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Abstrakt  

Stovky studentů každoročně tráví díky programu Erasmus semestr svého studia na 

zahraničí vysoké škole. V České republice jsou dostupná pouze data zachycující počty 

mobilit, počty ECTS kreditů, popřípadě spokojenost studentů se studiem v zahraničí. 

Cílem této práce je zjistit, zda, případně jak se u absolventů programu Erasmus zvýšily 

interkulturní kompetence, jak se proměnil jejich obraz občanství a jak vnímají globální 

občanství. Interkulturní kompetence jsou měřeny čistě kvantitativně pomocí 

Multikulturního osobnostního dotazníku, občanství je zkoumáno pomocí řady otevřených 

otázek. Mezi studenty převládl liberální model občanství. Na globální občanství mají 

studenti nejednotný názor. Nejčastěji ho popisují jako přináležitost k Zemi. Interkulturní 

kompetence se u studentů díky studiu v zahraničí významně nezvýšily. Pokud chceme, aby 

cílem zahraničních studijních pobytů byl nejen akademický rozvoj, ale i rozvoj 

interkulturních kompetencí a (globálních) zodpovědných občanů, musíme studenty na 

zahraniční zkušenost lépe připravit.  

Klíčová slova 

Erasmus, globální občanství, interkulturní kompetence, občanství, studium v zahraničí 

Abstract 

Every year thanks to the Erasmus Programme hundreds of students spend a semester 

studying at a university abroad. In the Czech Republic available data cover only the 

number of student mobilities and of ECTS credits acquired, or show how the students were 

satisfied with their studies. The goal of the thesis is to find out whether, or how, the 

students‘ intercultural competence increased, how their view on citizenship changed, and 

how they perceive global citizenship. In the thesis, intercultural competence is measured 

purely quantitatively using the Multicultural Personality Questionnaire, citizenship is 

studied by the use of several open questions. Liberal model of citizenship is the most 

prominent among the students. As for global citizenship, the students‘ opinions vary. Most 

often, it was described as an affiliation to the Earth. Intercultural competence has not 

increased substantially in connection with the studies abroad. If not only academic 

development, but also increase in intercultural competence and development of responsible 

(global) citizens is to be achieved by studies abroad, students need to be better prepared for 

their stay. 

Keywords 

Erasmus Programme, Global Citizenship, Intercultural Competence, Citizenship, Study 

Abroad 
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1 ÚVOD  

V souvislosti s postupující globalizací si vysoké školy musí klást otázku, jak své studenty 

na život v dnešním propojeném světě co nejlépe připravit. Jak zajistit, aby se z jejich 

absolventů stali konkurenceschopní odborníci a zodpovědní (globální) občané. Jednou 

z odpovědí je větší internacionalizace vysokých škol. V České republice je 

internacionalizace vysokých škol umožněna především díky finanční podpoře Evropské 

komise. Na vysoké školy se specializuje všeobecně známý evropský program Erasmus 

LLP. Jedním z cílů programu LLP je podporovat aktivní občanství. Erasmus program se 

tento cíl snaží naplňovat prostřednictvím studentských mobilit, které studentům umožňují 

učinit mezikulturní zkušenost. Aby však studenti v interkulturních situacích obstáli, 

potřebují být vybaveni určitými interkulturními kompetencemi.   

Cílem této práce je na základě rešerše literatury a dotazníků položených studentům, 

kteří studovali v zahraničí, nahlédnout problematiku interkulturních kompetencí, občanství 

a potažmo globálního občanství. 

Téma práce jsem si vybrala především proto, že už několik let působím jako 

koordinátorka programu Erasmus. Do programu jsou ročně investovány miliony korun, ale 

jeho dopad není, alespoň v České republice, nijak zvlášť monitorován. V České republice 

se nanejvýš evidují počty mobilit, počty získaných ECTS kreditů a spokojenost studentů 

s absolvovaným pobytem.  

Teoretická část práce se zaměřuje na studium v zahraničí – konkrétně na program 

Erasmus LLP, interkulturní kompetence, občanství a „globální občanství“. Empirická část 

práce je kvantitativně-kvalitativního charakteru. V první řadě pomocí Multikulturního 

osobnostního dotazníku zjišťuji, zdali, případně jak se v důsledku studia v zahraničí 

zvýšily interkulturní kompetence. Potom pomocí řady otevřených otázek zkoumám, jak se 

proměnil u studentů obraz občanství a jaký vliv na tuto proměnu mělo studium v zahraničí. 

Poslední otázkou, kterou si kladu, je, co si studenti představují pod pojmem „globální 

občanství“.  V závěru práce představy studentů srovnávám s literaturou popsanou 

v teoretické části.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST – současný stav řešené problematiky  

Občanská společnost jakožto prostor mezi rodinou, trhem a státem je společností občanů 

určitého politického společenství, kteří mají svá práva a povinnosti. Občanská společnost 

představuje prostor, v němž mohou občané svá práva realizovat. Nejsou-li tato práva 

zaručena, je občanská společnost vážně ohrožena. (Skovajsa, 2010) 

V průběhu 19. a 20. století se občanská práva
1
 rozšířila o práva politická a sociální. 

Spolu s rozšiřováním práv se také rozšiřovala samotná skupina občanů (na nemajetné, 

ženy…); konečné hranice tohoto společenství však byly pevně dány, byly to hranice 

národního státu. Podle současných kritiků je však takovéto chápání občanství v důsledku 

rozpouštění národních komunit a identit a v důsledku kulturní a ekonomické globalizace 

dnes již neudržitelné. Podle tohoto názoru nastal čas pro demokracii na nadnárodní úrovni. 

Cílem těchto požadavků je rozvinout národní občanství do globálního občanství. (Císař, 

2007) 

V souvislosti s posilující globalizací a stále silnějšími imigračními vlivy se naše 

společnosti stávají více interkulturní; občané jednotlivých zemí přicházejí v důsledku 

všech těchto procesů stále častěji do přímého kontaktu s příslušníky odlišných kultur 

(Jaklová, s. d.). Otázkou je, do jaké míry jsou jednotlivé společnosti multikulturní a do jaké 

míry zůstávají vůči cizincům uzavřené. Pro občanskou společnost představuje tato situace 

velký úkol – cizince do života společnosti zapojit, navázat s nimi kontakt (Sokol, s. d.). 

Podle Jana Sokola (tamtéž) je soužití různých kultur vedle sebe něčím nepřirozeným.
2
 

Moree (2008) k tomu říká, že abychom dokázali s cizími lidmi dobře komunikovat a 

vycházet, potřebujeme nejen dobrou vůli, ale i ochotu nechat si měnit pohled na svět. 

Tomu se odborně říká interkulturní senzitivita, která je v pojetí Hammra (a kol., 2003) 

předpokladem interkulturních kompetencí, které jsou klíčové pro zvládání interkulturních 

setkání.  

2.1 STUDIUM V ZAHRANIČÍ 

Počet výměnných programů a studentů, kteří díky těmto programům v zahraničí studují, se 

v posledních letech dramaticky navýšil (Anderson a kol., 2006). Pozadu nezůstávají ani 

české vysoké školy. Počet studentů, kteří za posledních 20 let studovali v rámci svého 

studia na Univerzitě Karlově v zahraničí se (v rámci programu Erasmus) více jak 

                                                 
1
 Podle klasické Marshallovy typologie. 

2
 Staré kultury byly jednolité (Sokol, s. d.).  
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zešestinásobil (v akademickém roce 1998/1999 studovalo v zahraničí 161 studentů, 

v akademickém roce 2010/2011 1056 studentů).
1
  

 Cíle jednotlivých studijních programů se liší, obecně (včetně programu Erasmus)
2
 

však převládají alespoň tyto dva: akademický rozvoj a rozvoj interkulturních kompetencí 

(Anderson a kol., 2006).  

Otázkou je, zda se výměnným studijním programům daří tyto cíle naplňovat. 

Zatímco studenti velmi často popisují tuto zkušenost jako zlomovou, pro české prostředí je 

typický nedostatek empirických dat popisujících tuto zkušenost. Jinak je tomu v zahraničí, 

jak o tom svědčí řada časopisů
3
 a odborných studií na toto téma. 

