělované

zprávy.

standardem mohou nastat v interakci s cizincem.
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Nicméně

problémy

s tímto

•

Vyhýbání se konfliktům

Tzv. holubicí povaha Čechů se odráží ve způsobu zvládání konfliktních situací. Na
začátek je třeba říci, že Češi se především konfliktům raději vyhýbají, ncž-li by je
museli řešit, neboť v diskuzi o problémech nejsou tak tvrdí a otevření. V zásadě
jsou jim konfliktní situace značně nepříjemné a snaží se je eliminovat na minimum.
Pokud nějaký konflikt nastane, dlouho se snaží situaci přezírat, neboť se domnívají,
ze se „to" nějak samo vyřeší, že účastníci konfliktu na něj zapomenou nebo se
usmíří. Radu nedorozumění se snaží vyřešit v klidu, neformální cestou u kávy, piva,
a to i v případě problémů a konfliktů v práci.

•

Kolísavá sebejistota

Typickou vlastností Čechů je kolísaní sebejistoty od značného sebepodceňování
k neúměrnému sebepřeceňování a přehánění. Vc své podstatě se Češi skrytě
domnívají, že jejich znalosti a dovednosti jsou na vysoké úrovni, ale neumějí je
„prodat". Prosadit se v konkurenčním prostředí bývá jejich slabou

stránkou.

V komunikaci nejsou tak drzí a průbojní, proto mnohdy mlčí a nepřipojí se
k diskuzi v obavě z vlastního zesměšnění.
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8 Sociokulturní zvyklosti Rusů a Angličanů

Obecně je význam sociokulturních znalostí v interkulturní komunikaci přiblížen již
v kapitole 5, avšak pro dosažení vytyčených cílů je třeba teoreticky specifikovat
sociokulturní zvyklosti zemí, jichž se tato práce týká - Ruska a Anglie. Studenti
ruského a anglického jazyka, kteří přicházejí do kontaktu s rodilými mluvčími
těchto zemí, ať již ve škole nebo na různých studijních či prázdninových pobytech
v dané zemi velice záhy zjišťují, že jim k porozumění nestačí pouhá znalost cizího
jazyka. Často se dostávají i do situací, ve kterých jim neznalost odlišných kulturních
zvyklostí, norem a pravidel chování přináší řadu nepříjemnosti a působí pocity
nejistoty či studu. Tyto pocity by mohly být obecně nazvány kulturním šokem.
Dle M. Morgensternové, L. Šulové (2007) pojem kulturní šok poprvé použil
antropolog

Kalerva Oberga. Kulturní šok bývá někdy nahrazován

termínem

akulturační stres, neboť jej někteří autoři pokládají za výstižnější. Samotné slovo
šok, může být totiž pociťováno s určitým patologický podtextem, zatímco výraz
stres je neutrálnější a vyjadřuje jednoduše zátěž, kterou jedinec při kontaktu
s odlišnou kulturou prožívá. Navíc ve své podstatě naznačuje i možnost postupného
pozitivního vyrovnání s neznámou situací. V odborné literatuře se setkáme s oběma
výrazy, přičemž lze říci, že spojení „kulturní šok" je v běžném životě používané
častěji. M. Morgensternová a L. Šulová s odkazem na dvojici autorů Harris
a Morgan definují kulturní šok následovně:

„Kulturní šok je psychologická dezorientace způsobená špatným porozuměním
nebo úplným neporozuměním vzorcům cizí kultury. Vzniká nedostatkem znalostí,
omezenou zkušeností a osobní rigiditou." (2007, 87)

Je zřejmé, že průběh, intenzita a délka prožívání kulturního šoku není u každého
jedince stejná, neboť zde hraje roli mnoho různých faktorů. Nejsou to pouze faktory
osobnostní a situační, jak je člověk flexibilní, tolerantní, jak je schopný se adaptovat
na

novou

situaci,

ale

samotná

rozdílnost
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či

blízkost

kultur

hraje

jednu

z nejdůležitějších rolí. Jako Češi budeme rozhodně lépe prožívat pobyt v sousedním
Slovensku se kterým nás historicky spojuje příslušnost k jednomu státu, podobný
jazyk, kultura, než v Rusku či dokonce v Japonsku, které je nám z pohledu našich
zvyklostí velice vzdálené. Dalším faktorem bude i doba pobytu v cizí zemi.
Krátkodobější pobyt budeme snášet lépe, neboť i přes možné nepříjemnosti je
návrat na dohled, u dlouhodobějšího pobytu může právě pocit návratu v nedohlednu
ztěžovat prožívání kulturního šoku. Kulturní šok bývá v literatuře rozdělen na
několik fází. M. Morgensternová, L. Šulová (2007, 89) uvádějí fáze následující:
1. před fáze - před vlastním odjezdem do ciziny, kdy je člověk plný očekávání
2. líbánky - první týdny či měsíce života v cizině, kdy dochází k prvním
kontaktům s novým prostředím, kdy bývá člověk zpravidla nadšen
3. kulturní šok - prvotní nadšení opadá, změnu již prožívá negativně
4. postupné přizpůsobování - člověk se pomalu začíná adaptovat na odlišné
kulturní prostředí
5. adaptace - nastává v ideálním případě, kdy člověk přijme novou kulturu
s jejími pozitivy i negativy
6.

šok z návratu

Již v kapitole 5 bylo zmíněno, co vše lze zahrnout do sociokulturních znalostí
studentů o zemi, jejíž jazyk je předmětem jejich studia. Především jsou to znalosti
o kultuře dané země, což v případě tak tradičně kulturně bohatých zemí jakými je
Rusko a Velká Británie platí zvlášť. Existuje celá řada publikací, které se věnují
jejich historii, kultuře, vysvětlují životní styl a podmínky každodenního života
v dané zemi, stejně jako jejich tradiční hodnoty, víru, postoje, rituály obyčeje či
společenské

konvence.

Mým

cílem

není podat

komplexně

přehled

ruských

a anglických sociokulturních zvyklostí, ale pouze těch, se kterými by se cizinec český student - mohl setkat nejčastěji, a kterých by mohl využít v situacích běžného
denního styku s rodilým mluvčím.
Níže uvedené sociokulturní zvyklosti rozhodně neznamenají, že se každý Rus
či
?

Angličan bude chovat bez výjimky přesně uvedeným způsobem, neboť svou roli

-de hraje mnoho faktorů. Za prvé je každý jedinec individualita, tudíž je třeba
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к němu jako к individualitě přistupovat, za druhé je jeho chování ovlivněno
situačními faktory a za třetí ani Rusku, ani Velké Británii se nevyhnula mocná
globalizace, která v současnosti hraje významnou roli. Ta totiž rychlým tempem
stírá tradiční kulturní odlišnosti a vytváří jednu univerzální kulturu -

globální.

Nicméně zvyklosti, které jsou zde zmiňovány se zatím stále, i přes všechny tyto
vlivy, řadě autorů (О. E. Белянко, JI. Б. Трушина, 2003; Н.Г1. Вольская, Д. Б.
Гудков, И. В. Захаренко, В. В. Красных, 2001; В П. Берков, А. В. Беркова,
2003; J. Hill, М. Lcwis, 2002; Y. Richmond, 1992;.; Z. Darbas, L. Vokhmina,
2002; V. Tichá, 2000; J. Hill, M. Lewis, 2002) i mně osobně jeví jako typické pro
danou zemi.

8.1 Sociokulturní

•

zvyklosti

Rusů

Oslovování a seznamování

V Rusku existují dva druhy oslovování tykání a vykání. Rusové si tykají s lidmi
blízkými: mezi členy rodiny, přáteli, dobrými známými. V rozhovoru s neznámými
ci málo známými lidmi je zvykem používat vykání. Rus může nabídnout tykání,
pokud partnera v rozhovoru považuje za člověka blízkého věkem či sociálním
postavením nebo k tykání přejít sám, ale pouze při setkání s lidmi sobě blízkými
věkem a přibližně stejným statusem, nikdy ne s lidmi staršími a váženějšími. Dětem
Rusové běžně tykají.
К oslovování málo známé, starší nebo nadřízené osoby je zvykem používat křestní
j m é n o a j m é n o po otci, za předpokladu, že Vám byl dotyčný představen. Oslovení
pane, paní, tak jak je to běžné v České republice, se v Rusku běžně neužívá, stejně
jako oslovení podle akademických titulů. К oslovení neznámých osob lze v Rusku
zaslechnout výrazy: „Девушка" (zejména v oblasti služeb: v obchodu, hotelu,
restauraci, kadeřnictví atd.), „Молодой человек" a jiné, nicméně pro cizince, který
si není jist jaká forma oslovení je nejvhodnější, je lepší se oslovení vyhnout a použít
některou z následujících frází k navazování kontaktu: „Извините", „Простите",
»С кажиге, пожалуйста".
К oslovování lidí blízkých Rusové používají j m é n o křestní nebo přezdívku.
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Při seznamování je u Rusů zvykem pozdravit a podat dotyčné osobě ruku, a to jak
u mužů, tak u žen. Dodnes se udržuje pověra, že podání ruky přes práh domu či
bytu by mohlo přinést neštěstí, proto při seznamování a uvítání se ruka podává až
po překročení prahu.

•

Pozdravy při setkání a loučení

V Rusku je běžné při setkání a loučení, že si muži podávají při pozdravu ruku.
Ruské ženy si ruku většinou nepodávají, ale obvykle na pozdrav pokývnou hlavou.
Zvyk trojnásobného polibku a objetí při setkání s cizincem se v současné době, na
rozdíl od nedávných „sovětských zvyklostí", stává vzácností, ale při setkání s velmi
dobrými přáteli nebo příbuznými je zachován dodnes. Typicky ruskou reakcí může
být v oblasti služeb (obchody, restaurace, pasové kontroly a jiné) neopětování
úsměvu, který běžně doprovází setkání či loučení v mnoha jiných zemích. Přesto to
neznamená, že je Rusovi dotyčný nesympatický. Situace se v tomto postupně mění
a setkat se s prodavačem, který Váš úsměv bude opětovat, již nemusí být ojedinělé.

•

Osobní kontakt

Při rozhovoru s Rusem je zvykem dívat se přímo do očí. Pokud člověk nehledí
partnerovi do očí, takové chování může být považováno za neupřímné, něco
skrývající. Na druhou stranu neustálý pohled do očí může být přijímán jako
pohrdavý až agresivní. Při rozhovoru Rusové často gestikulují a mohou se navzájem
1

u dobrých přátel dotýkat, např. ruky či zad. V rámci gest je nežádoucí ukazovat

Prstem na jakýkoliv předmět nebo osobu a používat ofenzivní gesta, která jsou často
internacionální.

•

Telefonování

V dnešní době mobilních telefonů se může zdát pevná linka jako přežitek, nicméně
v

Rusku je stále hojně využívaná, s čímž souvisí existence pravidel pro telefonování,

kdykoliv Rusové dávají někomu telefonní číslo, většinou jej doprovází informace
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o tom, kdy je možné volat. Pokud tomu tak není, je vhodné se zeptat. Častou
odpovědí bývá výraz: „В любое время", jenž ovšem nelze brát za doslova kdykoliv.
Člověk by měl mít na paměti, že do 10 hodin ráno a po 22 hodině večer je možné
volat jen v opravdu výjimečných případech, a nebo pokud je člověk

předem

domluvený.

•

Chování na veřejnosti, v obchodech, v restauracích, kostelech

V Rusku není vhodné se na veřejnosti hlasitě vybavovat, například v prostředcích
hromadné dopravy, restauracích a kostelech.
Pokud člověk zavítá do obchodu, není vždy běžné (jak bylo již výše zmíněno), tak
jako v ostatních zemích, že prodavačka s úsměvem ihned nabízí zákazníkovi pomoc.
Je zvykem, že zákazník nejprve požádá prodavačku o pomoc slovy: „Вудьте
Добры",

„Вудьте

любезны",

„Можно

Вас

попросить",

„Извините",

„Простите" adt.
Pravidla pro chování v restauraci se příliš neliší od pravidel v jiných evropských
zemích. Co se týče placení, je zvykem dávat spropitné ve výši 5-10% z výsledné
částky, kterou člověk v restauraci utratil.
Návštěva nějakého pravoslavného

kostela v Rusku je cílem téměř

každého

zahraničního turisty, proto pravidla chování uvnitř kostela je nutné si před cestou
osvojit. Týkají se hlavně oblečení a je možné, že u turisticky atraktivních kostelů
nebudou tak přísná, nicméně obecně platí, že žena by neměla být v kalhotách,
krátkých šortkách, či krátké sukni. Jednoduše řečeno, v oblečení odhalujícím
•amena, břicho a nohy. Navíc by měla mít na hlavě šátek či jinou pokrývku hlavy.
U mužů nejsou přijatelné krátké šortky a při vstupu do kostela je zvykem sejmout
Pokrývku hlavy.

•

Návštěva

Při studijním, pracovním a jiném pobytu v Rusku se člověk zcela jistě dostane do
situace, kdy ho někdo / ruských přátel bude chtít pozvat na návštěvu. Může se
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jednat o pozvání formální, například na oslavu narozenin nebo svatby, ale i zcela
neformální. Jen tak se sejít a popovídat si o životě. Pro Rusy je typické, více než
u jiných národů, zvát návštěvu к sobě domů spíše než do kavárny či baru. Způsob
samotného pozvání se může lišit od oficiálního písemného, v případě pozvánky na
svatbu či jiné významné jubileum, které je doručené v dostatečném předstihu, až po
neformální pozvání ústní. Pozvání může být i zcela spontánní a pouze u velmi
dobrých přátel nemusí být žádné - jako v situaci, kdy se dobrý přítel nachází
nedaleko od vašeho bydliště a sám se „vnutí" jen tak na kus řeči. Nicméně je dobré
vědět, že ač je důvod návštěvy i té neočekávané jakýkoliv, Rusové vás vždy pozvou
ke stolu a to samé očekávají i od vás. Je zvykem, že hostitel nabídne hostům
alespoň kávu nebo čaj. Host přináší něco malého к zakousnutí. Pokud není sdělen
důvod návštěvy, je vždy lepší se předem zeptat, aby se předešlo pozdější trapné
situaci. Jestli pozvání nelze přijmout, hostitel se neurazí, pokud je uveden nějaký
vážný důvod к odmítnutí.
Když Rus pozve hosty na návštěvu předpokládá, že přijdou o 10 až 15 minut
později, než byli domluveni. U Rusů není zvykem přicházet dříve, ale ani později
o více než 30 minut.
Na návštěvu je zvykem vždy něco přinést. Pokud se jedná o nějaké oficiální
pozvání: oslavu narozenin, přestěhování se do nového bytu, svatbu apod., je
zvykem přinést nějaký dárek. Pokud se jedná o první návštěvu, může to být třeba
suvenýr z České republiky. U návštěvy neoficiální je zvykem zeptat se hostitele,
z d a j e třeba něco přinést. Běžnou odpovědí bývá: „Ничего не надо", a l e j e třeba si
uvědomit, že se jedná spíše o zdvořilostní frázi, kterou nelze brát doslovně.
V každém případě se sluší přinést láhev nějakého alkoholu, bonboniéru a hostitelce
květiny. U Rusů je zvykem, že všechny nápoje a potraviny, které host přinese,
hostitel staví na společný stůl.
Co se týče samotné návštěvy, je tradičním ruským zvykem přezouvat se do domácí
°buvi. Domácí obuv nabízí hostitel nebo se přináší vlastní. Je možné, že hostitel
hostu nabízí i možnost nechat si obuv ve které přišel, ale vnitřně ocení respektování
místní zvyklosti.
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Po skončení návštěvy není ruským zvykem dodatečně poděkovat hostiteli za
pozvání.
•

Stolování

Západní oslavy s bufetovým menu nejsou v Rusku zvykem a hosté jsou tradičně
pozváni ke společnému stolu. Pokud člověk přijde na návštěvu, nesedá si okamžitě
ke stolu, ale je zvykem se s hostiteli bavit někde poblíž, popřípadě je možné
nabídnout hostitelce pomoc. Teprve po vyzvání je možné posadit se ke stolu. Je
zvykem, že hosté u stolu stráví prakticky celý večer. Společně hodně jedí, pijí
a diskutují.
Rusové před jídlem nepodávají aperitiv. Prakticky vždy se začíná studenými
předkrmy, následovanými teplým jídlem a popřípadě kávou, čajem a něčím
sladkým nakonec. Celý sortiment alkoholu, včetně toho který přinesou hosté, se
staví na stůl. Prázdné láhve se ze stolu sklízí. Host bývá vclicc často hostitelkou
opakovaně vyzýván
vychválení

к ochutnání všech podaných jídel. Je možné, že

podávaných

jídel

zaslechneme

z úst

hostitelky

slova

o

místo
jejich

nedostatcích, je to ovšem pouze zdvořilostní formule. Host by měl vždy všechna
jídla pochválit, dokonce i když mu nechutnají.
Žádná oslava se neobejde bez přípitků, ve kterých mají Rusové zvláštní oblibu.
Přípitky většinou souvisí s příčinou setkání či oslavy. U Rusů není zvykem začít pít
bez nich a za každým přípitkem následuje přiťuknutí si skleničkami. Neťuká se
pouze tehdy, když se připíjí za někoho, kdo zemřel. Existují dokonce pravidla,
v jakém pořádku se pronáší přípitek. Ten první, většinou nejobecnější přípitek,
pronáší hostitel, ale v průběhu oslavy se dostane téměř na každého. Z tohoto
důvodu je vhodné znát alespoň některé: „За ваше здоровье!, За всё хорошее!, За
хозяина!, За хозяйку!, За успех!, За родителей!, За любовь!, За виновника
торжества!" atd.