 Výzkumy zahraničních studijních pobytů jsou prováděny především v těch zemích, 

kde je multikulturní rozmanitost patrná, tj. především ve Spojených státech amerických, 

dále pak v Nizozemí a Anglii, ale i v Japonsku.
4
  

 Zatímco v českém prostředí se evidují počty studentů, kteří do zahraničí vyjíždějí, a 

počty získaných kreditů, v zahraničí se rozvíjí zajímavé výzkumy na osobnostní dopad 

zahraniční stáže na studenty. Zahraniční výzkumy můžeme rozdělit do dvou hlavních 

skupin: jedna se zabývá adaptací studentů na nové prostředí, druhá se zabývá studenty po 

jejich návratu domů.
5
 Druhá skupina se většinou zaměřuje na interkulturní dovednosti 

studentů, tedy na to, zda zahraniční stáž přispěla k jejich rozvoji.  

 Některé studie jdou však ještě dál a ptají se na globální založení/orientaci studentů 

(zda studenti vidí sami sebe zapojeni do globální komunity a cítí zodpovědnost za její 

členy),
6
 například Clark (2009); Jackson (2008) a Dolby (2008) zase zkoumají vztah mezi 

studiem v zahraničí a globálním občanstvím.   

  Jak ukázala studie z Univerzity v Minnesotě (Pakte a kol., 2009 in Donnelly-Smith, 

2009), studijní pobyt v zahraničí je jednou z velkých příležitostí, jak se studenti mohou 

                                                 
1
 http://cuni.cz/UK-229.html (cit. 6. 3. 2012).  

2
 Vložila autorka. 

3 
Například: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, International Journal of Intercultural Relations, 

Journal of Studies in International Education, Journal of Marketing Education a další.  
4
 Například: „Short-term Study Abroad and Intercultural Sensitivity: A Pilot Study“ (University of St. 

Tomas, Minnesota), „The Multicultural Personality Questionnaire: Reliability and Validity of Self- and Other 

Ratings of Multicultural Effectiveness”, (University of Groningen, Holandsko), „The assessment of cross-

cultural experience: measuring awareness through critical text analysis“ (Meisei University, Japonsko), 

„Social Networks and the International Student Experience. An International Community of Practice? 

(Northumbria University, UK). 
5
 Příklady provedených výzkumů: „Short-term study abroad and intercultural sensitivity: A pilot study” 

(Anderson a kol., 2006), „Predicting multicultural effectiveness of international students: the Multicultural 

Personality Questionnaire” (Van Oudenhoven, Van der Zee, 2002), „Assessing intercultural effectiveness 

outcomes in a year-long study abroad program” (Pedersen, 2010), „Exploring the Impact of Study Abroad on 

Students’ Intercultural Communication Skills: Adaptability and Sensitivity“ (Williams, 2005) a další.  
6
 Patt (1993: 89 in Clarke a kol., 2009).  

http://www.sciencedirect.com.weblib.lib.umt.edu:8080/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7R-4724XP5-2&_user=5041250&_coverDate=09%2F30%2F2002&_alid=1207625137&_rdoc=83&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5849&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=1034&_acct=C000052291&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5041250&md5=f27fff6d1ca87bbd84b1ae05fbb197e9
http://www.sciencedirect.com.weblib.lib.umt.edu:8080/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7R-4724XP5-2&_user=5041250&_coverDate=09%2F30%2F2002&_alid=1207625137&_rdoc=83&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5849&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=1034&_acct=C000052291&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5041250&md5=f27fff6d1ca87bbd84b1ae05fbb197e9
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dostat do kontaktu s jinými kulturami a tak rozvinout nejen své interkulturní kompetence, 

ale také se stát globálně angažovanými jedinci. Většina studentů ve výše zmiňované studii 

potvrdila, že jejich globální angažovanost zapustila kořeny v jejich zahraniční zkušenosti 

(Pakte a kol. 2009: 14).  

Nussbaumová (2002 in Dolby, 2008) říká, že univerzity hrají (díky své 

internacionalizaci) důležitou roli při vytváření globálních lidských sítí (network of human 

connection). Nussbaumová považuje tyto globální sítě za základ pro formování globálního 

občanství.  

2.1.1 Erasmus LLP  

Pod výrazy studium v zahraničí, studijní pobyt je možné si představit celou řadu pojmů. 

V této práci pracuji se semestrálním, tj. tří-
1
 až šestiměsíčním studijním pobytem na 

zahraniční vysoké škole v rámci evropského programu Erasmus.  

Program Erasmus je v současné době součástí programu Celoživotního učení 

(Lifelong Learning Programme – LLP).
2
 Mezi strategické cíle Programu celoživotního 

učení patří:  

- realizovat celoživotní učení a mobilitu v učení; 

- zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy; 

- podporovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství; 

- zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních 

vzdělávání a odborné přípravy (http://ec.europa.eu/education.html, cit. 4. 5. 2012).  

Do programu Erasmus jsou zapojeny vysoké školy všech členských států EU a též vysoké 

školy některých přidružených či kandidátských zemí (Norsko, Turecko). Program vznikl 

v roce 1987, v České republice a též na Univerzitě Karlově funguje od akademického roku 

1998/1999. Jeho hlavním cílem je dát prostřednictvím výměnných studijních pobytů 

vysokoškolskému vzdělávání evropský rozměr (www.cuni.cz/UK-39.html, cit. 4. 5. 2012). 

Je to výměnný program, v ideálním případě by se tedy číslo vyslaných a přijatých studentů 

mělo rovnat. Program Erasmus je z části financován ze zdrojů Evropské unie, z části 

z prostředků MŠMT ČR. Pro studenty tudíž představuje jeden z přijatelných způsobů, jak 

mohou na vlastní kůži poznat svět, zvláště Evropu. Při studiu v zahraničí se nesetkávají 

pouze s jinými studenty z Evropy, ale z celého světa, neboť velká většina vysokých škol 

                                                 
1
 V případě Anglie se v některých případech jedná jen o jeden trimestr studia.  

2
 V minulosti se jednalo o program Erasmus/Sokrates. Od roku 2013/2014 se bude jednat o program Erasmus 

for All. K dalším programům celoživotního učení patří například Comenius (školní vzdělávání), Leonardo da 

Vinci (odborné vzdělávání), Grundtvig (vzdělávání dospělých) a další. 
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je zapojena do více výměnných pobytů (v případě univerzity Karlovy to jsou například 

meziuniverzitní dohody: studenti jsou v rámci těchto dohod vysíláni skoro do celého světa, 

funguje to však i naopak – na naší univerzitě studují studenti skoro z celého světa). 

Program Erasmus tak splňuje požadavek decentralizované perspektivy (Nussbaumová in 

Dolby, 2006: 63) pro naplnění kritické sebereflexe. Studenti nejsou v kontaktu jen s jednou 

hostující kulturou, ale se všemi výměnnými studenty z celého světa (paradoxně jim naopak 

mnohdy chybí intenzivní kontakt s místními). 

Mezi dílčí cíle programu Erasmus patří: osobní rozvoj, akademický rozvoj (přístup k 

širšímu spektru kurzů než na domácí škole), zviditelnění na trhu práce, zlepšení 

jazykových dovedností, poznávání nových kultur a rozvíjení multikulturního pohledu na 

společnost (www.naep.cz, cit. 4. 5. 2012).  

Studenti, kteří se chtějí takovéhoto programu zúčastnit, musí projít výběrovým 

řízením na své fakultě. Při výběrovém řízení se klade důraz především na studijní výsledky 

a jazykové schopnosti. Úspěšní uchazeči jsou seznámeni s administrativním postupem (jak 

vyplnit přihlášku, jak vyplnit studijní plán ad.), kterého se musí držet. Před odjezdem do 

zahraničí je jim podle délky plánovaného pobytu přiděleno stipendium. V zahraničí mohou 

studenti podle aktuální nabídky svůj studijní plán pozměnit. Po návratu ze zahraničí 

vyplňují závěrečnou zprávu, jak byli se studiem spokojeni. Databáze závěrečných zpráv 

českých studentů je volně přístupná na této adrese: http://erasmus-

databaze.naep.cz/modules/erasmus/  

2.2 INTERKULTURNÍ KOMPETENCE
1
 

2.2.1 Interkulturní zkušenost  

Při setkání s cizincem, při tzv. interkulturní zkušenosti jsme vystaveni mnohým 

interkulturním rozdílům. Existuje celá řada teorií, jak se s interkulturními rozdíly 

vypořádat (např. kritická teorie rasy, barvoslepý přístup, kulturně-standardní přístup, 

transkulturní přístup ad.). Přes svoji rozdílnost se všechny tyto teorie a přístupy shodují, že 

pro to, aby člověk v interkulturní situaci obstál, musí být vybaven jistými specifickými 

dovednostmi – interkulturními kompetencemi.  