•

Dárky

v

Žádná návštěva či oslava sc neobejde bez dárků. Rusové dávají dárky k různým
Příležitostem a pro jejich výběr je důležité, komu a k jaké příležitosti jsou určeny.
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Na dárku by neměla zůstat cenovka. Není běžná darovat málo známým lidem na
první návštěvě velmi drahé věci, to lze pouze u lidí blízkých. U Rusů není přijatelné
darovat ostré předměty, a pokud to nejsou lidé blízcí, ani oblečení. Nejběžnějším
dárkem od cizince mohou být různé suvenýry ze země, ze které pochází nebo knihy.
U příležitosti oslavy nastěhování do nového bytu či domu je zvykem darovat
předměty, který dotyčný může v novém bydlišti využít. Překvapením pro darujícího
může být skutečnost, že Rusové ne vždy rozbalují a prohlíží dárek ihned po
obdržení.
Květiny se mohou věnovat hostitelce na návštěvě, ženám k narozeninám nebo
svátku žen, mužům v den jubilea a oběma pohlavím při nějaké významné
příležitosti, například promoci. Je zvykem dávat pouze květiny živé, řezané a navíc
v lichém počtu. Sudý počet a umělé květiny sc přináší pouze na hřbitov.

•

Doprava

Je třeba mít na paměti, že ruští řidiči nedávají na přechodu přednost chodcům, proto
musí být člověk opatrný. Obecně lze říci, že ani ruští řidiči, ani chodci nejsou příliš
disciplinovaní v otázce dodržování pravidel silničního provozu.
Při používání hromadné dopravy, zejména autobusu, trolejbusu a tramvaje, Rusové
necekají na zastávce ve frontě a většinou nastupují i vystupují všemi dveřmi
najednou. Při použití taxi je běžné si předem domlouvat cenu, o které je možné
smlouvat a sedat si spíše dopředu k řidiči než na zadní sedadla, jak je zvykem
v jiných zemích.

8-2

•

Sociokulturní

zvyklosti

Angličanů

Oslovení a pozdravy

Nejběžnějším formou pozdravu mezi Angličany je podání ruky. Polibek se dává jen
pokud se člověk vidí s někým po delší době. Běžný je jeden polibek na tvář
a Vets

' n o u se dává jen osobě opačného pohlaví.
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U formálních setkání je zvykem pevný stisk ruky a výraz „How do you do?" Ač
tato věta může nápadně připomínat otázku, správnou odpovědí je opakování „How
do you do?" doprovázené stisknutím ruky. Nebo obrat „Nice to meet you".
Z dalších pozdravů jsou nejběžnější „Good Morning", „Good Afternoon", „Good
Evening". Dále také otázka „How are you?", na kterou je zdvořilou odpovědí „I am
line thank you and you?".
U neformálních
„Morning",

setkání

s přáteli je

„Aternoon",

„Evening",

běžné
ve

používat
kterých

výrazy:

se

„Hi",

vypouští

„Hello",

zdvořilostní

„Good" nebo „ H o w ' s you?" s odpovědí „Thanks.You?"
Při rozloučení Angličané nejčastěji říkají: „Bye, bye", „Bye", „Sec you on Monday,
Tuesday,...", „See you later", „Take care".

Co se týče tykání a vykání, v Anglii je situace na první pohled jednoduchá. Všichni
si tykají, ale to je mylná představa. Je sice pravda, že současná

angličtina

gramaticky nerozděluje „ty" a „vy", neboť obojí se vyjadřuje zájmenem „you", ale
původně toto zájmeno znamenalo „vy" a v jednotném čísle se používalo „thou" (ty).
Během 17. století „thou" získalo nádech opovržení a bylo používáno k oslovování
nižších sociálních vrstev. Během 18. století postupně

vymizelo a vykání zcela

převládlo. S archaismem „thou" se můžeme setkat jen v náboženských textech (např.
k oslovení
a

Boha),

ale

v současnosti

již

nevyjadřuje rozdíl

mezi

formálním

neformálním oslovováním. Formálnost a neformálnost je rozlišeno oslovením.

Lze použít důvěrné oslovení křestním j m é n e m (např. Jack) nebo formální Mr./Mrs.
(pane, paní). V Anglii je běžné, že i málo známou, starší nebo nadřízenou osobu lze
oslovit křestním j m é n e m .

•

Návštěva

Častým výrazem, který Angličané používají, když chtějí pozvat někoho na návštěvu,
Je: „Drop in anytime" a „Come see me soon". Nicméně jsou to ustálené spojení,
zdvořilostní obraty, které nelze brát doslovně. Je zvykem nejdříve zavolat a ohlásit
návštěvu předem. Při oficiální písemné pozvánce s poznámkou „ R V S P " se musí
hostiteli předem sdělit, zda člověk na návštěvu přijde. Pokud to z nějakého důvodu
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není možné, je nezbytné to hostiteli včas oznámit. Na rozdíl od českých a ruských
zvyklostí, v Anglii není většinou zvykem se na návštěvě zouvat.
Přinést dárek hostiteli není povinné, je však považováno za projev zdvořilosti,
zejména pokud se jedná o pozvání na oběd nebo večeři k hostiteli domů. Květiny,
čokoláda, bonboniéra jsou těmi nejběžnějšími pozornostmi, které je zvykem
přinášet a nikdy dotyčného neurazí.
U

Angličanů

bývá

zvykem

po

skončení

návštěvy

ještě

jednou

zavolat

v následujících dnech nebo poslat lístek hostiteli s dodatečným poděkováním za
pozvání.

•

Čas

S přijetím pozvání na návštěvu souvisí i pravidla, kdy má člověk přijít. Co se týče
casu, Angličané si obecně velice cení dochvilnosti a sami se velice snaží, aby se
dostavili na schůzku včas. Čas hraje velkou roli v jejich životě, neboť čas jsou
peníze, a proto je většinou považováno za nezdvořilé přijít byť jen o několik minut
později. Pokud se člověk na schůzku či návštěvu nemůže dostavit včas, je
bezpodmínečně nutné dotyčnému zavolat.

•

Stolování

U Angličanů je zvykem zvát hosty buď na večeři, která představuje hlavní jídlo dne,
a nebo na oběd, to však většinou jen o víkendu a ve svátek. Na způsob stolování si
v

Anglii velmi potrpí a již u velmi malých dětí se dbá na to, aby se u stolu správně

chovali. Způsob servírování jídla není jednotný a záleží na typu návštěvy či oslavy.
Talíře s jídlem mohou být položeny buď na jídelním stole, u kterého všichni hosté
společně sedí, nebo jsou časté i takzvané švédské stoly, na kterých je rozličný
sortiment pokrmů a pochutin, které hosti obcházejí a sami se obsluhují. Pokud se
stoluje u společného stolu, je zvykem počkat, až všichni budou mít nandáno
a

teprve pak začít jíst. Pro „Dobrou chuť" existují výrazy „Bon Apetit" či „Enjoy

your meal", nicméně z vlastní zkušenosti vím, že je jejich použití velice sporadické.
Pokud člověk pozvaný na večeři má nějaké dietní omezení, je zvykem na to
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hostitelku předem upozornit. Ta se na oplátku bude snažit vyjit hostu maximálně
vstříc, aby pro něj bylo pozvání příjemné. V Anglii je běžné připíjet na zdraví
oslavence na začátku oslavy, kdy oslavenec pronáší přípitek a všichni si přiťuknou
sklenicemi. Další přípitky v průběhu oslavy nejsou běžné.

•

Chování na veřejnosti

Typicky anglickým zvykem je stát frontu doslova na cokoli. Hlavně při použití
veřejné

hromadné

dopravy,

zejména

autobusů, je

předbíhání

velice

ostře

odsuzováno.
Angličané jsou velice zdvořilý národ, a proto použití výrazů „Thank you" nebo
„Please" je velice frekventované. 1 cizinec bude považován za zdvořilého, pokud
tyto výrazy bude hojně užívat. Zdvořilí jsou Angličané i při omluvách. Mnoha
cizincům přijde úsměvné, když se výrazem „Sorry" Angličan omluví dokonce
i v situaci, kterou nezavinil. Často se stíní můžeme setkat ve veřejné hromadné
do pí avě, když lidé do sebe nechtěně vrazí.
Co se týče úsměvu, ten je v Anglii často doprovodným výrazem při setkáních
a seznamování. Je vyjádřením laskavosti a srdečnosti ve vztahu k druhé osobě
v komunikaci.

•

Osobní kontakt

U Angličanů existuje rčení: „Můj dům, můj hrad." a ve stejném duchu přistupují
1

k otázce soukromí. Velice si jej cení a jakékoliv jeho narušení není akceptováno.

Pro cizince je zvlášť důležité vědět, že v rozhovoru je nežádoucí dotazovat se na
otázky příliš osobní, až intimní. Otázky typu: „Kolik vyděláváš?", „Kolik vážíš?",
J s e š ženatý/vdaná?" atd. jsou považovány za velice nezdvořilé a neslušné.
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Výzkumná část
9 Postup práce

Empirická část diplomové práce je založena na dotazníkovém šetření, který jsem
prováděla u studentů ruského a anglického jazyka na českých středních školách.
Postup práce byl následující:
Samotnému výzkumu předcházelo seznámení s odbornou literaturou zabývající se
interkulturní problematikou; následovalo vypracování dotazníku dle pravidel pro
přípravu dotazníku, jehož sestavování je blíže popsáno dále v textu; zadání
dotazníku souboru respondentů a v neposlední řadě zpracování výsledků dotazníku
a jejich celkové vyhodnocení.

Dotazník, který respondenti obdrželi, byl anonymní a sestával ze 3 částí (viz.
příloha č. 1) obsahujících otázky otevřeného, polouzavřeného a uzavřeného typu:

První část A byla zaměřena na ověření hypotézy č. I týkající se etnických
stereotypů a předsudků studentů ruského a anglického jazyka o Rusech, Češích
a Angličanech. K této části mě inspirovala publikace J. Průchy Multikulturní
výchova (nejen) pro učitele, ve které autor nabízí dotazník podobného typu
k použití na hodinách multikulturní výchovy (2006). Zmiňovaný dotazník byl
upraven s ohledem na cíle diplomové práce, tj. byl snížen počet

národností

v dotazníku se vyskytujících a také byl zjednodušen způsob hodnocení jednotlivých
národností. Nabídka vlastností, ze kterých měli studenti vybírat nejtypičtější pro
daný národ, byla ponechána v původním znění.

Druhá část B měla ověřit vstupní hypotézu č. 2, tedy zjistit znalosti studentů
0

sociokulturních zvyklostech v zemi, jejíž jazyk studují - v Rusku a v Anglii.
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Příprava teto části byla z celého dotazníku časově nejnáročnější, neboť škála otázek,
které jsem chtěla do dotazníku zahrnout, byla opravdu široká. Nicméně s ohledem
na přijatelnost délky kompletního dotazníku, která byla ověřována na vzorku 15
respondentů, studentů anglického jazyka na Střední průmyslové škole sdělovací
techniky, jsem se rozhodla
omezen

na

společenské

počet otázek limitovat. Jejich výběr byl nakonec
konvence

v následujících

situacích:

oslovování,

seznamování a návštěva. Tedy situace ve kterých se student cizího jazyka
v interakci s příslušníkem odlišného jazykového společenství ocitá nejčastěji. Při
tvorbě dotazníku bylo důležité soustředit se na skutečnost, že cílem není zjistit zda
studenti znají, co se v konkrétní situaci má říci, ale zejména na to, jak by se měli
zachovat. Cenným zdrojem inspirace mi v této fázi přípravy dotazníku byl TEST
INTERCULTURAL (R. Suchá, 2006/2007,

109 -

111) zaměřený na oblast

Španělska.

Výzkum by z mého pohledu nebyl kompletní, kdyby prostor k vyjádření nedostali
samotní studenti. V poslední části C měli respondenti možnost popsat vlastní
postřehy a zkušenosti s kulturními odlišnostmi, se kterými se setkali při interakci
s cizinci a dále se mohli vyjádřit ke smysluplnosti výuky sociokulturních zvyklostí,
čímž měly být ověřeny vstupní hypotézy č. 3 a 4.