                                                 
1
 Můžeme se také setkat s pojmem interkulturní dovednosti/efektivnost/dimenze/komunikace.  
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2.2.2 Definice interkulturních kompetencí  

Interkulturní kompetence jsou relativně novým tématem, které se začalo rozvíjet 

v důsledku zrychlené globalizace a internacionalizace. V českém prostředí se rozvíjí 

poměrně pomalu.
1
 Asi jako první se u nás tomuto tématu začal (spolu se Sylvií Schroll-

Machlovou a kol.) věnovat Ivan Nový.
2
 Ve své knize „Spolupráce přes hranice kultur” 

(2005: 71) říká, že není zcela jasné, co to interkulturní dovednosti jsou, přesto, že je mnoho 

firem po svých kandidátech na volnou pracovní pozici vyžaduje. Schroll-Machlová a Nový 

popisují interkulturní kompetence jako otevřenost k ostatním lidem a k jejich myšlenkám. 

Interkulturní jedinec citlivě reaguje na pocity a myšlenky jiných. Bývá sebevědomý a je 

schopen převzít iniciativu. Je klidný ve frustrujících či nejednoznačných situací a není 

rigidní (Kealey, Ruben, 1983 in Nový, Schroll-Machlová, 2005: 71). Práce Nového a 

Schroll-Machlové se soustředí na oblast podnikání a vychází z tzv. kulturně-standardního 

přístupu.  

 V oblasti vzdělávání se tématu interkulturních kompetencí věnuje například Jan 

Průcha („Interkulturní psychologie“) a Monika Morgensternová s Lenkou Šulovou 

(„Interkulturní psychologie: rozvoj interkulturní senzitivity“). Morgensternová a Šulová 

(2007) definují interkulturní kompetence jako složitý souhrn schopností a dovedností, do 

kterých se promítají osobnostní předpoklady a které vedou k tomu, že člověk 

v interkulturní situaci obstojí, je úspěšný.  

 V zahraničí se téma interkulturních kompetencí rozvíjí delší dobu a vyšla o něm řada 

odborných publikací a článků (např. Ruben, 1976, Hamer a kol. 1978, Hawes a Kealy, 

1981, Artur a Bennett, 1995 a mnoho dalších). Já zde představím interkulturní kompetence 

tak, jak je chápou Jan Pieter van Oudenhoven a Karen van der Zee
3
 (2000, 2002),

4
 a to 

proto, že v empirické části používám pro měření interkulturních kompetencí jejich nástroj. 

Van Oudenhoven a Van der Zee po hloubkové rešerši výše uvedených autorů vytvořili pět 

dimenzí multikulturní úspěšnosti: 

1) Kulturní empatie (nebo také interkulturní senzitivita)
5
 vyjadřuje náš zájem o lidi 

z jiných kultur a naši schopnost vnímat a interpretovat jejich pocity a myšlenky. 

                                                 
1
 Jedna z prvních publikací, která se snaží interkulturní kompetence definovat, vyšla v roce 1999 

(Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. Ivan Nový a Sylvia Schroll-Machlová).  
2
 Profesor na Vysoké škole ekonomické v Praze.  

3
 Profesoři na holandské univerzitě v Groningenu. 

4
 Van Oudenhoven a Van der Zee definují interkulturní kompetence téměř totožně jako Nový a Schroll-

Machlová, protože ve svých pracích vycházejí ze stejných autorů.  
5
 Morgensternová a Šulová (2007: 94) používají ve smyslu van Oudenhovenovy kulturní empatie pojem 

interkulturní senzitivita. Kulturní empatii definují spolu s Benettem jako „schopnost uspořádat zkušenost 
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2) Otevřenost novým myšlenkám autoři definují jako absenci rigidních předsudků
1
 

vůči jiným kulturním skupinám, vůči jejich chování a zvykům. Otevřenost se 

vyznačuje otevřeným a tolerantním postojem vůči jiným kulturním normám a 

hodnotám.  

3) Iniciativnost odráží ochotu aktivně se ujmout společenských situací, zahrnuje 

schopnost vytvářet si přátele z místních obyvatel (při pobytu v cizí kultuře).
2
 

4) Emocionální stabilita je schopnost zůstat v klidu ve stresových situacích, jednat ve 

stresujících a frustrujících situacích efektivně.
3
  

5) Flexibilita je schopnost pružně reagovat na změnu prostředí, schopnost měnit 

zažité chování na nové, schopnost ponaučit se z chyb a učit se z nových zkušeností.  

2.2.3 Měření interkulturních kompetencí  

Aby mohly být interkulturní kompetence empiricky měřeny, byla vytvořena řada nástrojů, 

za všechny uveďme např.: 

- Behavioral Assessment Scale for Intercultural Communication Effectiveness 

(Koester, Olebe, 1988) 

- Cross Cultural Adaptability Inventory (Kelley, Meyers, 1992)
4
 

- Intercultural Development Inventory (Hammer a kol., 2003)
5
 

- Intercultural Sensitivity Index (Olson, Kroeger, 2001) 

- Intercultural Sensitivity Scale (Chen, Starosta, 2000) 

- Multicultural Personality Questionnaire (van Oudenhoven, van der Zee, 2000) 

Ve svém výzkumu používám posledně jmenovaný, Multikulturní osobnostní dotazník 

(MPQ).
6
 Tento nástroj jsem si pro svou práci vybrala především z těchto důvodů: 1) je to 

                                                                                                                                                    
pomocí konstruktů, které jsou více charakteristické pro cizí kulturu než pro tu vlastní“. Kulturně empatický 

jedinec dle Morgensternové a Šulové (tamtéž) nejen ví, co se v dané cizí kultuře nepatří, ale také dokáže 

vycítit, jaké chování je vhodné. Naproti tomu Van Oudenhoven mluví o kulturní empatii a interkulturní 

senzitivitě jako o totožném, nebo téměř totožném jevu (2000).  
1
 Rigidní předsudky = předsudky, které se těžko mění (Morgensternová, Šulová, 2007: 71). 

2
 Tato interkulturní kompetence zahrnuje dovednosti jako extraverze, společenskost a akčnost (kompetence v 

původní verzi MPQ, verzi z roku 2000, měřeny samostatně). 
3
 Přestože mnozí autoři nepřikládají emocionální stabilitě v rámci interkulturních dovedností velký důraz, van 

Oudenhoven a van der Zee vycházejí z Tunga (1981) a Hammra a kol. (1978), kteří emocionální stabilitu 

považují za důležitou kompetenci pro mezikulturní úspěch.  
4
 Více o tomto nástroji zde: http://ccaiassess.com/Home_Page.html 

5
 IDI vznikl z Bennettova (1993) Evolučního modelu interkulturní senzitivity (Developmental Model of 

Intercultural Sensitivity). Greenholtz (2005 in Perry, Southweell, 2011: 461) podrobuje tento nástroj kritice 

pro jeho kulturní nepřenositelnost mimo americkou a anglicky mluvící kulturu. Více o tomto nástroji zde: 

http://www.idiinventory.com/ 
6
 Dotazník detailně popisuji v metodologické části práce (kap. 4.3.1).  
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nástroj, jehož validita a spolehlivost byla několikrát ověřena
1
; 2) jde o nástroj vytvořený 

evropskými autory, na rozdíl od výše zmiňovaných; v Americe je téma interkulturních 

kompetencí více rozvinuto, proto pochází řada nástrojů právě odtamtud. Otázkou je, do 

jaké míry jsou tyto nástroje přenositelné mimo americkou a anglicky mluvící kulturu, 

Greenholtz (viz poznámka 5 na s. 7) je k tomu skeptický; 3) je to nástroj, který je volně k 

dispozici (naproti třeba Hammrovu IDI); 4) jak již název dotazníku napovídá, jde o nástroj, 

který se zaměřuje na jednotlivce, tudíž je více v souladu s transkulturním přístupem, který 

se v České republice v současnosti prosazuje.  