Na vyplnění dotazníku měli respondenti časovou dotaci jednu vyučovací hodinu
(45 minut), během které vyplňovali všechny tři části dotazníku.
Vzhledem ke skutečnosti, že každý respondent měl vyplňovat část B pro dvě
odlišná kulturní prostředí: ruské a české prostředí (studenti ruského jazyka)
a

anglické a české prostředí (studenti anglického jazyka), pro snazší vyhodnocování

byl vytvořen praktický pracovní list, do kterého mohli studenti pohodlně zanášet
odpovědi pro obě země najednou. Zároveň tak bylo ušetřeno i mnoho listů papíru,
neboť samotný „Dotazník - Sociokulturní zvyklosti" byl vytištěn v 30 exemplářích,
a

protože do něj studenti nevpisovali, mohl být použit vícekrát.
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Aby

bylo

možné

dotazníkového

použít

co

šetření zvolen

největší počet

dotazníků,

byl

pro

způsob osobního předání dotazníků

provedení
ve

všech

ročnících střední školy, po kterém následovalo jejich vyplnění a následně vybrání
dotazníků od respondentů nazpět. Tímto způsobem byla docílena jejich stoprocentní
návratnost.
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10 Výzkumný soubor
Podle stanovených cílů měl být výzkum prováděn u studentů ruského a anglického
jazyka na českých středních školách. Vzhledem k tomu, že se ruský jazyk na
středních školách dnes učí zřídka, byla volba vhodné školy značně limitována.
Z důvodu získání dostatečného počtu respondentů musely být vybrány školy dvě.
Zvoleny byly dvě pražské střední školy, a to Obchodní akademie Edvarda Beneše,
na které jsem v rámci povinné praxe na střední škole již

působila a Obchodní

akademie Heroldovy sady, se kterou katedra rusistiky při umísťování studentů na
praxi také spolupracuje. Výběr školy pro druhou skupinu respondentů byl poměrně
jednodušší, neboť anglický jazyk se dnes vyučuje na většině středních škol
v celé České republice. Vzhledem k tomu, že anglický jazyk vyučuji na jedné z nich,
z praktických důvodů jsem volila školu na které pracuji, tedy Střední průmyslovou
školu sdělovací techniky v Praze.
Graf č. 1 Rozdělení

výzkumného

souboru podle typu školy

Rozdělení v ý z k u m n é h o souboru podle typu školy

33; 19%
• Obchodní a k a d e m i e Heroldovy
sady
• Českoslovanská akademie
obchodní Dr. Edvarda Beneše

86; 5 0 %

• Střední průmyslová škola
sdělovací techniky

53; 3 1 %

Samotný výzkum probíhal od ledna 2008 do května 2008 a celkem se do něj
zapojilo 192 respondentů. Jak lze vyčíst z grafu č. 1, 19% respondentů tvořili
studenti

Obchodní

akademie

Heroldovy

sady,

31%

respondentů

studenti

Ceskoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše a 50% respondentů byli
studenti Střední průmyslové školy sdělovací techniky.
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10.1 Rozdělení

výzkumného

souboru

Již před zadáváním dotazníků bylo zřejmé, že výzkumný soubor bude rozdělen na
dvě základní části. První sestávající ze studentů ruského jazyka a druhá ze studentů
jazyka anglického. Při vyplňování dotazníku respondenti sice neuváděli svá jména,
ale měli uvést název školy, pohlaví a délku studia cizího jazyka, což bylo následně
využito pro dílčí členění každé skupiny.
Rozdělení výzkumného souboru pouze na dvě skupiny, studenty ruského jazyka
a studenty jazyka anglického, jsem považovala za příliš zjednodušené a zkreslující.
Předpokládala jsem, že dílčí rozdělení souboru podle pohlaví a podle délky studia
cizího jazyka, by mohlo zajímavým způsobem ovlivnit výsledky dotazníku. Zajímal
mě rozdíl mezi mužským a ženským pohledem na danou problematiku, stejně tak
jako pohled studenta začátečníka, který studuje cizí jazyk méně než dva roky,
a studenta pokročilého, který se mu věnuje více než dva roky.
Dílčí rozložení výzkumného vzorku studentů ruského jazyka lze vyčíst z grafů č. 2
a 3. Z celkového počtu respondentů ženy tvořily 65% a muži 35%. Z údajů
získaných z dotazníků bylo dále zjištěno, že 49% respondentů jsou začátečníci, kteří
nestudují ruský jazyk déle než dva roky, naopak 51% respondentů

se ruskému

jazyku věnuje více než dva roky.
Grafe. 2 Rozložení žen a mužů ve výzkumném

vzorku studentu ruského

r

jazyka
1

R o z l o ž e n í v ý z k u m n é h o v z o r k u s t u d e n t ů r u s k é h o j a z y k a dle
pohlaví
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Graf č. 3 Rozložení

výzkumného

vzorku dle délky studia ruského

jazyka

Rozložení výzkumného vzorku studentů ruského jazyka dle délky
studia ruského jazyka

• 42; 49%

• méně než 2 roky
• více než 2 roky

• 44; 5 1 %

Rozložení výzkumného vzorku studentů anglického jazyka je patrné z grafu č. 4
a 5. V porovnání s výzkumným vzorkem studentů ruského jazyka je tento vzorek
výrazně nevyrovnaný, neboť převážnou většinu respondentů tvořili muži, a to 94%.
Zeny byly zastoupeny pouze 5%. Tato čísla potvrzují skutečnost, že výzkum byl
prováděn na střední průmyslové škole, kde studují převážně studenti - muži. Stejně
nevyrovnaný je poměr mezi začátečníky, kteří se učí anglický jazyk méně než dva
roky, a studenty pokročilejšími, kteří se mu věnují více než dva roky, a to i přesto,
že výzkum byl prováděn ve všech ročnících výše uvedené školy. Tento výsledek je
zřejmě ovlivněn skutečností, že anglický jazyk není pro studenty na střední škole
jazykem novým, na rozdíl od jazyka ruského, neboť většina studentů se s ním
setkává a studuje ho již na základní škole.
Graf č. 4 Rozložení

žen a mužů ve výzkumném

vzorku studentu anglického

jazyka

Rozložení výzkumného vzorku studentů anglického jazyka dle
pohlaví

II5; 6%
• muži
• ženy

• 81; 9 4 %
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Graf č. 5 Rozložení

výzkumného

vzorku studentu

dle délky studia ruského

jazyka

R o z l o ž e n í v ý z k u m n é h o v z o r k u s t u d e n t ů a n g l i c k é h o jazyka dle
délky studia a n g l i c k é h o jazyka

• 8; 9 %

• méně než 2 roky
• více než 2 roky

• 78; 9 1 %
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11 Výsledky
11.1 Výsledky dotazníku:

Etnické

stereotypy

Dotazník Etnické stereotypy se skládal z nabídky 37 charakterových

vlastností

a respondenti měli k danému národu vybrat 3 vlastnosti, které ho podle jejich
mínění nejvíce charakterizují. Pořadí vlastností měli odstupňovat. To znamená na
první místo uvést vlastnost pro danou národnost nejtypiětější, na čtvrté místo mohli
naopak uvést i jinou vlastnost, která jim chyběla v uvedených příkladech.
Prostřednictvím dotazníku měla být ověřena vstupní hypotéza č. I.:
•

Studium cizího jazyka ovlivňuje etnické stereotypy studentů o příslušnících
národa, jehož jazyk studují.

Pro ověření této vstupní hypotézy bylo klíčové, aby všichni respondenti bez ohledu
na to jaký cizí jazyk studují,

přiřadili ke všem národnostem jejich nejtypiětější

vlastnosti.

11.1.1

Etnické stereotypy - výsledky dotazníku z a d a n é h o
studentům ruského jazyka

Obrázek studentů střední školy o ruském charakteru získáme při pohledu na graf
číslo 6. Rusa na prvním místě v průměru 48% respondentů ze všech oslovených
skupin považuje za alkoholika. Nicméně tento negativní pohled byl
vyzdvižením

takových

pozitivních

vlastností, jakými

jsou pracovitost,

zmírněn
kterou

uvedlo 18% mužů a 27% respondentů studujících ruský jazyk méně než dva roky,
ale také pohostinnost, lLI /mínilo 12% nui/.ii a 23% žen. Další vlastností, která byla
poměrně silně názorově zastoupena mezi téměř všemi skupinami respondentů, je
hlučnost, neboť ji uvedlo 32% žen, 22% studentů studujících ruský jazyk méně než
dva roky a 27% studentů, kteří j e j studují déle.
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Grafč.

6 Etnické stereotypy:

Rus it studentu ruského

jazyka

Etnické stereotypy: Rus
• muži

• ženy

• studující rj méně než 2 roky

• studující rj více než 2 roky
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Studenti

pohostinný

Muži
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12
1—

n
pracovitý

ruského jazyka vytvořili

charakteru.

27

18

—

alkoholik

32

27

23

považují

r

chladný

výbojný

hlučný

horkokrevný

následující obrázek o typickém

Angličana

především

za

slušného,

anglickém

odměřeného,

sebevědomého a chladného. Ženy jej na prvním místě vidí jako sebevědomého,

Respondenti

nicméně oceňují jeho vzdělanost, ale připadá jim odměřený a chladný.

rozdělení podle délky studia uváděli v podstatě identické charakterové vlastnosti,
jen jejich procentuální zastoupení je, jak je patrné z grafu č. 7, odlišné.
Grafč.

7 Etnické stereotypy:

Angličan

u studentu

ruského

jazyka

Etnické stereotypy: Angličan
• muži

• ženy

• s t u d u j í c í rj m é n ě n e ž 2 r o k y

• s t u d u j í c í rj v í c e n e ž 2 r o k y
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— _

sebevědomý

vzdělaný

odměřený

chladný

slušný

Typicky českými vlastnostmi jsou podle studentů ruského jazyka

následující

charakteristiky: závistivost, smysl pro humor a lenost. Jak graf č. 8 napovídá, tyto
vlastnosti

byly

vybrány

poměrně

značným
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počtem

respondentů

ze

všech

dotazovaných skupin a pouze pořadí jejich výběru se měnilo. V menším počtu byly
zastoupeny vlastnosti jako je podnikavost, přátelskost a zručnost, kterou uvedla
skupina respondentů studujících ruských jazyk méně než dva roky. Při pohledu na
tento graf se jeví zvláštní skutečností fakt, že při hodnocení českých vlastností
samotnými Cechy byly dvě vlastnosti ze třech možných výrazně negativní.

Graf č.8 Etnické stereotypy:

Cech u studentu ruského

jazyka

Etnické stereotypy: Čech
• muži
40

Mženy
39

32

• studující rj méně než 2 roky

• studující rj více než 2 roky

r—
31

29

26

20

19

—

3

L

_

s m y s l pro
humor

11.1.2

závistivý

_
líný

podnikavý

přátelský

zručný

Etnické stereotypy - výsledky dotazníku z a d a n é h o
s t u d e n t ů m anglického jazyka

V této části budou Angličané prvním národem, který bude podroben analýze (viz.
graf č. 9). Muži vidí Angličana jako člověka slušného a vzdělaného, nicméně
odměřeného

a

sebevědomého.

Vysoké

číslo

žen

jej

považuje

za

velice

sebevědomého a jako další typické vlastnosti vybraly odměřenost a chladnost. Na
druhou stranu pouze ženy, jako jediná skupina respondentů, považují Angličana za
přátelského.
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Grafe.

9 Etnické stereotypy:

Angličan

u studentu anglického

jazyka

Etnické stereotypy: Angličan
• muži

Bženy

• s t u d u j í c í aj m é n ě n e ž 2 r o k y

• s t u d u j í c í aj v í c e n e ž 2 r o k y J

49

vzdělaný

slušný

odměřený

sebevědomý

přátelský

chladný

podnikavý

V případě hodnocení charakteristických vlastností Rusů studenty anglického jazyka
bylo dosaženo následujících výsledků (viz. graf č. 10): největší procento ze všech
respondentů na prvním místě uvedlo, že Rusové jsou alkoholici, na druhé pozici
byla zmiňována jejich hlučnost i jejich nacionalismus. Mezi dalšími vlastnostmi se
objevily i výbojnost a vlezlost.
Graf č. 10 Etnické stereotypy:

Rus u studentu anglického

jazyka

Etnické stereotypy: Rus
• muži

• ženy

• studující aj méně než 2 roky
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Za nejtypičtější vlastnost Čechů považuje skupina všech anglicky

mluvících

respondentů, s průměrným výsledkem 41,5%, smysl pro humor (viz. graf č. 11).
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Muži na druhém místě uvedli lenost v těsném závěsu se zručností. Ženy považují
Čecha také za zručného, ale na druhou stranu 30% z nich jej charakterizuje jako
rasistu. Lenost byla zahrnuta do hodnocení všech skupin respondentů, kromě
skupiny žen. 18% studentů studujících anglický jazyk méně než dva roky Čecha
považují za přátelského.
Graf č. 11 Etnické stereotypy: Cech n studentu anglického

jazyka

Etnické stereotypy: Čech
• muži

• ženy

• studující aj m é n ě než 2 roky

• studující aj více než 2 roky
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11.1.3

_

smysl pro humor

rasistický

líný

přátelský

Porovnání a závěry dotazníku: Etnické stereotypy

V této kapitole by měly být shrnuty a zkonfrontovány výsledky získané v části A,
z „Dotazníku - Etnické stereotypy", vzhledem ke stanovené vstupní hypotéze č. 1.:

•

Studium cizího jazyka ovlivňuje etnické stereotypy studentů o příslušnících

národa, jehož jazyk studují.

Tuto hypotézu lze potvrdit.

Dokazují to zejména výsledky získané od studentů

ruského jazyka. Charakteristiky Rusů vybrané těmito studenty nevyznívaly pouze
negativně, tak jako u studentů jazyka anglického, ale v jejich hodnocení ruského
charakteru byly zastoupeny i takové kladné vlastnosti jako je ruská pohostinnost
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a pracovitost. U studentů anglicke'ho jazyka nebyla žádná pozitivní charakteristika
při hodnocení Rusů výrazněji zastoupena.
V případě hodnocení ostatních národů Čechů a Angličanů byly zvolené vlastnosti
u obou skupin respondentů velice podobné a nevykazovaly žádné výrazné odlišnosti.
V případě autostereotypů Čechů je shodnost výsledků pochopitelná, neboť oba
soubory

byly

tvořeny

studenty

české

národnosti.

Výsledkovou

podobnost

stereotypů o Angličanech přisuzuji íaktu, že většina studentů ruského jazyka
studuje, či v minulosti studovala anglický jazyk a jejich povědomí a anglosaské
kultuře je tedy značné.
Ze získaných výsledků nelze potvrdit, že by délka studia cizího jazyka měla vliv na
stereotypy studentů o jiných národech.
V neposlední

řadě

nemohu

opomenout

komentář

k samotnému

dotazníku

a k výběru vlastností v daném dokumentu obsažených. Jak již bylo uvedeno
v kapitole

10.1, tento standardizovaný dotazník, respektive vlastnosti z tohoto

dotazníku, byly vybrány z publikace J.Průchy Multikulturní výchova (nejen) pro
učitele, ve které jej sám autor navrhuje pro možné použití v hodinách multikulturní
výchovy. Nicméně osobně se domnívám, že některé vlastnosti v dotazníku uvedené
(např. alkoholik) nejsou objektivní a ani je nelze považovat za vlastnosti v pravém
slova smyslu. Z tohoto důvodu jej považuji za zavádějící a konstatuji, že i tento fakt
mohl výsledky značně ovlivnit.
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11.2 Výsledky dotazníku:

Sociokulturní

zvyklosti

Každý respondent obdržel na volném listu dotazník (viz. příloha č. I), který
skládal

z

12 otázek

uzavřeného

se

typu. Úkolem respondentů bylo odpovědět na

každou otázku z dotazníku zvlášť pro zemi, jejíž jazyk studují (Rusko a Anglii)
a zvlášť pro zemi, ve které žijí (Českou republiku). Zvyklosti v českém prostředí
byly do výzkumu zařazeny záměrně, neboť v interkulturních vztazích se jedná vždy
o vzájemnou interakci. Pokud chceme vyhodnocovat výše uvedený dotazník, je
třeba si při vyhodnocování ověřit, zda respondenti neodpovídali pod vlivem
vlastních zažitých sociokulturních zvyklostí.
Odpovědi na jednotlivé otázky měli respondenti zanést do pracovního listu.

11.2.1

Sociokulturní

zvyklosti

-

výsledky

dotazníků

zadaných studentům ruského jazyka

11.2.1.1 Sociokulturní zvyklosti v Rusku -

výsledky dotazníku

zadaného

studentům ruského jazyka

Jak je zřejmé z grafu č. 12, na otázku č. 1 nejvíce respondentů volilo odpověď (a).
Což znamená, že většina studentů se domnívá, že

při seznamování se s cizím

mužem v Rusku je podle tamějších zvyklostí ncjvhodnější dotyčného pozdravit,
podat mu ruku a políbit střídavě na obě tváře. V konkrétních číslech se jedná o 54%
mužů, 45% studentů studujících ruský jazyk méně než 2 roky a rovných 50%
studentů věnujících se ruskému jazyku déle než 2 roky. Pouze ženy zvolily za
ncjvhodnější možnost (a) i (b), a to se shodným počtem hlasů, což znamená
pozdravit a dotyčného políbit nebo pozdravit a podat dotyčnému ruku.
S ohledem na ruské zvyklosti, tak jak byly popsány v teoretické části, měla být
správnou odpovědí varianta (b), což znamená, že při seznamování s neznámým
mužem je ncjvhodnější pozdravit a podat dotyčné osobě ruku.
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Graf č. 57 Sociokulturní

zvyklosti

v Česku, studentianglickéhojazyka

- otázka č. 10

Otázka č. 1
• muži

• ženy

• studující rj méně než 2 roky

b)

a)

• studující rj více než 2 roky

c)

d)

odpovědi

U otázky č. 2 byly výsledky, jak napovídá graf č. 13, velice podobné. Neboť
odpověď (a), ěili pozdrav, podání ruky a políbení střídavě na obě tváře při
seznamování s neznámou

ženou

volilo 51% mužů, 43% žen, 41%

studentů

začátečníků a 50% studentů pokročilých. Při srovnání odpovědí na otázky č. 1 a 2 je
zajímavou skutečností fakt, že ženy považují za vhodnější líbat se při seznamování
s neznámou ženou, než-li s neznámým

mužem. Podle ruských zvyklostí byla

i v tomto případě správnou odpovědí odpověď (b), neboť při seznamování s cizí
ženou je zvykem pozdravit a podat dotyčné osobě ruku.

Graf č. /.? Sociokulturní

zvyklosti
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Odpověď na otázku č. 3 zabývající se problematikou tykání a vykání byla pro
studenty, jak dokládá graf č.

14, zcela jasná a správně odpověděla

většina

respondentů ze všech zkoumaných skupin, že v Rusku je zvykem vykat (b). Slovy
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čísel to bylo 97% mužů, 98% žen, 95% studentů, kteří studují ruský jazyk méně než
2 roky a 98% studentů studujících ruský jazyk déle než 2 roky.
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Problematika oslovování málo známé, starší nebo nadřízené osoby v Rusku také
nečinila respondentům žádné velké potíže. Z grafu č. 15 je zřejmé, že 77% mužů
a 73% žen zná, že nejvhodnější formou oslovení je v tomto případě oslovení
křestním j m é n e m a j m é n e m po otci (c). Správně odpověděly i obě skupiny
respondentů rozdělené dle délky studia ruského jazyka, obě dosáhly shodného
výsledku 73%.
Graf č. 15 Sociokulturní

zvyklosti

v Rusku, studenti ruského jazyka

- otázka č. 4

Otázka č. 4
• muži

Bženy

• studující rj méně než 2 roky

• studující rj více než dva roky
"

3

9

10

r-rrrrJĚ^M^a)

11

1

2 0

1

I

18

77

17

HH"
b)

I

l

73

1

73

73

—

c)

odpovědi

Otázkou č. 5 mělo být zjištěno zda respondenti ví, jaká je nejvhodnější forma
oslovování velmi dobrého kamaráda v Rusku. Odpovědi v této otázce nebyly tak
jednoznačné jako u předchozích otázek, neboť jak je zřejmé z grafu č. 16, muži se
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v 47% domnívali, že je nejvhodnější oslovení křestním jménem a jménem po
otci (b) a v 53% křestním jménem a přezdívkou (c). Stejně shodných výsledků
dosáhly skupiny rozdělené dle délky studia, a to 45% a 55%. U žen nebyl rozdíl tak
těsný jako u mužů, 34% žen volilo oslovení křestním jménem a jménem po otci
a

66% volilo křestní jméno a přezdívku. Největší rozdíl v odpovědích byl

u skupiny respondentů studujících ruský jazyk méně než dva roky, odpověď (b)
zvolilo 29%

a

odpověď (c) 71%. Dle ruských zvyklostí, tak jak byly popsány

v teoretické části práce, správně měla být odpověď (c), neboť velmi dobrého
kamaráda Rusové běžně oslovují buď křestním jménem nebo přezdívkou.
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Pozvání na oběd či večeři je další z řady běžných životních situací, se kterými se
mohou studenti při návštěvě Ruska setkat. Otázka ě. 6 byla zaměřena především na
problematiku příchodu na návštěvu, zda je vhodnější přijít o několik minut dříve,
o několik minut později, či přesně v domluvený čas. Z grafu č. 17 vyplývá, že
nejvíce mužů za nejvhodnější považuje příchod o několik minut dříve 40% (a) nebo
přesně v domluvený čas 40% (c). Zeny z 57% preferovaly příchod v domluvený
čas (c), stejně tak jako ti studenti, kteří studují déle než dva roky, v jejich případě se
jednalo o 59% studentů. Studující ruský jazyk méně než dva roky se shodli v 38%
pro odpověď (a) i (c). Dle ruských zvyklostí je nejběžnější přijít na návštěvu
o několik minut později, čili správnou odpovědí měla být odpověď (b).
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Další otázkou, kterou si člověk může klást ve chvíli, když výše uvedené pozvání na
návštěvu v Rusku dostane, je zda je vhodné sebou něco přinést. Podle výsledků
z grafu č. 18 je zřejmé, že většina dotázaných se domnívá, že chodit „s prázdnou" se
nesluší. Květiny, láhev vína nebo bonboniéra (a) jsou nejlepší volbou pro 44%
mužů, 58% žen, 55% všech respondentů bez rozdílu délky studia ruského jazyka.
Zajímavou skutečností je fakt, že spíše muži, přesněji 33% mužů, se domnívali, že
je vhodné přinést co nejdražší dárek, aby dotyčný na hostitele v Rusku zapůsobil
(c). U Rusů je zvykem nepřicházet na návštěvu bez nějaké pozornosti pro hostitele,
tudíž správnou odpovědí měla být odpověď (a)
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Pokud je člověk skutečně pozván na návštěvu, řeší několik otázek. V kolik přijít
a co sebou přinést. Ale jak se zachovat v situaci, kdy je samotným iniciátorem
návštěvy? Kdy je vůbec vhodné navštívit velmi dobré přátele? Graf č. 19 dokládá,
že v průměru 45% všech respondentů se domnívá, že před návštěvou je nezbytné
předem zavolat a ohlásit se (b), a to i v případě, že se jedná o návštěvu velmi
blízkých přátel. Variantu příchodu kdykoliv a bez ohlášení (a) považovalo za
vhodné v průměru 35% všech respondentů a jen 20% respondentů volilo možnost
přijít kdykoliv odpoledne (c).
S ohledem na ruské zvyklosti popsané v teoretické části, přítel je pro Rusa někdo
zcela jiný než např. pro Angličana či Čecha. Mezi přáteli v Rusku existuje velice
silné pouto, a proto lze říci, že pro přítele jsou dveře vždy „otevřené". V Rusku je
běžné, že dobří přátelé se před návštěvou nemusí ohlašovat a mohou zaskočit
v podstatě kdykoli. Správnou odpovědí měla být odpověď (a) Nicméně je to
zvykem jen u opravdu dobrých přátel.
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Na otázku č. 9 týkající se zvyku přezouvat se na návštěvě v Rusku, měla většina
respondentů zcela jasnou odpověď. A graf č. 20 dokládá, že odpověď (a), tedy že
v Rusku je na návštěvě běžné se přezouvat, správně volilo vysoké procento všech
respondentů. Konkrétně 67% mužů, 57% žen, 69% studentů, kteří studují ruský
jazyk méně než dva roky a 59% těch, kteří ho studují déle.
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S návštěvami obecně souvisí také různé druhy oslav, jejichž nepostradatelnou
součástí jsou blahopřání a přípitky. Otázka č. 10 měla zjistit, zda respondenti vědí
s jakým způsobem přípitku se mohou setkat v Rusku. Jak dokazuje graf č. 21 více
než 50% ze všech skupin respondentů, konkrétně 70% mužů, 68% žen, 66%
studujících ruský jazyk méně než dva roky a 62% studujících déle než dva roky se
správně

domnívá, že přípitky jsou nepostradatelnou součástí jakékoli

v Rusku, a že je tamějším

zvykem, aby každý nějaký přípitek

oslavy

v průběhu oslavy

pronesl (b).
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• studující rj více než 2 roky

S otázkou č. 6, konkrétně s pozváním na večeři, samozřejmě souvisí i způsob
stolování, který je v dané kultuře zvyklostí. Otázka č. I I měla proto ověřit znalosti
studentů o tradičním způsobu ruského stolování. Výsledky z grafu č. 22 dokazují,
že i v tomto případě byla volba odpovědi poměrně jasná pro převážnou část
respondentů. Správně volilo odpověď (a) stolování

u společného stolu 73% mužů,

63% žen, 71% studujících ruský jazyk méně než dva roky a 63% studujících ruský
jazyk více než dva roky.
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Poslední otázka č.

12 byla zaměřena na problematiku ukončování

návštěvy

u ruských přátel. Nejčastější odpovědí u 47% mužů, 50% žen, 45% studujících
ruský jazyk méně než dva roky a 57% studujících ruský jazyk více než dva roky

byla odpověď

(c), ledy

nabídnout

hostiteli návštěvu na oplátku a ihned se domluvit

na konkrétním termínu. Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď (b), podle které
po skončení návštěvy nejsou žádná další poděkování nutná. S ohledem na ruské
zvyklosti popsané v teoretické části práce lze konstatovat, že správnou odpovědí
měla být odpověď (b), neboť ač je nabídka návštěvy na oplátku zdvořilá, není
nutností.
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11.2.1.2 Sociokulturní

zvyklosti

v Česku

-

výsledky

dotazníku

zadaného

studentům ruského jazyka

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, k zjišťování sociokulturní zvyklostí
v Česku byl použit stejný typ dotazníku jako v případě Ruska. Pro vyhodnocení
výsledků dotazníku je třeba zmínit

fakt, že všichni

respondenti

byli

české

národnosti, proto se předpokládalo, že vyplnění této části jim nebude činit žádné
velké potíže. Dotazník sociokulturních zvyklostí v Česku měl pouze orientační
a srovnávací funkci, neboť primárním cílem

bylo mapování

sociokulturních

zvyklostí v Rusku a v Anglii. Nicméně výsledky z tohoto dotazníku získané jsou
cenným zdrojem informací.

Z grafu č. 24 lze vyčíst, že na otázku č. 1, která byla zaměřena na společenské
konvence

při

seznamování

s neznámým

mužem,

se

na

odpovědi

většina

respondentů shodla. 84% mužů, 81% žen, 67% studujících ruský jazyk méně než
dva roky a 84% studentů studujících ruský jazyk déle než dva roky správně
odpovědělo, že nej vhodnější je dotyčného pozdravit a podat mu ruku (b).
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I otázka č. 2 zjišťující znalosti chování při seznamování s neznámou ženou přinesla,
jak dokládá graf ě. 25, stejně jednoznačnou správnou odpověď od všech dotázaných
skupin respondentů. V průměru 79% respondentů odpovědělo, že nejvhodnější
reakcí by měl být, stejně jako v případě seznamování s neznámým mužem, pozdrav
a podání ruky (b). V konkrétních číslech tak odpovědělo 77% mužů, 85% žen, 81%
studujících ruský jazyk méně než dva roky a 73% studujících ruský jazyk déle než
dva roky.
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Problematika tykání či vykání v otázce č. 3 byla respondentům naprosto jasná, což
přesvědčivě dokládají hodnoty zanesené v grafu č. 26, kdy správnou odpověď (b)
vykání, volila převážná většina respondentů. Tato otázka by se mohla zdát pro
české

prostředí až

příliš triviální,

ale

73

měla

sloužit

spíše jen

ke

srovnání,

s přihlédnutím k faktu, že dotazník byl primárně zaměřen na mapování ruských
a anglických zvyklostí.
Grafe. 26 Sociokulturní
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Ani oslovování málo známé, starší nebo nadřízené osoby v otázce č. 4 nečinilo
respondentům žádné velké potíže (viz. graf č. 27). V průměru 76% studentů volilo
odpověď (b), čili oslovování výrazem pane, paní, slečno a příjmením nebo pane,
paní a akademickým titulem. 25% studentů za správnou považovalo odpověd' (a),
oslovování křestním jménem nebo výrazem pane, paní, slečno a příjmením.
Graf č. 21 Sociokulturní
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Oslovování velmi dobrého kamaráda křestním jménem nebo přezdívkou (c) je,
stejně jako u otázky č. 4, věcí pro respondenty naprosto jednoznačnou a graf č. 28 je
toho jasným důkazem.
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Naopak zccia nejednoznačné v porovnání s ostatními otázkami vyzněly odpovědi na
otázku č. 6, týkající se času příchodu při pozvání na večeři. Z grafu č. 29 je zřejmé,
že v této oblasti respondenti neměli ani v případě českého prostředí zcela jasno,
neboť v odpovědích byly rovnoměrně zastoupeny všechny tři možnosti: a) příchod
o několik minut dříve, (b) o několik minut později, (c) nejlépe přesně v domluvený
čas. Z dostupné literatury a vlastní zkušenosti se domnívám, že správnou opovědí je
odpověď (c).
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l když si respondenti nebyli jisti odpovědí na předchozí otázku, kdy je nejvhodnější
přijít na večeři, naprostá většina z nich (viz graf č.30) správně považuje za velmi
vhodné přinést sebou nějakou pozornost v podobě květin, láhve vína či bonboniéry
(a).
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Z grafu č. 31 je zřejmé, že nejvíce respondentů, v průměru 60%, se domnívá, že i
návštěvě k velmi dobrým přátelům by měl předcházet telefonát předem ohlašující
příchod dotyčné či dotyčného (b). Nicméně 30% respondentů si myslí, že je možný
i příchod bez ohlášení (c). Za správnou je považována odpověď (b), neboť je vždy
vhodnější ohlásit se předem. Jedině tak budeme mít jistotu, že dotyčného doma
zastihneme.
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Na návštěvě je vhodné se zouvat (a), což je další z naprosto jednoznačných
odpovědí. Za samozřejmost to správně považuje, jak je patrné z grafu č.27, 100%
mužů, 91% žen, 95% studujících ruský jazyk méně než dva roky a 93% studujících
ruský jazyk déle než dva roky.
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Otázka ě. 10 se věnovala problematice přípitků a opět volba odpovědí byla poměrně
jednoznačná. Symbolický přípitek na zdraví oslavence na začátku oslavy (b)
očekává 84% mužů, 73% žen, 93% studujících méně než dva roky a 77%
studujících více než dva roky. (viz. graf č. 33).
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I odpovědi na otázku č. 11 týkající se stolování v českých domácnostech vyznívají
podle grafu č. 34 poměrně jednoznačně. V průměru 73% dotázaných totiž správně
odpovědělo, že zvyklostí je stolování u společného stolu (a).
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Na poslední otázku z dotazníku se odpovědi lišily. Po skončení návštěvy by většina
dotázaných navrhla hostiteli ihned návštěvu na oplátku (c), nicméně i poměrně
vysoké procento respondentů, jak dokládá graf č. 35, se domnívá, že po skončení
návštěvy nejsou žádná další poděkování nutná (b).
Odpověď (c) je zdvořilá, nicméně v českém prostředí žádná další poděkování za
návštěvu nejsou běžně zvykem, čili za správnou odpověď je považována varianta
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11.2.2

Sociokulturní

zvyklosti

-

výsledky

dotazníků

zadaných studentům anglického jazyka

V následující dvou

kapitolách

jsou graficky znázorněny odpovědi

na otázky

v dotazníku sociokulturních zvyklostí, které respondenti zanesli do pracovního listu.
Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, primárním cílem bylo zjistit znalosti
studentů o zvyklostech v odlišném kulturním prostředí, jehož jazyk je předmětem
studia, v tomto případě v Anglii. Odpovědi týkající se českých

sociokulturních

zvyklostí měly sloužit k jejich vzájemnému porovnání.