2.2.4 Teorie interkulturní senzitivity  

Podle teorie interkulturní senzitivity (Hammer, Bennett, Wiseman) je předpokladem pro 

úspěšné rozvinutí interkulturních kompetencí nutná určitá míra interkulturní senzitivity. Tu 

Hammer a kol. popisují jako schopnost rozpoznat a reflektovat kulturní rozdíly. 

Interkulturní kompetence definují jako schopnost přemýšlet a jednat způsobem vhodným 

pro danou interkulturní situaci. 

Aby člověk v cizí kultuře obstál, musí se o cizí kultury zajímat, být dostatečně citlivý 

ke kulturním rozdílům a být ochotný s ohledem na zvyky jiných své chování pozměnit, tj. 

být ochotný nechat si změnit pohled na svět (Bhawuk, Brislin 1992 in Hammer a kol., 

2003). Hammer a kol. (2003) říkají, že čím větší je interkulturní senzitivita, tím větší je 

šance na rozvinutí interkulturních kompetencí.  

2.2.5 Teorie kontaktu  

Podle teorie kontaktu
2
 pro rozvoj interkulturních kompetencí samostatná multikulturní 

zkušenost učiněná v zahraničí nestačí, pro úspěšné odbourání stereotypů a větší 

interkulturní senzitivitu je potřeba dodržet čtyři podmínky: 

1) jedinci musí mít přibližně shodný status; 

2) jedinci musí kooperovat pro společný cíl; 

3) kontakt mezi jedinci musí být dobrovolný; 

4) kontakt musí být nadřazenou institucí či úřady podporován. 

 Tyto čtyři podmínky by měl studijní pobyt v zahraničí v rámci program Erasmus 

                                                 
1
 Spolehlivost dotazníku byla několikrát ověřena: The Multicultural Personality Questionnaire: Reliability 

and Validity of Self- and Other Ratings of Multicultural Effectiveness (2001); Predicting multicultural 

effectiveness of international students: the Multicultural Personality Questionnaire (2002); The Cross-

cultural Generalizability and Validity of the Multicultural Personality Questionnaire (2005). Ověřena byla 

též anglická verze dotazníku (2005: 1451).  
2 
Allport (in Průcha, 2010). 
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splňovat. Všichni studenti mají přibližně stejný status a jejich společným cílem je 

vzdělávání se a navázání přátelství. Studium v zahraničí je pro studenty výsadou a není, 

alespoň pro studenty Univerzity Karlovy, něčím předepsaným (jinak tomu může být u 

zaměstnanců mezinárodních firem, kteří jsou vysíláni na zahraniční pracovní cesty). 

Studium v zahraničí je podporováno jak vysílající, tak přijímající vysokou školou
1
 (obě 

instituce mají zájem na tom, aby hostující studenti byli co nejvíce spokojeni, protože na 

oplátku budou oni moci vyslat na partnerskou univerzitu své studenty).  

2.3 OBČANSTVÍ 

Abych se mohla věnovat tématu globálního občanství, které je cílem této práce, je potřeba 

nejprve objasnit téma občanství. 

Tématu občanství se v 60. letech 20. století, v době, kdy si dělníci vydobyli sociální 

práva,
2
  věnoval britský sociolog Thomas Humphrey Marshall.

3
 Zájem o toto téma pak na 

jistou dobu utichl. Znovu se probudil až na konci 20. století, a to z několika důvodů: 

 vznik transnárodní organizace ‒ Evropské unie,
4
  

 migrace & narůstající globalizace (Kymlicka, 2002 in Hyun, 2007: 127), 

 poklesu moci národních států (tradiční hranice národních států se rozmazávají). 

V této souvislosti se začal diskutovat nový pojem „globální občanství“. (Hyun, 2007)  

2.3.1 Definice pojmu 

Abych měla představy studentů s čím porovnat, kam je zařadit, je třeba občanství alespoň 

stručně charakterizovat.  

Občanství v demokratických společnostech můžeme určit pomocí pěti charakteristik 

(Abowitzová, 2006).
5
 Běžně je chápáno jako členství v určitém politickém celku ‒ státu (z 

čehož vyplývají určitá práva a povinnosti). V této podobě mluvíme o občanství jako o 

právním statusu. Hyun (2007) tento formální význam občanství doplňuje o druhý význam 

– občanství jako identita. Z identity vyplývá aktivní participace na životě společenství 

                                                 
1
 Obě partnerské strany dobrovolně podepisují smlouvy o spolupráci.  

2
 Sociální práva umožnila dělnické třídě využít práva občanská a politická. 

3
 Thomas H. Marshall byl britský sociolog, který se proslavil svou statí „Citizenship and Social Class“ (1950) 

neboli „Občanství a společenská třída“, ve které rozlišil tři druhy občanství: právní, politické a sociální. 
4
 Evropské občanství, resp. občanství Evropské unie bylo ustanoveno Maastrichtskou smlouvou v roce 1993. 

Evropské občanství je občanstvím doplňkovým, tj. nenahrazuje občanství státní. Každý občan unijního státu 

získává evropské občanství automaticky (nejvýraznějším rysem evropského občanství je právo volit a být 

volen do Evropského parlamentu, volně cestovat a pracovat v celé Evropské unii).  
5
 Moderní chápání občanství se zrodilo díky národním emancipačním hnutím, která nacházely své teoretické 

ukotvení v ideálech francouzské revoluce (Masař, 2010). Před tím byl občan chápán, alespoň v Českých 

zemích, jako příslušník obce (jak o tom ostatně svědčí etymologie tohoto slova). 
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(Czechkid, 2010). Míra participace se odvíjí od  minimalistického/maximalistického pojetí 

občanství. Republikáni a konzervativci připisují občanství také určité hodnoty, tzv. 

občanské ctnosti (Skovajsa, 2010). Enslin (2000 in Abowitzová, Harnish, 2006: 653) 

doplňuje pátou charakteristiku – znalosti (znalost práva, procesu vládnutí ad.).  

 

Občanství jako právní statut – příslušnost ke státu  

Občanství člověka odděluje od neobčanů a občanů jiných státu (tuto exkluzi „my” vs. 

„oni” v sobě zahrnuje pojem občanství již od doby antiky, kdy se obyvatelé polis 

vydělovali od barbarů).
1
 Jednotliví občané si jsou vzájemně rovni.

2
 Stát svým občanům 

poskytuje ochranu, kterou poskytuje právě a jenom občanům (Skovajsa, 2010, kap. 2). 

Každá země si určuje pravidla pro nabývání a pozbývání občanství sama (v České 

republice to určuje zák. 40/1993 Sb., v České republice zatím není až na výjimky
3
 možné 

mít dvoje občanství).
4
 Občanství je vztahem, mezi občanem a státem (Karlberg, 2008). Z 

tohoto vztahu, členství vyplývají určitá práva a povinnosti (blíže viz kapitola „Občanská 

práva“).   

 

Občanství jako identita  

Předpokladem pro identifikaci s určitým společenstvím je uznání za člena tohoto 

společenství (viz občanství jako právní status). Identita
5
 vypovídá o tom, s jakým 

společenství lidí se člověk identifikuje a jakou roli v tom hraje stát, popřípadě jiný celek, 

do něhož člověk právně patří.
6
  

Na chvíli se u tohoto pozastavme. Identifikace se státem se, alespoň v evropském 

prostředí, odvíjí od identifikace s národem, tj. národní identity, a to proto, že všechny 

evropské státy jsou státy národní (Hroch, 2003). Tato identifikace, jako identita obecně, je 

                                                 
1
 Delanty, 2007. Např.: my „občané polis“ vs. barbaři, my „obyvatelé města“ vs. venkované, my 

„privilegovaní“ vs. neprivilegovaní, my „Češi“ vs. Němci atd. Wood (2008) mluví o občanství jako o 

privilegiu, říká, že na západě má občanství pozitivní konotace.  
2
 To je velký rozdíl oproti například stavovské monarchii.  