11.2.2.1 Sociokulturní

zvyklostí v Anglii -

výsledky dotazníku

zadaného

studentům anglického jazyka

Z grafu č. 36 je patrné, že většina dotazovaných respondentů bez ohledu na pohlaví
či délku studia anglického jazyka, je přesvědčená o tom, že při seznamování
s neznámým mužem je nejvhodnějším chováním pozdrav a podání ruky (b).
O vhodnosti této odpovědi je přesvědčeno 66% mužů, 80% žen, 62% respondentů
studujících anglický jazyk méně než 2 roky a 69% studujících anglický jazyk déle
než 2 roky. S ohledem na anglické zvyklosti popsané v teoretické části práce, je
odpověď (b) považována za správnou.
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V porovnání s předchozí otázkou, odpovědi týkající se chování při seznamování
s neznámou ženou nebyly zdaleka tak jednoznačné (viz. graf č. 37). Největší
procento mužů (43%) i žen (60%) se domnívá, že je v Anglii nejvhodnější ženu
pozdravit a podat jí ruku (b). U respondentů studujících anglický jazyk méně než
dva roky převažovala odpověd' (c), tedy pozdrav a pouze pokývnutí hlavou.
Studenti věnující se anglickému jazyku déle než 2 roky také preferovali pozdrav
a podání ruky (b). Dle anglických zvyklostí je za správnou považována odpověď
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Graf č. 38 napovídá, že v oblasti tykání a vykání měla většina respondentů jasnou
představu o tom, že v Anglii při komunikaci se starší nebo nadřízenou osobou
vykáme (b), i přesto, že se řada lidí nesprávně domnívá, že si Angličané tykají.
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Otázka č. 4 byla zaměřena na problematiku oslovování málo známé, starší nebo
nadřízené osoby v Anglii. Z grafu ě. 39 je patrné, že respondenti nejčastěji volili
odpověď

(a),

oslovování

křestním jménem

a výrazem

pane,

paní,

slečno

a příjmením nebo odpověď (b), oslovování výrazem pane, paní, slečno s příjmením
nebo s akademickým titulem. Muži se v 62% přiklání k odpovědi (b), ženy zvolily
shodným počtem možnost (a) i (b) a stejná shoda je patrná u skupiny respondentů
studujících anglický jazyk méně než 2 roky. Studující anglický jazyk déle než dva
roky preferovali odpověd' (b).
Pro Angličany je správnou volbou odpověď (a), neboť je zcela běžné i málo známé
lidi oslovovat jménem křestním.

Grafe". 39 Sociokulturní

zvyklosti v Anglii, studenti anglického jazyka - otázka č. 4

O t á z k a č. 4

• muži

33

• ženy

••

• studující aj méně než 2 roky
62

Kd

40

31

a)

• studující aj více než 2 roky

61

•

4U
5

b)

20
pr~|

n

C)

odpovědi

U oslovování velmi dobrého kamaráda byla shoda výraznější než v předchozí
otázce. V průměru 80% mužů, žen i studujících anglický jazyk déle než dva roky by
správně použilo křestní jméno nebo přezdívku (c), pouze studenti věnující se
anglickému jazyku méně než 2 roky se domnívají, že nejvhodnější je použití
křestního jména a jména po otci (b) (viz. graf č. 40).
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Z grafu č. 41 je patrné, že při pozvání na večeři do anglické rodiny by nadpoloviční
většina mužů, žen a studujících anglický jazyk déle než dva roky přišla nejlépe
v přesně domluvený čas (c). Jen respondenti studující anglický jazyk méně než dva

roky si nebyli jisti a shodni uvedli odpověď (a), příchod o několik minut tim
i O l l p o v p ď (y), přfellOl! pryčně.

Angličané si velice cení dochvilnosti, neboť čas jsou peníze. Příchod v přesně
domluvený čas (c) je proto považován za správnou odpověď.
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Zcela jednoznačně (viz. graf č. 42) respondenti odpovídali na otázku č. 7. Ta
zjišťovala, zda je vhodné na návštěvu přinést nějakou pozornost. V průměru 72% ze
všech respondentů správně považuje za velmi pozorné přinést hostiteli květiny,

láhev vínu ucho bonboniéru

(a).
61
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Otázka č. 8 měla zjistit znalosti respondentů o tom, kdy je nejvhodnější přijít na
návštěvu k velmi dobrým přátelům. 69% mužů, 100% respondentů studujících
anglický jazyk méně než dva roky a 63% respondentů studující anglický jazyk déle
než dva roky se domnívá, že vždy záleží na domluvě, ale je potřeba se předem
ohlásit (b). Zeny naproti tomu v 60% uvedly, že je možné přijít prakticky kdykoliv
odpoledne (c). Vzhledem k tomu, že si Angličané velice střeží své soukromí je
ohlášení návštěvy předem naprostou samozřejmostí. Za správnou je považována
odpověd' (b).
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Podle odpovědí dotazovaných respondentů je zouvání v Anglii i v České republice
zvyklostí (a). Domnívá se tak 57% mužů, 60% žen, dokonce 74%

studentů

věnujících se anglickému jazyku méně než dva roky a 55% respondentů studujících
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anglický jazyk déle než dva roky (viz. graf č. 44). Dle anglických zvyklostí
popsaných v teoretické části práce je však správnou odpovědí varianta (b), neboť
zouvat se na návštěvě není v Anglii běžné.
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V otázce č. 10 se 50% mužů a 80% žen domnívá, že na zdraví oslavence se připíjí
na začátku oslavy (a). Ostatní dvě skupiny respondentů, které jsou rozdělené podle
délky studia anglického jazyka, jsou přesvědčeny, že přípitků je více a je zvykem,
aby jeden v průběhu oslavy pronesl každý (b) (viz.graf. č. 45). Za správnou je
považována odpověď (a).
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Otázka č. 11 byla zaměřena na způsob stolování. Podle dat v grafu č. 46 je zřejmé,
že převážná většina respondentů, v řeči čísel v průměru 62% ze všech dotázaných
84

skupin se domnívá, že v Anglii se při návštěvách setkáme hlavně se stolováním
u společného stolu (a). Za správnou je v tomto případě považována odpověď (b),
neboť stolování u společného stolu i švédské stoly jsou záležitostí v Anglii zcela
běžnou.
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Poslední otázka byla zaměřena na způsob ukončení návštěvy. Graf č. 47 napovídá,
že nejvíce mužů i žen by při loučení okamžitě nabídlo návštěvu na oplátku a ihned
se domluvilo na termínu (c). Stejný názor sdíleli i studenti, kteří se věnují
anglickému jazyku déle než dva roky. Respondenti studující anglický jazyk méně
než dva roky se domnívají, že je zvykem v několika dnech po návštěvě hostiteli
znovu nějakým způsobem poděkovat (a). Jak již bylo v teoretické části práce
zmíněno, Angličané jsou velice zdvořilý národ, tudíž i v této situaci je za správnou
považována odpovčd 1 (a).
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11.2.2.2 Soťiokulturní

zvyklosti

v Česku

-

výsledky

dotazníku

zadaného

studentům anglického jazyka

Kc zjišťování sociokulturní zvyklostí v Česku byl použit, tak jak bylo uvedeno
v kapitole 11.2.1.2., stejný typ dotazníku jako v případě sociokulturních zvyklostí
v Rusku a v Anglii, a měl být spíše zajímavostí v porovnání jednotlivých kulturních
odlišností. Jak již bylo zmíněno, dotazovanými respondenty byli studenti české
národnosti, a tudíž se předpokládalo, že správné vyplnění této části bude pro ně
samozřejmou záležitostí.

Již první otázka, jak je patrné z grafu č. 48, vyznívá dosti jednoznačně, neboť velké
procento dotazovaných

ze všech

skupin

respondentů

za nejvhodnější formu

seznamování s neznámým mužem správně považuje odpověď (b), pozdrav a podání
ruky.
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Shodný případ nastal i v situaci seznamování s neznámou ženou (viz. graf. 49)
Zcela jednoznačně

všechny skupiny respondentů

správně odpověděly, že by

dotyčnou ženu pozdravily a podaly jí ruku (b). Konkrétně se tak vyjádřilo 64%
mužů, 100% žen, 100% studentů učících se anglický jazyk méně než 2 roky a 61%
studentů věnujících se anglickému jazyku déle.
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Vykání v rozhovoru s neznámou, málo známou nebo nadřízenou osobou považuje
za samozřejmost velmi vysoké procento respondentů. V průměru 94% ze všech
dotazovaných skupin (viz. graf č. 50).
Graf č.50 Sociokulturní

zvyklosti

v Česku, studenti anglického jazyka - otázka č. 3

O t á z k a č. 3

• muži

Bženy

• studující aj méně než 2 roky
96

4

0

13

i

i

• studující aj více než 2 roky
100

87

96

4

odpovědi

Ani oslovování málo známé, starší nebo nadřízené osoby nečinilo respondentům
problémy. 72% mužů, 80% žen, 87% respondentů studujících anglický jazyk méně
než dva roky a 70% studentů věnujících se mu déle uvedlo, že nejvhodnějším
oslovením je v tomto případě výraz pane, paní, slečno a příjmení nebo výraz pane,
paní a akademický titul (b).
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Graf č. 57 Sociokulturní

zvyklosti

v Česku, studenti anglického jazyka - otázka č. 10

Otázka č. 4
• muži

• ženy

27

13
u

• studující aj méně než 2 roky

• studující aj více než 2 roky

26

20

D

I—
b)

a)

4-

c)

odpovědi

Oslovování velmi dobrého kamaráda křestním j m é n e m nebo přezdívkou (c) správně
uvedly všechny dotazované skupiny, v průměru 93,5% respondentů (viz. graf. č.
52).
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Návštěvy a s nimi související problematika příchodů byla mapovaná v otázce ě. 6.
Z grafu ě. 53 lze konstatovat, že v tomto případě se odpovědi poměrně lišily. Přesto
odpověď (c), příchod v přesně domluvený ěas, mírně převažovala u všech skupin
respondentů.

Vzhledem

k českým

zvyklostem

nejvhodnější.
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lze odpověď

(c) považovat

za

Graf č. 57 Sociokulturní

zvyklosti

v Česku, studenti anglického jazyka - otázka č. 10
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Při pozvání na návštěvu téměř naprostá většina respondentů považuje za velmi
vhodné, přinést hostiteli květiny, láhev vína či bonboniéru (a). Data zanesená do
grafu č. 54 to mohou jen potvrdit. V tomto ohledu jsou české zvyklosti shodné se
zvyklostmi v Anglii i v Rusku.
Grafe.

54 Sociokulturní

zvyklosti
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Otázka č. 8 zjišťovala, kdy je vhodné na návštěvu k velmi dobrému kamarádovi
přijít. 65% mužů a 68% studujících anglický jazyk déle než dva roky se domnívá,
že vždy záleží na situaci a je potřeba předem zavolat (b). Ženy shodně zvolily
odpovědi (b) a (c), čili zavolání a ohlášení návštěvy předem a příchod kdykoliv
odpoledne. Respondenti, kteří studují anglický jazyk méně než dva roky shodně
uváděli

možnost

přijít na návštěvu

kdykoliv
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(a) nebo kdykoliv,

ale

pouze

odpoledne (b) (viz. graf. č. 55) S ohledem na české zvyklosti lze za nejvhodnější
považovat odpověď (b).
Graf č. 55 Sociokulturní

zvyklosti v Česku, studenti anglického jazyka - otázka č. 8

O t á z k a č. 8
• muži

I ž e n y • studující aj m é n ě než 2 roky • studující aj více než 2 roky
—68—

-165

37
19

I

-

|

17

1

!

40

oc

16 1

38
J

15
1

~~I

a)

b)

c)

odpovědi

Otázka č. 9 opět přinesla naprosto shodné odpovědi od všech skupin respondentů,
kteří se správně domnívají, že v České republice je zvykem se zouvat. Hodnoty v
grafu č. 56 jsou toho důkazem.
Graf č. 56 Sociokulturní

zvyklosti v Česku, studenti anglického jazyka - otázka č. 9
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Otázka č. 10 provedla sondu do znalostí studentů anglického jazyka v oblasti oslav
a s nimi související problematiky přípitků v českém kulturním prostředí. Jasná
většina všech respondentů, jak je patrné z grafu č. 57, se správně domnívá, že
přípitek bývá podle českých zvyklostí na začátku oslavy, kdy si všichni vzájemně
přiťuknou sklenkami na oslavencovo zdraví.
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Graf č. 57 Sociokulturní

zvyklosti

v Česku, studenti anglického jazyka - otázka č. 10
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Z grafu č. 58 je patrné, že za tradiční způsob stolování v Čechách
respondentů považuje

většina

stolování u společného stolu. V řeči čísel to znamená, že

takto odpovídalo 71% mužů, 80% žen, 87% studujících anglický jazyk méně než
dva roky a 70% studujících anglický jazyk déle. Stolování u společného stolu lze
dle českých zvyklostí považovat za správnou odpověď (a).
Graf č.58 Sociokulturní

zvyklosti

v Česku, studenti anglického

jazyka - otázka č. 11
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Poslední otázka dotazníku souvisela s ukončováním návštěvy. V tomto případě, jak
je vidět ze získaných dat z grafu č. 59, odpovědi nevyznívaly tak jednoznačně. 49%
mužů, 60% žen a 53% studujících anglický jazyk se domnívá, že po skončení
návštěvy není třeba hostitelům v následujících dnech ještě jednou děkovat (a).
Nicméně skupina respondentů studujících anglický jazyk méně než 2 roky je
přesvědčena o tom, že jc ncjvhodnější ještě před odchodem sjednat si schůzku na
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oplátku a ihned se domluvit na termínu (c). Dle českých zvyklostí nejsou žádná
dodatečná poděkování většinou potřeba, nicméně často ze zdvořilosti bývá nabízena
i návštěva na oplátku.
Graf č.59 Sociokultumí

zvyklosti v Česku, studenti anglického jazyka - otázka č. 12
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11.2.3

Porovnání a závěry dotazníku: Sociokulurní zvyklosti

V této kapitole

by měla být data získaná z dotazníku sociokulturních zvyklostí

shrnuta a jednotlivé dílčí výsledky u souboru studentů ruského jazyka a souboru
studentů anglického jazyka podrobeny srovnávací analýze. Výsledky, které byly
tímto dotazníkem zjištěné, budou zkonfrontovány se stanovenou vstupní hypotézou
č. 2:
•

Při studiu cizího jazyka studenti získávají znalosti o

sociokulturních

zvyklostech v zemi, jejíž jazyk je předmětech jejich studia.
Stanovenou

hypotézu

nelze zcela jednoznačně potvrdit, neboť v odpovědích

studentů ruského i anglického jazyka byla patrná názorová nejistota. Ze zpětných
vazeb od studentů navíc vyplývá, že tato část byla z celého dotazníku nejnáročnější,
neboť až na výjimky se o společenských konvencích v situacích běžného života
v hodinách cizího jazyka neučili.
Co se týče porovnání samotných znalostí studentů o ruských a anglických
zvyklostech, lze konstatovat následující:
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Na první dvě otázky správně odpověděli pouze studenti anglického jazyka, když
uvedli, že při seznamování s neznámým člověkem (mužem i ženou) je anglickým
zvykem dotyčnou osobu pozdravit a podat jí ruku. Ve stejné situaci se většina
studentů jazyka ruského mylně domnívala, že nejvhodnějším chováním v Rusku je
dotyčného člověka pozdravit, podat ruku a políbit střídavě na obě tváře. S odkazem
na teoretickou část práce lze konstatovat, že vhodnější reakcí je pouze pozdrav
a podání ruky . Líbání je běžnější hlavně mezi blízkými přáteli a příbuznými.
Otázka č. 3, která se zabývala problematikou tykání a vykání, nečinila studentům
žádné velké potíže a obě skupiny respondentů na ni odpověděly správně.
S oslovováním neznámé, starší nebo nadřízené osoby v otázce č. 4 neměli studenti
ruského jazyka žádné potíže, neboť správně odpověděli, že je u Rusů běžné
používat křestní jméno a jméno po otci. Tato otázka byla problematická pro
studenty jazyka anglického, kteří nevěděli, že mezi Angličany je možné oslovit
dotyčnou osobu křestním jménem nebo výrazem pane, paní, slečno a příjmením.
5. otázka

zaměřená

na oslovování

kamarádů

byla

z pohledu

obou

skupin

respondentů zcela jednoznačná, což dokládá i správnost zvolených odpovědí.
V otázce dotazující se na čas příchodu na návštěvu (č. 6) měli jasno studenti
anglického jazyka,

neboť

správně

odpovídali,

že

Angličané

si

velice

cení

dochvilnosti, proto je nejvhodnější na návštěvu přijít včas. Ve stejné situaci se
odpovědi studentů ruského jazyka rozcházely. Ženy a pokročilejší studenti jako
nejvhodnější považovali příchod přesně v domluvený čas, nicméně muži a studenti,
kteří studují ruský jazyk méně než dva roky, považovali za vhodné přijít dříve.
Ač se předchozí odpovědi rozcházely, v otázce

č. 7 byly vzácně shodné. Obě

skupiny respondentů považovaly za vhodné v ruském i anglickém prostředí přinést
hostiteli nějakou pozornost v podobě květin, láhve vína nebo bonboniéry.
Na otázku č. 8 zabývající se problematikou příchodu na návštěvu k velmi dobrým
přátelům, nej větší počet studentů ruského jazyka odpověděl, že v Rusku je zvykem
předem zavolat. V průměru jen o 10% méně studentů se domnívalo, že je možné
přijít i kdykoliv bez ohlášení. Vzhledem k formulaci otázky lze první možnost
z pohledu cizince považovat za vhodnější. Studenti anglického jazyka dobře odhadli
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místní zvyklosti, neboť převážná většina z nich považovala za správné předem se na
návštěvu u Angličanů ohlásit. Pouze ženy se v odpovědích rozcházely a domnívaly
se, že je vhodné přijít kdykoliv odpoledne.
V otázce zouvaní se na návštěvě (otázka č. 9) v Rusku měli studenti zcela jasno
a většina z nich správně odpověděla, že se jedná o místní zvyklost. Studenti
anglického jazyka se mylně domnívali, že stejný zvyk je běžný i v Anglii, nicméně
opak je pravdou a setkáme se s ním jen výjimečně.
Zvyklosti při oslavách v otázce č. 10 byly studentům známé. Studenti ruského
jazyka správně odpověděli, že v Rusku lze přípitky očekávat v průběhu celé oslavy
i zvyk, že každý musí pronést přípitek. Studenti anglického jazyka věděli, že
v Anglii se přípitek na zdraví oslavence s přiťuknutím sklenicemi omezuje převážně
jen na začátek oslavy.
V otázce č. 11, která se týkala stolování, studenti ruského jazyka správně odhadli,
že je v Rusku zvykem při návštěvě stolovat u společného stolu. Stejnou odpověď
volila druhá skupina studentů i pro prostředí anglické, nicméně Angličané mají
v oblibě i tzv. švédské stoly.
Na závěrečnou otázku zabývající sc chováním po skončení návštěvy studenti
ruského jazyka nesprávně odpověděli, že je nutné ihned nabídnout návštěvu na
oplátku, což je sice zdvořilé, nicméně dle ruských zvyklostí není nutné. V případě
anglických zvyklostí většina studentů také odpověděla nesprávně. Pouze skupina
studentů, kteří se věnují anglickému jazyku méně než dva roky, správně odhadla, že
vzhledem ke skutečnosti, že jsou Angličané velice zdvořilý národ, je běžné po
skončení návštěvy ještě v následujících dnech zavolat nebo poslat děkovný lístek.

Analýzou získaných dat nelze potvrdit, že by studenti anglického jazyka mohli mít
pod vlivem častějšího sledování pořadů z anglosaského prostředí, bohatší znalosti o
sociokulturních zvyklostech v Anglii.
Ze získaných výsledů lze navíc konstatovat, že rozdělení souboru dle délky
studovaného cizího jazyka a pohlaví nijak významněji neovlivnilo volbu odpovědí.
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V konečném hodnocení lze toto rozdělení, vzhledem k náročnosti

zpracování

dotazníkového šetření pro všechny dílčí skupiny, považovat za zbytečné.

11.3 Výsledky

dotazníku:

Význam

výuky

sociokulturních

zvyklostí

Poslední částí dotazníku, který respondenti obdrželi, byla část zaměřená na
samotnou výuku sociokulturních zvyklostí a měla ověřit vstupní hypotézy č. 3 a 4:
•

Studium sociokulturních zvyklostí vnímají studenti jako smysluplné.

•

Učitelé nevěnují výuce sociokulturních zvyklostí mnoho času.

11.3.1

V ý z n a m výuky sociokulturních zvyklostí - výsledky
dotazníku zadaného studentům ruského jazyka

Úvodní otázka č. I byla okrajová a zjišťovala vlastní zkušenosti studentů v oblasti
interkulturních vztahů. Zda zažili při interakci s cizincem „kulturní šok", chování
které je nějakým způsobem zaskočilo, protože bylo odlišné od zvyklostí, na které
byli zvyklí ve své zemi.
V otázkách č. 2 a 3 se respondenti mohli vyjádřit ke smyslu sociokulturní výuky.
Poslední část obsahovala celkem 3 otázky polozavřeného typu, na které respondenti
odpovídali ano/ne a svoji odpověď mohli ještě slovně zdůvodnit.

Nějaký typ kulturního šoku, jak napovídá graf č. 60, zažila nadpoloviční většina
mužů, žen a respondentů studujících ruský jazyk více než dva roky. U studentů,
kteří se učí ruský jazyk méně než dva roky, naopak nadpoloviční většina uvedla, že
se s žádným kulturním šokem nikdy nesetkala.
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Graf č. 60 Otázka č. I zadaná studentům

ruského jazyka: Zažil jste někdy

„kulturní

šok"? Situaci, kdy jste v cizí zemi pocítil/a nějakou kulturní odlišnost, rozdílnost, a
nebo jste se setkal s chováním, které Vás

zaskočilo?
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Lze říci, že nějaký typ „kulturního šoku" zažila více než polovina

všech

respondentů. Důkazem toho jsou i následující řádky, ve kterých jsou uvedeny
příklady „kulturních šoků" zmiňované samotnými studenty:
„Nedodržovánísilničních

pravidel v Itálii".

„ Velice příjemní a pohostinní
„Zacházení

vesničané v Řecku".

v Egyptě s egyptskými ženami. "

„ V portugalských

hospodách

házejí odpadky přímo na zem pod stul. Později

vám

pod nohama projede člověk s koštětem a uklidí to na jednu hromadu. "
„V Jeruzalémě

při návštěvě

kostela jsme se musely (ženy) zahalit a mít

schovaná

kolena, jinak jsme nemohly vstoupit. "
„Při návštěvě

turecké

vesnice

se k nám seběhli

chudí

lidé a žebrali

takovým

způsobem, že nám téměř brali věci, které jsme měli u sebe."
„ Vstřícnost lidí v Chorvatsku.

Lidé se zdraví, i když. se neznají, to se v Čechách

moc

neděje."
„ Překvapilo mě, že podvádění při testech je v Anglii tabu. "
„Stání

ve frontě

v kanadském

Bostonu.

Nikdo

přátelští, povídali si. U nás je to nepředstavitelné.
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nikam
"

nespěchal,

všichni

byli

V otázce č. 2, jak je zřejmé z hodnot zanesených v grafu č. 61, téměř většina
respondentů (v průměru 89%) se domnívá, že učení sociokulturním zvyklostem
v rámci vyučování cizího jazyka má smysl.

Graf č.61 Otázka

č. 2 zadaná

chování

životních

v běžných

jejichž jazyk studujete,

studentům

situacích

ruského jazyka:

(setkání,

loučení,

by mělo být součástí výuky cizího

Myslíte

návštěva

si, ze učit se
atd.)

v zemích,

jazyka?

Otázka č. 2
• muži

• ženy

• studující rj méně než 2 roky

• studující rj více než 2 roky

Smysluplnost sociokulturní výuky podporují i následující tvrzení, které studenti do
dotazníku uváděli:
„Dá se tak předejít

případnému

ztrapnění

kraj, jiný mrav., To, co my považujeme
„Když do takové země přijedu,
s někým přivítat,
„Je důležité

a nebudeme

za samozřejmost,

Jiný

nemusejí."

by mělo být základem

vědět o zvycích jiných kultur. Nejhorší je někoho nevědomě

Umět se
výuky."

urazit

nebo

situace."

„Když. se učíme jazyk, měli bychom porozumět
Mělo by to být studijní a zábavnou

„Asi ano, při vypracovávání
o

jiné národy

ať vím, jak se mám v dané situaci chovat.

rozloučit a pozvat ho na návštěvu

přivést do nepříjemné

kulturou.

vypadat nevychovaně.

tohoto dotazníku

Rusku."
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i zvykům a sblížit se tak více s danou

formou ve škole."
zjišťuji, že o tom moc nevím.

Zejména

„ Učit se rusky mluvit muže zabrat desítky let, když. se ale naučíme rusky myslet, tak
nám jazyk půjde sám. Umět něco říct není totéž jako vědět, kdy a proč to říct. "
„Domluvit

se spřátelí

a okolím je základ. Bez nácviku těchto situací bychom

se

v dané zemi moc nedomluvili. "
„Ano, myslím si, že je to důležitější
pro praktický

než umět nazpaměť všechny časy. Hodí se to víc

život."

Respondenti, kteří nepovažují sociokulturní výuku za smysluplnou, uváděli pro svůj
názor následující důvody:
„Myslím si, že bychom se ve škole měli raději pořádně naučit dotyčný jazyk.
se v dané zemi budeme nacházet, tak sice chvilku budeme za nezdvořáky,
si, že to je všem v této společnosti

Když

ale myslím

jedno."

„Stejně se tam asi nikdy nedostanu. "
„Když někdo pojede do cizí země, tak si to nastuduje

sám."

„Když. jsem se narodil jako Cech, tak si nebudu hrát na Rusa nebo Angličana. "
„Jsou důležitější

věci k učení. "

„Hodin je málo, nestíháme

výuku a ještě trávit čas vysvětlováním

jak se

stoluje.

Kdo má zájem najde si to na internetu, nebo v knize. "
„Cizinci si v naší zemi taky zachovávají

své kulturní

zvyklosti."

Poslední otázka této části dotazníku měla zjistit, zda vědomosti, které respondenti
získávají

v hodinách

cizího jazyka

v oblasti

sociokulturních

zvyklostí,

jsou

dostačující. Z grafu č. 62 je patrné, že více nespokojené s množstvím vědomostí
v této oblasti jsou ženy, konkrétně 82% z nich. Odpovědi mužů byly v tomto směru
vyrovnanější. 57% z nich spokojeno je, 43% spokojeno není. U studentů studujících
ruský jazyk déle než dva roky je oproti studentům začátečníkům v tomto ohledu
výrazná nespokojenost.
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Graf č. 62 Otázka č. 3 zadaná student um ruského jazyka:

Chtěl/a byste se dozvědět

víc o chování v běžných životních situacích v zemi, jejíž jazyk

studujete?

O t á z k a č. 3
• muži

Iženy

• studující rj m é n ě než 2 roky

-82-

57

67

|

• studující rj více než 2 roky

-80-

43

33

18
ano

20

ne
odpovědi

11.3.2

V ý z n a m výuky sociokulturních zvyklostí - výsledky
dotazníku zadaného studentům anglického jazyka

Na otázku č. I týkající sc vlastní zkušenosti respondentů s nějakými odlišnými
zvyklostmi v chování, se kterými se v interakci s cizincem setkali a které je
zaskočily,

nadpoloviční většina ze všech skupin respondentů uvedla, že nějaký

„kulturní šok" zažila. Konkrétní čísla u každé jednotlivé skupiny lze vyčíst z grafu
č. 63.
Graf ě. 63 Otázka č. 1 zadaná studentům
„kulturní

šok? Situaci,

kdy jste

anglického

v cizí zemi pocítil/a

rozdílnost, a nebo jste se setkal/a s chováním, které Vás

jazyka: Zažil/a jste
nějakou

kulturní

někdy

odlišnost,

zaskočilo?

O t á z k a č. 1
• muži

Bženy

• studující aj m é n ě než 2 roky

• studující aj více než 2 roky

69
3't

54

46

40
13

l
ne

ano
odpovědi
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Jelikož otázka č. 1 byla otázkou polozavřenou, ve které mohli studenti své zážitky
s kulturním šokem popsat, v následujících řádcích jsou uvedeny některé z jejich
příspěvků.
„ Ve Francii mě zarazila arogance a nadřazenost

vůči používání cizích

jazyku."

„ Překvapilo mě zahalování žen v Egyptě i na pláži."
„Byla mi nepříjemná

vlezlost egyptských prodejců a způsob jejich

„ V Itálii mě šokovala, v dobrém slova smyslu, ochota prodavačů.
se skoro musíte omlouvat za to, že něco chcete. "

smlouvání."
Oproti Česku, kde

Z o d p o v ě d í skupiny respondentů, kteří studují anglický jazyk, se v průměru 91%
studentů ze všech skupin domnívá, že má smysl učit se sociokulturní zvyklosti
země, jejíž jazyk studují, neboť tak mohou předejít řadě nepříjemností a faux paus.
Graf č. 64 Otázka č. 2 zadaná studentům
chování

v běžných

životních

situacích

anglického jazyka:

(setkání,

Myslíte si, že učit se

loučení, návštěva

jejichž, jazyk studujete, by mělo být součástí výuky cizího

atd.) v zemích,

jazyka?