3
 Dvojí občanství lze v ČR získat provdáním se za cizince/cizinku. Dvojí občanství také získávají děti ze 

smíšených manželství. 
4
 Návrh zákona o státním občanství, který vytvořilo ministerstvo vnitra, s možností dvojího občanství pro 

všechny počítá.  
5
 Identitu v běžném životě často příliš nevnímáme, důležitá začíná být při setkání s něčím cizím (Czechkid, 

2011).  
6
 Identita je velmi složitý koncept, který není dnes již chápán jen na základě etnicity, ale v širším kontextu

6
 

(Czechkid, 2011). Identifikovat se mohu se svým povoláním, koníčky, pohlavím, náboženstvím… pro tuto 

práci je však podstatná především identifikace s regionálními či politickými celky.  
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založena na společném zážitku, ať už pozitivním či negativním, jež předpokládá určitou 

míru vzdělanosti a komunikace (Hroch, tamtéž).  

Vzhledem k tomu, že ČR je velmi homogenní, lze jen těžko od sebe jednoznačně 

odlišit identifikaci lidí s národem, definovaným především jazykově, a se státem (vlastí), 

vymezeným geograficky a prezentovaným aktivitami svých představitelů na domácí a 

zahraniční scéně (Nedomová, Kostelecký, 1996).
1
  

M. Haller (in Nedomová, Kostelecký, 1996) rozlišuje pozitivní a negativní dopady 

individuální identifikace s národem. Pozitivní faktory národní identity vidí v patriotismu a 

národní hrdosti, které mají integrativní funkci i v demokratické, pluralitní společnosti.   

Pocit společné identity, spojenectví pomáhá při překonávání vnitřních konfliktů národních 

společenství, silně se projevuje zejména při vnějším ohrožení. Negativní projevem národní 

identity je nacionalismus, který se obrací proti jiným národům vně i uvnitř společnosti. 

Národní identita současných evropských národů se podle některých autorů (např. 

Haller,
2
 Halley

3
) nyní ocitla ve dvojím poli napětí mezi lokalismem a globalismem, kdy 

existence politických jednotek (států) v nynější podobě je zpochybněna rozporem mezi 

relativní velikostí a neschopností řešit problémy regionální a mezinárodní (ekonomické, 

ekologické aj.) a mezi tradicí národních států a utváření nadnárodní Evropy. Cesty k 

překonání tohoto rozporu vidí mnozí autoři (např. Haller, Halley či Banks) především 

v rozvinutí pluralitních identit, identit na více úrovních (lokální, národní, globální) a 

loajalit.  

 

Občanství jako aktivní participace  

Občanství vyžaduje participaci na životě celku. O míře participace se přou minimalisté 

s maximalisty. Minimalistické (stoupenci ekonomických teorií zastupitelské demokracie) 

považují občanství za pasivní záležitost, která se omezuje na dodržování pravidel a plnění 

povinností daného státu. Naproti tomu pro maximalisty (stoupence radikální demokracie) 

je občanství aktivní, tedy takové, které se účastní veřejného života (Czechkid, 2010).  

   V dnešním globalizovaném světě zůstává otázkou, o jakých celcích budeme hovořit. 

Davies (2006: 10) otřepanou frázi „act local, think global“ neboli doslova „jednej lokálně, 

                                                 
1
 Společnost České republiky se od vydání této publikace jistě velmi proměnila, otázkou je, zda to ve 

svém pojetí občanství reflektují i studenti.  
2
 In Nedomová, Kostelecký, 1996. 

3
 In Prudký, 2004.  
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mysli globálně“ doplňuje o třetí – prostřední dimenzi: „act local, analyze national and 

think global“.  

 

Občanství jako soubor hodnot  

Občanství však nespočívá jen v právech a povinnostech, ale má také svou hodnotovou a 

osobnostní stránku (Skovajsa, 2010). Republikáni a konzervativci mluví o občanské 

slušnosti (civility) a občanských ctnostech (například občanská odpovědnost, statečnost, 

tolerance, dobročinnost, soucit s druhými).
1
 Téma občanských ctností se rozvíjí už od 

antiky (Aristoteles. „Politika“) a dnes je stále více aktuální. Globalizace a migrace 

identifikaci s národním státem podrývají (volně Hyun, 2007: 135), je proto potřeba 

nacházet identifikaci novou, identifikaci založenou na přátelském prostředí a vzájemné 

slušnosti;  občanské slušnosti by se děti měly učit ve škole (Kymlicka, 2001). 

2.3.2 Čtyři modely občanství  

Výše zmíněné charakteristiky se objevují v různých pojetích občanství. Jednotlivé 

charakteristiky jsou, podle jednotlivých politických ideologií, různě zdůrazňovány. Gerard 

Delanty
2
 (1997) mluví o čtyřech modelech občanství (které úzce souvisí se čtyřmi 

ideologickými tradicemi).  

 

Liberální model – občanství jako právní status  

Liberální model vychází z liberální a sociálně demokratické tradice. Přestože první klade 

důraz na práva a druhá na sociální spravedlnost, v obou případech se dle Delantyho jedná o 

formální – právní – záležitost. Do tohoto modelu tedy patří občanská, politická a sociální 

práva.  

 

Konzervativní model  

Konzervativní model zdůrazňuje povinnosti a zodpovědnost. Mezi základní povinnosti 

patří povinnost platit daně, branná povinnost a povinná školní docházka. Občané tohoto 

modelu jsou aktivní v tom ohledu, že nejsou pouhými příjemci státních služeb, ale musí na 

oplátku něco dělat. Pasivní jsou v tom ohledu, že se nepředpokládá jejich angažovanost 

v kritickém diskursu. (Delanty, 1997) 

                                                 
1
 Wuthnow, 1991 in Skovajsa, 2010.  

2
 Profesor na univerzitě v Sussexu (Centre for Social and Political Thought).  
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Participační model  

Participační model oproti liberálnímu vyzdvihuje občanskou participaci, oproti 

konzervativnímu modelu zdůrazňuje kritický aspekt občanství. Občan dle tohoto modelu 

není pasivní a poslušný, ale kritický. Tento model radikálně, oproti dvěma předchozím, 

podtrhuje aktivní dimenzi občanství; občan je aktivní – participuje na politickém životě a 

zároveň kritický k reprezentantům moci. (Delanty, 1997) 

 

Komunitární model  

Komunitární model klade největší důraz na identitu. Oproti liberálnímu modelu, pro který 

je občanství formalitou, je komunitární občanství úzce svázáno s kulturou a národní 

identitou. Komunitární občanství je občanství uzavřené komunity, jež je úzce svázána 

s kulturou a historií, která tu byla ještě před státem (Delanty, 1997). Abowitzová (2006: 

656–7) říká, že z komunitární tradice vychází láska k vlasti a spoluobčanům, kteří jsou 

pro jedince cenní, protože s nimi sdílí důležité věci: právo, svobodu, přátele, nepřátele, 

prohry a vítězství, obavy a naděje.  

2.3.3 Občanská práva 

Občanství nepředstavuje pouhý fakt členství ve skupině obyvatel nějakého státu, ale 

především soubor práv a povinnosti, které s tímto členstvím souvisejí (Skovajsa, 2006). 

Občanství se rozvinulo v rámci národního státu jako soubor určitých postupně se 

rozšiřujících práv (Císař, 2007). Cílem této kapitoly je tento soubor práv stručně představit, 

abych se při analýze v empirické části práce měla o co opřít. Práva představím v tom 

pořadí, v jakém se rozšiřovala.  

 

Základní lidská a občanská práva
1
  

Základní lidská a občanská práva se etablovala ve druhé polovině 18. století v revoluční 

Francii. Vyhlášením francouzské deklarace práv člověka a občana se z francouzských 

poddaných stali svobodní občané, kteří měli právo na vlastnictví, bezpečí a vzdor proti 

útlaku (lidská práva), dále právo na svobodu pohybu, svobodu projevu a náboženského 

vyznání, rovnost před zákonem (definitivně byla odstraněna středověká privilegia), osobní 

nedotknutelnost a presumpci neviny (občanská práva). (Skovajsa, 2006) 

                                                 
1
 V užším slova smyslu (civil rights).  
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V současnosti jsou základní lidská práva zakotvena v mnoha mezinárodních 

dokumentech: Všeobecná deklarace lidských práv OSN, Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech, Úmluva a ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy 

(Skovajsa, 2006). 