O t á z k a č. 2

• muži

• ženy
89

• studující aj m é n ě než 2 roky

100
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• studující aj více než 2 roky

90
11

ano

0

'

13

10

ne
odpovědi

Ncjčastějšími důvody pro odpověď ano, má smysl učit se výše zmiňovaným
zvyklostem, byly následující příspěvky:
„Abych se na návštěvě v cizině neztrapnil a abych udělal dojem. "
„Myslím, že je to celkem důležité. Toho cizince to potěší a uvidí, že nás
nejenom jazyk. Navíc vypadáme, že jsme vzdělaní."

zajímá

„Pokud bychom se do země dostali, tak abychom se nejen zvládli domluvit, ale také
abychom se nedostali do trapných situací. "
„Až. pojedu do cizí země, abych lépe chápal dění
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okolo."

„Lidé by se měli naučit základní zvyklosti, aby dobře reprezentovali
celý národ. Každý si o nás dělá vlastní obrázek."
„Pokud člověk umí jazyk
omezující."

a neví, jak se má k dotyčnému

sami sebe, ale i

chovat, je to

značně

Odpověď ne, nemá smysl učit se sociokulturním zvyklostem země, jejíž jazyk
studuji, volili respondenti z následujících důvodů:
„ Cizinci to pochopí. "
„Myslím si, že zvyklosti v Anglii nebudou tolik odlišné od zvyklostí u nás."
„Člověk, který ví, že jste cizinec, by měl tolerovat odlišnosti. "
„Je lepší jejich zvyky a tradice zažít a ne seje učit ve škole."
„Když. se je budu učit, tak se mi budou

plést."

U poslední otázky č. 3 této části dotazníku byly odpovědi poměrně vyrovnané.
Téměř 59% respondentů ze všech dotazovaných skupin uvedlo, že jim nestačí, co sc
dozvídají na hodinách anglického jazyka, ale pro 41% jsou takto získané znalosti
dostačující (viz. graf č. 65).
Graf č. 65 Otázka č. 3 zadaná

studentům

anglického

jazyka:

Chtěl/a byste se

dozvědět víc o chování v běžných životních situacích v zemi, jejíž jazyk

studujete?

O t á z k a č. 3
• muži

• ženy
57

'

• studující aj m é n ě než 2 roky
62

60

• studující aj více než 2 roky

56

•
40

ano
odpovědi
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11.3.3

Porovnání

a

závěry

dotazníku:

Význam

výuky

sociokulturních zvyklostí

V závěrečné části dotazníku měli respondenti prostor k vyjádření vlastního názoru
na smysl výuky společenských konvencí v zemích, jejichž jazyk studují, ale také
k podělení se o zkušenosti a zážitky s kontakty s příslušníky jiných národností. Tato
kapitola by měla shrnout získaná data a zkonfrontovat je s dvěma vstupními
hypotézami:
•

Studium sociokulturních zvyklostí vnímají studenti jako smysluplné.

•

Učitelé nevěnují výuce sociokulturních zvyklostí mnoho času.

Po prostudování získaných dat lze konstatovat, že obě hypotézy lze potvrdit u obou
skupin respondentů:
90,5% studentů ruského jazyka a 91,5% studentů anglického jazyka se domnívá, že
učit se chování v běžných životních situacích v zemích, jejichž jazyk studují, by
mělo být součástí výuky cizího jazyka.
Pouze 10,5% studentů ruského jazyka a 8,5% studentů anglického jazyka se
domnívá, že učit se chování v běžných životních situacích v zemích, jejichž jazyk
studují, by nemělo být součástí výuky cizího jazyka.
66,5% studentů ruského jazyka a 58,7% studentů anglického jazyka nestačí, co se
dozvídají na hodinách cizího jazyka a chtěli by se dozvědět víc o chování v běžných
životních situacích v zemi, jejíž jazyk studují.
21% studentů ruského jazyka a 40,7% studentů anglického jazyka stačí, co se
dozvídají na hodinách cizího jazyka a nechtěli by se dozvědět víc o chování
v běžných životních situacích v zemi, jejíž jazyk studují.
Z výsledků je patrné, že studenti ruského i anglického jazyka vidí smysluplnost
výuky sociokulturních zvyklostí stejně a podobnost dílčích výsledků je toho
důkazem. Nicméně u otázky č. 2 se setkáme s mírnou výsledkovou disproporcí,
vycházející v neprospěch vyučování ruskému jazyku. Abychom zjistili skutečnou
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příčinu této disproporce, bylo by potřeba analyzovat jednotlivé hodiny ruského i
anglického jazyka z pohledu učebních materiálů, se kterými studenti pracují
a zároveň provést dotazníkové šetření u samotných vyučujících, jakým způsobem
a s jakými materiály se této problematice

věnují.
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12 Závěr
Na základě prostudované odborné literatury tato diplomová práce v teoretické části
sledovala několik cílů.
V prvé řadě se podařilo popsat problematiku jazyka a komunikace v sociální
interakci,

zvláště

pak

komunikaci

interkulturní,

mezi jedinci

z odlišných

jazykových a kulturních společenství.
Analýzou Společného evropského referenčního rámce pro jazyky byl potvrzen
klíčový

význam

komunikativní kompetence

a její dílčí složky,

kompetence

sociokulturní, ve výuce cizích jazyků. Jejich začlenění do zmiňovaného dokumentu
dokládá, že v evropském měřítku pouhá znalost cizího jazyka k porozumění jedinci
z c i z í země není dostačující, neboť je potřeba pochopit

i odlišnou

kulturu

a specifické sociokulturní zvyklosti daného jazykového společenství.
Ukázalo se, že v interkulturní komunikaci, ač si to v běžném životě poměrně zřídka
uvědomujeme, je velice obtížné vnímat osoby či skupiny lidí zcela nepředpojatě,
jinak řečeno nelze se vyhnout stereotypům a předsudkům vůči jedincům z odlišného
kulturního společenství. Člověk je silně ovlivňován kulturou, ve které vyrůstá a je jí
obklopen, s čímž souvisí i přebírání naučeného systému hodnot. Bylo potvrzeno, že
i v rámci výuky cizího jazyka lze takové předsudky u studentů částečně odbourávat,
a to zejména obohacováním povědomí o kultuře a zvyklostech země, jejíž jazyk je
předmětem studia.
I poslední cíl teoretické části se splnit podařilo, neboť na základě prostudované
literatury byly zmapovány národní standardy Rusů a Angličanů, společně s jejich
individuálně

specifickými sociokulturními

zvyklostmi

v oblasti

společenských

konvencí. Bylo zjištěno, že k vytvoření národních standardů libovolného národa
a k jejich pochopení je nutný opravdu komplexní pohled na daný národ, na jeho
geografické podmínky, jazyk, zvyky, umění, náboženství, politické i právní zřízení,
neboť ty se během staletí vytvářely a daný národ určitým způsobem vyhraňovaly.
Podařilo se vytvořit přehled ruských a anglických sociokulturních

zvyklostí,

zejména v těch situacích, ve kterých by se cizinec - český student - mohl ocitnout
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nejčastěji. Zvyklosti, které se v přehledu objevily, rozhodně neznamenají, že se
každý Rus či Angličan bude chovat bez výjimky přesně uvedeným způsobem. Za
prvé každý jedinec je individualita, tudíž je třeba k němu jako k individualitě
přistupovat, za druhé je jeho chování ovlivněno situačními faktory a za třetí ani
Rusku ani Anglii se nevyhnula globalizace, která rychlým tempem stírá tradiční
kulturní odlišnosti a vytváří jednu univerzální kulturu - globální. Ukázalo se, že
i přes všechny výše zmíněné vlivy, zvyklosti, které byly do přehledu nakonec
zařazeny, se většině autorů jeví jako individuálně specifické pro jednotlivé národy.

Analýzou dotazníků z empirické části diplomové práce byly zjištěny stereotypy
a předsudky studentů středních škol o národech, jejichž jazyk studují. Vstupní
hypotéza č. 1 byla potvrzena, což dokázaly zejména výsledky dotazníků zadaných
studentům ruského jazyka. Vlastnosti, které tito studenti uváděli jako nejtypičtější
pro Rusa, totiž nevyznívaly pouze negativně, tak jako u studentů jazyka anglického,
kteří vidí Rusa především jako alkoholika, hlučného, výbojného a nacionalistu.
Studenti ruského jazyka ve svých charakteristikách dokázali vyzdvihnout takové
pozitivní vlastnosti, jako je ruská pohostinnost a pracovitost. Studenti, kteří mají
možnost důkladněji se seznamovat s ruskou kulturou a mentalitou na hodinách
ruského jazyka nenahlíží na ruské občany pouze negativně, tak jak se často děje
prostřednictvím médií.
Ukázalo se, že vlastnosti vybrané k hodnocení Čechů a Angličanů se u obou skupin
respondentů

zásadně

nelišily.

V případě autostereotypů

Čechů je

tento fakt

pochopitelný, neboť oba soubory dotazovaných respondentů tvořili studenti české
národnosti, výsledkovou shodu

stereotypů o Angličanech u obou skupin připisuji

faktu, že obě dotazované skupiny paralelně studují, či v minulosti

studovaly

anglický jazyk a jejich znalosti anglosaské kultury a mentality jsou tedy podobné.
Lze konstatovat, že získané výsledky mohly být ovlivněny výběrem vlastností, které
se v dotazníku objevily. Přestože byly použity ze standardizovaného dotazníku,
který J. Průcha ve své publikaci Multikulturní výchova (nejen) pro učitele navrhuje
k použití v hodinách multikulturní výchovy, podle mého názoru některé vlastnosti,
například alkoholik, nelze považovat za objektivní ani za vlastnost v pravém slova
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smyslu. Považuji je za zavádějící a konstatuji, že i tento fakt mohl výsledky
dotazníku ovlivnit.

Druhý cíl empirické části představovala sonda do sociokulturních znalostí studentů
ruského a anglického jazyka, která měla potvrdit, či vyvrátit vstupní hypotézu č. 2:
Při studiu cizího jazyka studenti získávají znalosti o sociokulturních zvyklostech
v zemi, jejíž jazyk studují. Ukázalo se, že stanovenou hypotézu

nelze zcela

jednoznačně potvrdit, neboť v odpovědích získaných z dotazníkového šetření je
patrná nejistota, o čemž přehledně vypovídají i dílčí grafická znázornění. Také
nelze

konstatovat,

že by jedna

skupina

studentů

svými

znalostmi

výrazně

převyšovala skupinu druhou, neboť v celkovém hodnocení správně odpověděly obě
skupiny respondentů na stejný počet otázek. Vzhledem k faktu, že dotazníkové
šetření bylo po ověřování na malém vzorku respondentů omezeno pouze na
společenské

konvence

v situacích

oslovování,

seznamování

a

návštěvy,

ze

získaných výsledků nelze zobecnit, které oblasti činily studentům největší potíže
a ve kterých byly jejich vědomosti dostačující. To potvrzuje i skutečnost, že v rámci
jedné oblasti se správnost uváděných odpovědí lišila, což je však podrobněji
rozepsáno a přehledně graficky znázorněno v příslušné kapitole.
Ze zpětných reakcí studentů se ukázalo, že tato část dotazníkového šetření byla
považována za nejtčžší, neboť až na výjimky se

na hodinách cizího jazyka

problematice společenských konvencí v zemi, jejíž jazyk studují, příliš nevěnují,
což získaná data potvrzují. Nicméně potěšující je skutečnost, že i přes názorovou
nejistotu u jednotlivých otázek studenti vnímali uvedenou problematiku pozitivně,
což bylo dokázáno v závěrečné části dotazníkového šetření, ve které měli studenti
mimo

jiné

prostor

k vyjádření

vlastního

názoru

na

smysluplnost

výuky

společenských konvencí v zemi, jejíž jazyk studují.
Analýzou získaných dat z poslední části byla potvrzena vstupní hypotéza č. 3,
neboť více než 90,5% studentů ruského jazyka a 91,5% studentů anglického jazyka
se domnívá, že znalosti z této oblasti jsou nezbytné při komunikaci s příslušníkem
jiného národa, což dokládají i následující výpovědi, které respondenti do dotazníků
uvedli: „Je důležité

vědět o zvycích jiných
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kultur.

Nej horší je někoho

nevědomě

urazit, nebo přivést clo nepříjemné

situace."

„ Učit se rusky mluvit muže

zabrat

desítky let, když se ale naučíme rusky myslet, tak nám jazyk půjde sám. Umět něco
říct není totéž, jako vědět, kdy a proč to říct."
Z výsledků dotazníkove'ho šetření byla potvrzena i vstupní hypotéza č. 4, neboť
bylo zjištěno, že při výuce cizího jazyka učitelé nevěnují výuce sociokulturních
zvyklostí, a zejména společenským konvencím, mnoho času. Analýzou získaných
dat bylo zjištěno, že 66,5% studentům ruského jazyka a 58,7% studentům jazyka
anglického nestačí, co se o sociokulturních zvyklostech dozvídají na hodinách
cizího jazyka a měli by zájem, dozvědět se něco víc o společenských konvencích
v zemích, jejichž jazyk studují.
Výsledky této části vycházejí mírně v neprospěch vyučování ruskému jazyku.
Nicméně abychom zjistili skutečnou příčinu této disproporce, bylo by potřeba
analyzovat jednotlivé hodiny ruského i anglického jazyka z pohledu učebních
materiálů, se kterými studenti pracují, a zároveň provést dotazníkové šetření
u

samotných

vyučujících, jakým

způsobem

a

s jakými

materiály

se

této

problematice věnují.
Analýzou výsledků všech tří částí se nepotvrdil počáteční předpoklad, že rozdělení
výzkumného souboru pouze na dvě skupiny (studenty ruského jazyka a studenty
jazyka anglického) bude příliš zjednodušené a zkreslující. Dílčí rozdělení souboru
dle pohlaví a délky studia cizího jazyka totiž nijak významně neovlivnilo volbu
odpovědí, a proto jej v závěrečném hodnocení, vzhledem k náročnosti zpracování
dotazníkového šetření pro všechny dílčí skupiny, lze považovat za zbytečné.

Závěrem bych chtěla říci, že i přesto, že byl počet respondentů ve výzkumném
souboru pouze zlomkem z celkového počtu studentů středních škol v České
republice, věřím, že tato práce v oblasti, která je soudobou vyučovací praxí z mého
pohledu opomíjena, může být cenným zdrojem informací a podkladem pro další
výzkum.
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Резюме

На основании

изученной

научной литературы данная дипломная

работа

преследовала несколько целей.
В

теоретической

части

была

описана

проблематика

социального

взаимодействия языка и коммуникации, в частности межкультурное общение
с представителем отличного языкового и культурного общества.
Путём анализа стандартов

Европейского

Сообщества

(Common

European

Framework of Reference for Languages) было подтверждено ключевое значение
коммуникативной

компетенции

и

её

составляющей,

социо-культурной

компетенции, в обучении иностранным языкам, так как факт её включения в
вышеупомянутый документ подтверждает то, что по европейским
одно

лишь

владение

иностранным

языком

недостаточно

для

меркам
полного

понимания иностранца, ибо необходимо понимать также и иную культуру и
специфические

социо-культурные

особенности

данного

языкового

сообщества.
Оказалось,

что

в

межкультурном

общении,

несмотря

на

то,

что

в

повседневной жизни мы на это редко обращаем внимание, очень сложно
воспринимать людей или их группы полностью непредвзято. Иными словами,
не всегда возможно избежать предрассудков по отношению к представителям
иной культурной среды.
в которой

Человек подвергается сильному влиянию культуры,

вырастает и которой окружён с детства,

"

и
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Формирование заученной системы ц е н н о с т е й
рамках

обучения

иностранному

учащихся частично

языку

Выли

с чем СйЯШНО U

тутгнержлено,

чти

разрушить, особенно путём обогащения знаний о культуре

п традициях стран, язык которых является предметом о б у ч е н и я ,
Удалось

решить

основываясь
стандарты

на

и

последнюю

изученных

русских

и

задачу

материалах,
англичан,

теоретической
были

вместе

части,

выделены
с

их

так

как,

национальные

индивидуальными

специфическими социо-культурными привычками в области общественных
108

традиций. Было обнаружено, что для определения национальных стандартов
какой-либо

нации

и

для

их

понимания

необходим

по-настоящему

комплексный подход к той или иной нации, к её географическим условиям,
языку, обычаям, искусству, религии, политическому и законодательному
строям, гак как они все формировались в течение столетий и влияли на
данную нацию. Что касается социо-культурных обычаев, удалось составить
обзор таких английских и русских традиций, особенно касающихся тех
ситуаций, в которых иностранец - чешский учащийся, мог бы оказаться
наиболее часто, а также знания о которых мог бы использовать во время
повседневных контактов с человеком из отличной языковой и культурной
среды.