  

Politická práva 

Politická práva (právo na účast ve vládě, a to buď přímo nebo nepřímo skrze volené 

zástupce – právo volit a být volen, právo shromažďovací a sdružovací, právo vytvářet 

politické strany a organizace ad.) získali všichni obyvatelé Evropy až v průběhu 19. a 20. 

století. Největší bitva se sváděla o právo volit a být volen. Nejprve se o toto právo začaly 

ucházet nižší sociální třídy, pak ženy.
1
  

 

Sociální práva  

Sociální práva se začala rozvíjet ve 20. století, kdy se v Evropě rozvíjí sociální stát. Mezi 

sociální práva patří: právo na ekonomický blahobyt, právo na sociální podporu v 

nezaměstnanosti a v nemoci, právo na minimální mzdu, právo rodičů na podporu při péči o 

dítě, právo na rovný přístup ke vzdělání, právo na dostupnou základní zdravotní péči, 

právo na standardní životní styl, který převažuje v dané společnosti, a další. (Skovajsa, 

2006) 

 

Tři Marshallova pojetí občanství – občanské, politické a sociální – poukazují na 

diverzitu a komplexnost pojmu občanství. Pojmu, který je dnes konfrontován s politickými 

a ekonomickými změnami: růst sociálních práv, rozšiřování Evropské unie, růst 

nadnárodních korporací, ekonomická globalizace, terorismus ad. Zatímco občanství 

národních států je občanství uzavřené, globální občanství je občanství otevřené komunity, 

založené na společné lidskosti (už nikoliv na konkrétním národu). (Hyun, 2007) 

                                                 
1
 Emancipace žen začala na severu Evropy a v britských provinciích (ve Finsku získaly ženy volební právo 

v roce 1906). V Československu získaly ženy volební právo krátce po vzniku první republiky (v roce 1920). 

V některých zemích ještě později (například ve Švýcarsku v roce 1971). (Skovajsa, 2006) Zda volební právo 

dostanou někdy i děti, je otázkou pro diskusi, kterou v akademické sféře rozvíjí například Stein Ringen (in 

Možný, 1999).  
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3 GLOBÁLNÍ OBČANSTVÍ 

Globální občanství vychází ze staré kosmopolitní tradice, která se v současnosti díky 

postupující globalizací a narůstající migraci (kdy demokratické státy musí čelit problémům 

souvisejícím s lidskými právy a tolerancí vůči diverzitě),
1
 znovu probudila. Zatímco řada 

autorů považuje globální občanství za zásadní pro budování vzájemné globální solidarity a 

odpovědnosti, řada autorů tento pojem zcela odmítá. Podpoře se tento koncept těší 

především mezi aktivisty a v pedagogických kruzích (Woodová, 2008),
2
 ve Spojených 

státech amerických a ve Velké Británii.
3
  

V následující kapitole proto tedy nejprve představím tradici, ze které globální 

občanství vychází. Potom hlavní argumenty kritiků a zastánců tohoto pojmu. V závěru 

kapitoly pak budu charakterizovat globálního občana.  

 

Kosmopolitismus  

„Kosmopolitismus sahá do doby stoiků a snad i do dob dřívějších.“ (Ferrara, 2007: 113) Již 

Kynik Díogenés ze Sinopé na otázku, odkud pochází, odpovídá slovy „Jsem občanem 

světa“. Ve vztahu ke globálnímu občanství vyzdvihuje Appiah (2007) tři Diogénovy 

myšlenky: 1) koncept globálního občanství nevyžaduje jednu vládu, spoluobčany můžeme 

být, i když nejsme členy jednoho politického celku (Diogénes si nepřál světovou vládu 

filosofických Athén); 2) měli bychom se zajímat o osudy druhých, a to nejen těch uvnitř 

naší polis ale i mimo ni; 3) ostatní nás mají čím obohatit.  

 Kosmopolitní myšlenka stoiků se odvíjí od lidského rozumu a sdílené lidské 

humanity. Podle stoiků všichni lidé patří jednomu a témuž světu, protože všichni jsou 

obdařeni rozumem (Ferrara, 2007). Také kosmopolitní myšlenky Marca Aurelia se 

neodvíjí od jakési světovlády, ale od společné lidské humanity (Appiah, 2007).  

 Vliv stoiků se projevil v křesťanství, které v čele s Augustinem vytvořilo vlastní vizi 

kosmopolitní obce, obce Boží (Ferrara, 2007). Kosmopolitní myšlenky v křesťanství však 

můžeme zaznamenat již dříve, u sv. Pavla, když říká „Není už rozdíl mezi židem a 

                                                 
1
 Hyun, 2007. 

2
 O tom svědčí v zahraničí se nově rozvíjející koncept globální občanské výchovy (Global citizenship 

education), který se snaží sjednotit do jednoho konceptu multikulturní, environmentální, rozvojovou a další 

výchovy (YFJ, 2008).  
3
 Obě země byly terčem teroristických útoků. Dále pak v Kanadě, Nizozemí, Finsku a Švédsku.   
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pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu.“
1
 

(Appiah, 2006: XIV)
2
  

 Se sekulární podobou kosmopolitismu se setkáme u předrenesančních humanistů 

v Itálii a u Erasma Rotterdamského.
3
 Všechny lidi podle těchto humanistů pojí schopnost 

kultivovat ducha, jež je základem pro všeobecnou toleranci. Dědicem tohoto sekulárního 

humanistického kosmopolitismu byl například Grotius – teoretik přirozeného práva. 

(Ferrara, 2007: 113n) 

 Po náboženských válkách oživili kosmopolitismus osvícenci. K podobě 

osvícenského kosmopolitismu nejvíce přispěl Kant, který dal kosmopolitismu umírněnou 

politickou verzi – za správné nepovažoval vytvoření světové republiky, ale svazu národů.
4
 

Utopistickou verzi kosmopolitismu oživil Marx. (Ferrara, tamtéž)  

 Je trochu paradoxem, že kosmopolitní myšlenky se rozvíjely spolu s národními státy, 

které vznikaly na základě myšlenek francouzské revoluce a odvolávaly se tedy na 

přirozená práva všech lidí (volně, Appiah, 2007). O tomto paradoxu mluví také Baršovi 

(2006), když říkají, že moderní národní stát vznikl na dvou protichůdných principech: 

z univerzalistického předpokladu přirozených práv každého člověka a partikularistické 

představy zvláštního národa.  

 

„Zakotvený kosmopolitismus“ („rooted cosmopolitanism”)
5
 

V představě Appiaha
6
 (2007) v sobě kosmopolitismus pojí univerzalismus a uznání 

rozmanitosti. Appiahova představa kosmopolitismu se ovšem nerovná světovládě (tu 

považuje za utopii). Otázkou, kterou si Appiah (tamtéž) pokládá, je, proč si rozmanitosti 

vážit. Uvádí dva hlavní důvody. Prvním, když říká, že lidský rozum je omezen, navazuje 

na řeckou tradici. Tvrdí, že si nikdy nemůžeme být jisti, že máme pravdu, proto bychom si 

měli vážit názoru druhých. Jako druhý důvod uvádí svobodu jednotlivce. Každý 

jednotlivec je zodpovědný sám za sebe, sám si zodpovídá za svůj život. Appiah (tamtéž) 

však upozorňuje, že respekt vůči druhým se nerovná individualismus. Kosmopolitismus 

                                                 
1
 Gal 3,28 (Ekumenický překlad). 

2
 Křesťanství bývá prezentováno jako univerzalistické náboženství. Todorov (2008) vidí mezi 

univerzalismem a kosmopolitismem ovšem velký rozdíl: zatímco univerzalistický přístup nahrazuje 

rozličnost norem, tříd, etnických skupin a náboženství pouze jedinou, jednotnou normou, kosmopolitní 

přístup rozdíly neruší, ale dává jim společný rámec a rovnoprávný status (Todorov, 2008, kap. 5). Podobně 

mluví Appiah: kosmopolitismus sdílí s univerzalismem přesvědčení, že všichni lidé mají svou hodnotu, ale 

na rozdíl od univerzalismu si váží rozmanitosti.  
3
 Nikoliv náhodou je evropský vzdělávací program Erasmus pojmenován po tomto mysliteli.  