Привычки, которые были упомянуты, определённо не означают, что

каждый англичанин или русский без исключения будет себя вести в той или
иной

конкретной

ситуации

описанным

способом.

Во-первых,

каждый

иностранец - индивидуальность, то есть и относиться к нему необходимо как
к

индивидуальности.

Во-вторых,

его

поведение

всегда

определяется

конкретной ситуацией. И, в-третьих, как Англии, так и России не могла не
коснуться глобализация, которая быстрыми темпами стирает традиционные
культурные отличия и создаёт одну универсальную глобальную культуру.
Оказалось, что несмотря на все вышеуказанные факторы влияния, обычаи,
включённые

в

обзор,

большинство

авторов

считает

индивидуально-

специфическими для определённых наций.
Путём анализа вопросников в практической части дипломной работы были
определены

предубеждения

и

стереотипы

относительно тех наций, чей язык они изучают.

учащихся

средних

школ

Изначальное предположение

№ I было подтверждено непосредственно результатами, полученными путём
опроса учащихся русского языка. Черты характера, которые они упоминают в
качестве

типичных

для

русского

человека,

не

звучать

исключительно

негативно, в отличии от учащихся английского языка, которые представляют
русского

как

прежде

всего

алкоголика,

шумного

и

агрессивного

националиста, однако приводя в своих оценках и такие качества русских как
гостеприимность и трудолюбие.
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Таких результатов достигли учащиеся, у которых была возможность близко
знакомиться с русской культурой и менталитетом на уроках русского языка и
которые не видят в русских одни л и ш ь негативные стороны в отличии от того,
как это часто делают средства массовой информации. Как оказалось, черты
характера, которые были выбраны для анализа чехов и англичан, существенно
друг от друга не отличались.

В случае стереотипов чехов, данный факт

объясним, так как обе группы опрашиваемых

состояли из лиц чешской

национальности. Схожие же результаты по стереотипам о англичанах в обеих
группах я объясняю тем фактом, что обе опрошенные группы

параллельно

изучают или в прошлом изучали английский язык и их знания англосакской
культуры и менталитета схожи.
Можно утверждать, что

на полученные результаты мог повлиять выбор

характерных черт, которые были упомянуты в вопросниках. Несмотря на то,
что использованы были черты из вопросника, которые J . P i l i c h a

Публикации «Multikulturní
некоторые

черты,

объективными, но

например,

и

предлагает

vychová (nejen) pro učitele»,

использования па уроках межкультурного

воспитания,

«алкоголик»,

нельзя

в своей
для

110 M0CMY МНС11ИЮ,
считать

не

человеческой чертой в прямом смысле слова.

только

Считаю

их

некорректными и полагаю, что и этот факт мог повлиять на результаты
опроса.
Вторая цель практической части представляла собой характеристика
культурных

навыков учащихся русского и английского

языков,

социокоторая

должна была подтвердить или опровергнуть начальную гипотезу номер 2:
При изучении иностранного языка учащиеся

получают знания о социо-

культурных обычаях стран, язык которой они изучают.
Как оказалось, изначальное предположение нельзя полностью подтвердить,
гак как в ответах, полученных из вопросников, присутствует определённая
неуверенность, о чём наглядно говорят графические пояснения. Также нельзя
утверждать, что одна из групп значительно превосходила своими знаниями
группу другую, так как с точки зрения общей оценки, правильно на одни и те
же вопросы ответило одинаковое количество опрашиваемых.
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Учитывая тот

факт,

что

исследование

после

проверки

на

небольшой

группе

было

сконцентрировано лишь на социальных обычаях в ситуациях приветствий,
знакомств и посещений, по полученным результатам нельзя сделать общий
вывод

о том,

трудности,

какие

области

а в каких сферах

для

учащихся

представляли

наибольшие

их знания оказались достаточными.

Это

доказывает и то, что в рамках одной области правильность приведённых
ответов отличалась, что более конкретно описано с помощью наглядных
графических пояснений в соответствующей главе.
Реакции учащихся показали, что эта часть вопросников считалась за наиболее
сложной, так как, за редкими исключениями, на уроках иностранных языков
проблематике общественных традиций в землях, языки которых изучаются,
достаточно внимания не уделяется.
результатами. Однако
на

явную

обнадёживающим фактом является то,

неуверенность

проблематике

Это подтвердилось и полученными

относились

при

некоторых

достаточно

ответах,

позитивно,

что несмотря

учащиеся

что

было

к

данной

доказано

в

заключительной части вопросника, в которой, кроме всего прочего, учащиеся
имели

возможность своё мнение относительно необходимости

обучения

культурным и общественным традициям стран, язык которых они изучают.
Путём анализа полученных результатов последней части было подтверждено
предположение № 3, так как более 90,5% изучающих
изучающих

английский

язык

считают,

что

русский язык и 91,5%

знания

из

этой

области

необходимы при общении с представителем другой национальности, что
подтверждают и следующие ответы, приведённые учащимися: „Очень
знать

обычаи

других

нибудь обидеть
языка

может

культур.

Хуже

ничего

или вовлечь в неприятную
продолжиться

думать по-русски,

несколько

ситуацию".,
десятков

всё пойдёт намного легче.

- это не одно и то лее, что и знание

не бывает,

чем нехотя

„Изучение

лет,

важно

но если

кого-

русского
научиться

Умение выражать

свои

мысли

того, когда и почему

ото

нужно

сказать ".
11утём анализа результатов исследования подтвердилось и предположение №
4,

так

как

преподаватели

было
не

выяснено,
уделяют

что

при

обучению
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изучении

иностранного

социо-культурным

языка,

особенностям,

особенно социальным обычаям, достаточно внимания.

Было выяснено, что

66,5% изучающих русский язык и 58,7% изучающих английский язык не
хватает того, о чём они узнают на уроках иностранных языков, и им бы
хотелось получать больше информации о традициях земель, языки которых
они изучают.
Результаты этой части говорят не в пользу системы обучения русскому языку.
Однако для того, чтобы выяснить причину этого несоответствия, было бы
необходимо провести анализ отдельных уроков русского и английского
языков с точки зрения учебных материалов, с которыми работают учащиеся, и
одновременно провести опрос среди отдельных преподавателей на счёт того,
какими способами и с какими учебными пособиями они этой проблематике
уделяют внимание.
Проанализировав все три части, можно сказать, что не подтвердилось и
начальное предположение, что разделение опрашиваемых всего на две группы
- изучающих русский и английский языки - является слишком упрощённым и
некорректным.

Разделение же опрашиваемых по половому признаку и на

основе продолжительности изучения ими иностранного языка никак особенно
на выбор ответов не повлияло, и поэтому в заключении, учитывая сложность
обработки полученных ответов, создание вопросников для отдельных групп
можно считать лишними.

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что количество
опрашиваемых является лишь малой частью общей численности учащихся
средних школ в Чешской Республике, я верю в то, что данная работа в
области, которая современной педагогической практикой по моему мнению
незаслуженно игнорирована,

может стать ценным источником информации

для дальнейших исследований.
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Příloha č. 1 Dotazník pro studenty středních škol
Milá studentko, milý studente!
Jsem studentkou 5. ročníku oboru rusistika a anglistika na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy a v rámci své diplomové práce se zabývám zjišťováním znalostí studentů ruského
a anglického jazyka o sociokulturních zvyklostech Rusů a Angličanů. Chtěla bych Vás
požádat o zodpovězení otázek v následujícím dotazníku, jehož vyhodnocení je součástí
mé diplomové práce. Tento dotazník je anonymní a slouží výhradně pro mé vlastní
výzkumné účely.
Děkuji za Váš čas a ochotu spolupracovat.
Vladimíra Poláčková

Škola:
Ročník studia:

Pohlaví: Muž - Zena (nevhodné škrtni)

1. Cizí jazyk..

Délka studia 1. cizího jazyka

2. Cizí jazyk..

Délka studia 2. cizího jazyka

Část A - Dotazník - Etnické stereotypy
Která vlastnost podle Vás nejvíce vystihuje jednotlivé národy? Pro každý národ
vyberte z nabídky 3 vlastnosti, které ho nejlépe vystihují. Pořadí vlastností
odstupňujte, tj. na 1. místě bude vlastnost pro daný národ nejtypičtější. Na 4. místo
můžete uvést i jinou vlastnost, která není v nabídce.

Přátelský, zručný, veselý, pracovitý, rozvážný, vzdělaný, spolehlivý, slušný, chytrý,
obětavý, pohostinný, smysl pro humor, podnikavý, odměřený, chladný, horkokrevný,
abstinent, výbojný, závistivý, nacionalistický, vlezlý, alkoholik, rasistický, líný, nevzdělaný,
hulvátský, hloupý, sobecký, pedantský, nespolehlivý, samolibý, nepořádný, lehkomyslný,
nešikovný, lakotný, hlučný, sebevědomý

Angličan

Rus

Čech

1.

1,

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4

4

4
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Dotazník • Sociokulturní zvyklosti

1. Víte, jak se chovat při seznamování s neznámým mužem?
a) pozdravím, podám dotyčné osobě ruku a políbím ji střídavě na obě tváře
b) pozdravím a podám dotyčné osobě ruku
c) pozdravím a pokývnu hlavou
d) jen pozdravím

2. Víte, jak se chovat při seznamování s neznámou ženou?
a) pozdravím, podám dotyčné osobě ruku a políbím ji střídavě na obě tváře
b) pozdravím a podám dotyčné osobě ruku
c) pozdravím a pokývnu hlavou
d) jen pozdravím

3. Při rozhovoru s neznámou, starší nebo nadřízenou osobou byste měl/a?
a) tykat
b) vykat

4. Víte, jak oslovovat Vám málo známou, starší nebo nadřízenou osobu?
a) křestním jménem nebo výrazem pane, paní, slečno a příjmením
b) výrazem pane, paní, slečno a příjmením nebo výrazem pane, paní a akademickým
titulem (např. pane doktore)
c) křestním jménem a jménem po otci

5. Víte, jak oslovovat velmi dobrého kamaráda?
a) výrazem pane, paní, slečno a příjmením
b) křestním jménem a jménem po otci
c) křestním jménem nebo přezdívkou

6. Jste pozván/a ke svému kamarádovi na večeři. V kolik byste měl/a na ni přijít?
a) o několik minut dříve
b) o několik minut později
c) nejlépe přesně v domluvený čas
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7. Pokud jste pozván/a na návštěvu, měl/a byste přinést nějakou pozornost?
a) ano, hostitele určitě potěší květiny, láhev vína nebo bonboniéra
b) ne, hostitel by se urazil
c) ano, co nejdražší dárek, abyste na hostitele zapůsobil/a

8. Kdy můžete přijít na návštěvu k velmi dobrým přátelům?
a) kdykoliv a nemusíte se předem ohlašovat
b) je nutné předem zavolat
c) kdykoliv odpoledne

9. Měl/a byste se na návštěvě zouvat?
a) ano, je to zvykem
b) ne, většinou se to nedělá
c) jen v neděli a ve svátek

10. Jste na oslavě narozenin kamaráda. Kdy budete očekávat přípitek?
a) na začátku oslavy, kdy se připíjí na zdraví oslavence a vzájemně si všichni přiťuknou
sklenicemi
b) v průběhu celé oslavy, přípitků je více, je zvykem, aby každý pronesl přípitek
c) nebudu ho očekávat, vím, že to není běžné

11. Jdete na večeři ke kamarádovi. Víte, jaký způsob stolování je v místní kultuře
zvykem?
a) stolování u společného stolu
b) stolování u společného stolu nebo švédský stůl
c) žádný tradiční způsob stolování neexistuje

12. Po skončení návštěvy byste měl/a
a) v následujících dnech zavolat a znovu poděkovat nebo poslat děkovný lístek
b) žádná další poděkování nejsou nutná
c) před odchodem nabídnout hostiteli návštěvu na oplátku a ihned se domluvit na termínu
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Část B • Pracovní list pro vyplnění sociokulturních zvyklostí
Do následujícího pracovního listu napište ke každému národu nejvhodnější
odpovědi na otázky z dotazníku sociokulturních zvyklostí.
Vzor:
a) Pokud studujete pouze ruský jazyk, vyplňte sloupec „Sociokulturní zvyklosti v Rusku"
a „Sociokulturní zvyklosti v Česku":
Sociokulturní zvyklosti v Rusku
Otázka č. 0

Sociokulturní zvyklosti v Anglii

B

X

Sociokulturní zvyklosti v česku
c

b) Pokud studujete pouze anglický jazyk, vyplňte sloupec „Sociokulturní zvyklosti v Anglii"
a „Sociokulturní zvyklosti v Česku":
Sociokulturní zvyklosti v Rusku
Otázka č, 0

Sociokulturní zvyklosti v Anglii

X

B

Sociokulturní zvyklosti v Česku
C

c) Pokud studujete ruský i anglický jazyk, vyplňte všechny sloupce:
Sociokulturní zvyklosti v Rusku
Otázka č. 0

Sociokulturní zvyklosti v Anglii

B

Sociokulturní zvyklosti
v Rusku

A

Sociokulturní zvyklosti v
Anglii

Otázka č. 1
Otázka č. 2
Otázka č. 3
Otázka č. 4
Otázka č. 5
Otázka č. 6
Otázka č. 7
Otázka č. 8
Otázka č. 9
Otázka č. 10
Otázka č. 11
Otázka č. 12

I 16

Sociokulturní zvyklosti v Česku
C

Sociokulturní zvyklosti v

Česku

Část C • Dotazník - Význam výuky sociokulturních zvyklostí

1. Zažil/a jste někdy „kulturní šok"? Situaci, kdy jste v cizí zemi pocítil/a nějakou
kulturní odlišnost, rozdílnost, a nebo jste se setkal/a s chováním, které Vás
zaskočilo?
a) ne
b)ano,například:

2. Myslíte si, že učit se chování v běžných životních situacích (setkání, loučení,
návštěva atd.) v zemích, jejichž jazyk studujete, by mělo být součástí výuky cizího
jazyka?
a) ano, důvody jsou tyto

b) ne, důvody jsou tyto

3. Chtěl/a byste se dozvědět víc o chování v běžných životních situacích v zemi,
jejíž jazyk studujete?
a) ano, nestačí mi, co se dozvídám na hodinách cizího jazyka
b) ne, stačí mi, co se dozvídám na hodinách cizího jazyka

Děkuji Vám za spolupráci.
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