4
 Kantova myšlenka věčného míru stála u zrodu Organizace spojených národů (Appiah, 2007).  

5
 Wiskerová, 2007. Zakotvený kosmopolitismus proto, že každý jednotlivec je zakotven v určité kultuře. 

6
 Kwame Appiah je profesor na harvardské univerzitě a na univerzitě v Princetonu. 
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v Appiahově významu znamená, že jsou si všichni lidé rovni, ale vycházejí z různých 

kultur. Žádná kultura dle Appiaha nevlastní monopol na to, co je správné. (Wiskerová, 

2007)
1
  

 

„Politický“ kosmopolitismus  

Ferrara (2007) říká, že kosmopolitismus je v prvé řadě koncept normativní, podle něhož 

vhodnou reakcí na globalizaci je přehodnocení politiky. „Normativní představa 

‚politického‘ kosmopolitismu spočívá v tvrzení, že vztahy mezi státy světa jsou regulovány 

spíše normami než silou či hrozbou síly“ (Ferrara, 2007: 117). Dvěma pilíři tohoto tvrzení 

jsou a) systém norem, jehož jádro je konstituováno lidskými právy; b) regulace 

ekonomických vztahů pro zajištění férové distribuce ekonomických příležitostí. Takto 

chápaný „politický“ kosmopolitismus není ekvivalentní s utvářením světového státu. 

(Ferrara, 2007: 117-8) Jürgen Habermas (in Ferrara, 2007) říká, že by mělo být dosaženo 

kosmopolitního konstitucionalismus, tj. souboru závazných pravidel odsouhlasených všemi 

existujícími státy, aniž by musel existovat stát ve Weberově významu tohoto slova. 

Funkčním ekvivalentem tradičního státu by mohla být kosmopolitní instituce, která by 

měla monopol na udělení legitimity pro použití násilí.  

„Politický“ kosmopolitismus se nedomnívá, že realizace kosmopolitní vlády zákona 

předpokládá celosvětové rozšiřování demokracie. „Politický“ kosmopolitismus vychází 

naopak z odmítnutí ideje rozšiřování vlastního chápání politické legitimity, podle níž 

legitimita vyplývá z nenátlakového konsensu svobodných a rovných občanů, na globální 

úroveň. Kosmopolitní legitimita spočívá na vůli existujících států, přičemž některé jsou 

asociacemi svobodných a rovných občanů, jiné nikoliv. (Ferrara, 2007: 121-2) 

 

Demokratický kosmopolitismus  

Naproti politickému kosmopolitismus stojí teorie kosmopolitní demokracie, která naopak 

s rozšiřováním demokracie na globální úroveň počítá.  

Zastánci této teorie (v čele s Davidem Heldem) věří v prospěšnost a možnost 

demokratizace globálních politických institucí a rozvoje globálního politického občanství, 

které by mělo být základem skutečné spravedlivé „globální společnosti“ schopné čelit 

rostoucím globálním nerovnostem, bídě, degradaci životního prostředí i neoimperiálním 

                                                 
1
 Se stejným pojetím kosmopolitismu se dle Wiskerové setkáme u Marthy Nussabaumové, která také rozvíjí 

ideál globálního občana. 
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ambicím v současnosti dominantních globálních hráčů; i ti by byli podřízeni všeobecně 

platným pravidlům, která by jednotlivcům poskytovala rovné zacházení a představovala by 

tak základ globální republiky rovných světoobčanů (Císař, 2007: kap. 16. 2). V OSN vidí 

Held (2001) zárodek demokratické autority na globální úrovni. Held propaguje vytvoření 

mezinárodní komise o globálním terorismu, pod záštitou obnovené OSN, vytvoření 

mezinárodního soudního tribunálu a ustanovení použitelné mezinárodní vojenské síly. To 

vše by mělo být doplněno podporou participace občanských organizací. V dlouhodobém 

výhledu jde Heldovi o nastolení kosmopolitního práva, které by vyloučilo konflikty a 

přineslo globální spravedlnost, ustanovení globálního parlamentu, separace politické a 

ekonomické moci veřejnou podporou institucí politické mobilizace a přesun donucovacích 

kapacit z národní na globální a regionální úroveň. V rámci tohoto systému by jedinci měli 

vícenásobné občanství – byli by občany svých bezprostředních politických jednotek a k 

tomu by participovali v širších, regionálních a globálních společenstvích. Tímto způsobem 

by podle Helda došlo k nastolení demokratické kontroly nad rozptýlenými mocenskými 

centry. (Císař, tamtéž) 

 Zastánci kosmopolitní demokracie chtějí demokracii rozšířit na nadnárodní úroveň a 

rozšířit demokratické elementy do globální arény. Prezentují ambiciózní program 

demokratizací struktur globálního vládnutí. Vycházejí z moderní teorie liberální 

demokracie a liberálního kantovského univerzalismu, ale napojují se také na 

republikánskou a radikálně demokratickou tradici, jejímž cílem je obnova občanských 

ctností a politická participace v rámci politického společenství – pro kosmopolitní 

demokraty je tímto společenstvím celé lidstvo. (Císař, tamtéž)  

3.1.1 Kritici a skeptici  

Kritici kosmopolitní demokracie argumentují, že tato teorie vychází „z kulturně 

partikulární tradice evropského osvícenského racionalismu, který je místně vázanou 

zkušeností jednoho kontinentu falešně vydávanou za univerzální normu organizace 

globální společnosti.“ (Císař, 2007: 360) Jiní (např. Danilo Zolo) tvrdí, že politický 

konflikt je nutnou podmínkou nastolení stabilního míru, jeho možnost by proto měla být 

zachována. Skeptici dále argumentují, že globální jednota (slovy Coatese kulturní 

imperialismus) je neslučitelná s růzností světových kultur a neslučitelností životních 

postojů. (Císař, 2007: 16. 3) Demokratizace na globální úrovni je dle Roberta Dahla (in 

Císař, tamtéž) nerealizovatelná kvůli přílišnému rozsahu problémů, k tomu se připojuje 
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tradiční neinformovanost a nezájem občanů o mezinárodní politiku a absence společné 

identity světoobčanů.  

Will Kymlicka (2001) argumentuje neexistencí společného jazyka a „nadnárodního 

lidu“. Kymlicka (tamtéž) souhlasí s Heldem, že je třeba mezinárodní organizace jako OSN 

zreformovat a připustit k nim NGOs, ale už s ním nesouhlasí v tom ohledu, že je třeba 

k těmto organizacím připustit občany. Na příkladu EU Kymlicka ukazuje, že občané na 

tom ani zájem nemají. Chtějí diskutovat ve svém jazyce a se svými spoluobčany (tj. s lidmi 

s kterými sdílí alespoň nějaké shodné znaky, a tak si mohou rozumět a vzájemně 

důvěřovat). Transnacionální aktivismus se dle Kymlicky nerovná kosmopolitní občanství. 

Občanství totiž vyžaduje fórum pro deliberaci (teritoriální území, společný jazyk) – kde 

dochází k legitimizaci.  

Kritici a skeptici konceptu globálního občanství uvádějí dále tyto hlavní argumenty: 

1.) Občanství je vázáno na stát nebo jinou instituci, jakou je např. Evropská unie,
1
 a 

vzhledem k tomu, že vznik celosvětového státu není pravděpodobný, nemůžeme mluvit o 

globálním občanství (Skovajsa, 2006). Woodová (2008) k tomu říká, že žádná globální 

instituce nemůže naplnit práva všech tzv. občanů. Podle Woodové (tamtéž) je občanství 

vázáno na formální politické struktury a bez světové vlády jsou globální občané zbyteční; 

pokud budou občané proti něčemu protestovat, světová organizace na nedemokratickém 

základě jim nebude moci vyhovět. Požadavky globálních aktivistů (usilujících o globální 

občanství) by se měly dle Woodové (tamtéž) orientovat na konkrétní státy. Protesty 

jedinců se mohou nazývat občanstvím, jen pokud je adresátem stát (Woodová, tamtéž).  

2.) Na globální úrovni neexistují globální občané, ale globální aktivisté. „To co je 

označováno jako globální občanská společnost, není ničím jiným, než skupinou elitních a 

vzdělaných profesionálů, kteří sledují své zájmy bez ohledu na konkrétní lokální potřeby a 

nezřídka spíše v protikladu k nim.“ (Císař, 2005: 101) Woodová (2008) proto navrhuje 

používání výrazu globální aktivita/uvědomění. 

3.) Občanství se odvíjí od distinkce „my“ vs. „oni“. Občanství vyžaduje tuto exkluzi, aby 

se mohla utvrdit inkluze. Globální občanství vybudované na základě národního ztrácí 

smysl, protože se nemá vůči komu vymezovat. (Delanty, 1997) 

                                                 
1
 Proto můžeme mluvit o evropském občanství.  



 

20 

 

3.1.2 Příznivci globálního občanství  

Habermas (in Císař, 2007) argumentuje, že národní stát je umělý konstrukt, který vytvořil 

pomocí masových médií a stranické politiky národní vědomí. Podobný proces může 

proběhnout na nadnárodní úrovni. Předpokladem je ustanovení demokratických institucí a 

institucí veřejné sféry. Evropská veřejná sféra dle Habermase (tamtéž) znamená vzájemné 

otevření se národních veřejností, k čemuž je potřeba dostačená jazyková průprava.  

Příznivci konceptu globálního občana argumentují tím, že občanství nemusí být 

vázáno na stát, ale například na sociální aktivity, občanská hnutí a nevládní neziskové 

organizace (NNO), které jsou navázány na OSN a další organizace, jež zastupují světovou 

vládu (Císař, 2005). Mnozí autoři (Parekh, 2003: 14, Held, 2001) proto mluví o reformě 

OSN (zvl. o Radě bezpečnosti) a dalších reformách (zajištění efektivního fungování 

Mezinárodního trestního soudu, ustanovení mezinárodní použitelné síly ad., což by mělo 

být doplněno podporou participace občanských organizací).
1
  

Podívejme se na koncept globálního občanství trochu blíže. Jak již bylo naznačeno 

v úvodu, přízeň si tento termín získal především mezi aktivisty a v pedagogických kruzích. 

Zastavme se nejprve u názoru, který srovnává globální aktivisty s globálními občany. 

Taso G. Lagos
2
 tvrdí, že pokud mluvíme o globálním občanství, čelí dvěma 

základním problémům: neexistenci světového státu a nemožnosti svá (globální) práva 

někomu adresovat. Na rozdíl od státního občanství se globální občanství praktikuje vně 

státních hranic.
3
 V právnickém smyslu neexistuje, může se ale vyvíjet jinak. Jako příklad 

uvádí volnost pohybu v rámci EU, občany, kteří jsou držiteli dvojího občanství, a občany, 

kteří tráví svůj život v několika státech. Lagos (tamtéž) připomíná Marshallovo rozdělení 

občanství na pozitivní a negativní. Občanství na jedné (pozitivní) straně indikuje aktivitu, 

na straně druhé (negativní), díky byrokratické kontrole, omezuje svobodu občanů. Jako 

příklad aktivity na globální úrovni uvádí Lagos tzv. bitvu o Seattle.
4
 Znakem globálního 

občanství tedy podle Lagose je osvobození od byrokratické kontroly (díky neexistenci 

světového státu). Lagos zdůvodňuje globální občanství pomocí pěti rysů: 1) globální 

občanství nelze definovat pomocí práva, protože chybí instituce, ke které by se mohlo 

                                                 
1
 Podobně mluví Delanty (1997), když říká, že je potřeba, aby instituce jako Evropská unie nehledala staré 

formy občanské participace (představa v tak velkém rozsahu je nereálná), ale vytvářela prostor pro nové 

formy participace – prostor pro střetávání kolektivních občanů.  
2
 Profesor na univerzitě ve Washingtonu.  

3
 To je v rozporu s Parkhem (2003), který říká, že globální občan (jeho slovy globálně orientovaný občan) je 

člověk aktivní ve svém státě.  
4
 Protest proti zasedání Světové obchodní rady WT v Seattlu v roce 1999. Jako další můžeme uvést protesty 

v Praze při zasedání Světového měnového fondu v roce 2000 či v Janově při zasedání G8 v roce 2001 (Císař, 

2003).  
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vztahovat. Globální občanství vzniká, aniž by tu byl garant (globálních) práv a odvíjí se od 

aktivit občanů (bere si jen pozitivní část občanství, od byrokratických kontrol je, vzhledem 

k neexistenci garanta, oproštěno). Globální občan není už tak úzce spjat se státem; může si 

vybrat, kde bude žít, kde pracovat. Bennett a Giddens (in Lagos) mluví o tzv. politice 

životního stylu („lifestyle politics“).
1
 2) Můžeme rozlišit pět typů globálních občanů: 

globální reformátoři, elitní businessmani, environmentální manažeři, trans-národní 

aktivisté a politicky uvědomělí regionalisté (Falk, 1994 in Lagos). S výjimkou 

businessmanů mají všechny typy občanství kořeny v „grass-roots“ aktivitách.
2
 Rozvoj 

globálního občanství nemá dle Lagose kdo sankcionovat.
3
 Globální aktivity jsou dle něj 

novým zdrojem občanského aktivismu. Ten je podnícen rozvojem telekomunikačních 

technologií (internet, platební transakce), poklesem politické aktivity na úrovni států, tzv. 

politikou životního stylu a zvýšeným zájmem o lidská práva a globální problémy. 

Společnost je internacionalizována, víc než kdy dříve, můžeme proto podle Lagose 

nahradit termín „globální aktivisté“ termínem „globální občané – spotřebitelé“. 3) Globální 

občané nově definují vztahy mezi občanskou angažovaností a geografickou polohou. 

Občanské diskuse se z velké části přesouvají z radnic do virtuálních prostor. Globální 

občané cestují, a přesto jsou jejich životy ukotveny. 4) Práva a povinnosti nepochází od 

státu, ale od občanů. 5) Globální občanství je odpovědí na americkou hegemonii. Globální 

občan je podle Lagose člověk, který cestuje (jednotlivé části života tráví v různých 

zemích), žije tzv. politickým životním stylem a je aktivista.  

 Odlišně chápe globálního občana Bhikhu Parekh (2003), který se od pojmu „globální 

občan“ distancuje a mluví o „globálně orientovaných“ občanech. „Globální občan“ mu 

implikuje občana bez státu, občana, slovy Nussbaumové, v „dobrovolném exilu“. Parekh 

(2003: 12) svého globálně orientovaného občana definuje jako občana, který je občanem 

svého státu, kterého si váží, zároveň ale respektuje a zajímá se o další politické celky. 

Parekh (2003: 12n) formuluje tři základní charakteristiky globálně orientovaného občana: 

1) Globálně orientovaný občan se neustále zajímá o politiku své vlastní země a 

podrobuje ji kritickému pohledu. Globálně orientovaný občan je aktivním občanem 

svého státu, kterého si váží. 

                                                 
1
 Nepřeberné množství možností, od konzumních produktů po politiku (už nákupem určitého zboží činíme 

politické rozhodnutí).  
2
 Tj. aktivitách, které spontánně vycházejí z komunity.  

3
 Na rozdíl od národního občanství. V rámci státu je např. možné protestovat, jen pokud to stát toleruje 

(Woodová, 2008).  
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2) Globálně orientovaný občan respektuje další politické celky, aktivně se zajímá o 

záležitosti dalších zemí. Globálně orientovaný občan má silně vyvinutý cit pro 

zodpovědnost za občany jiných zemí, cítí se povinen protestovat a zburcovat 

veřejné mínění, když jiný stát porušuje základní lidská práva. Globální občan je 

morálně zodpovědný k planetě Zemi a všem lidem na ní (chová se ekologicky a 

zasazuje se o dodržování lidských práv na celém světě).  

3) Globálně orientovaný občan je aktivně oddaný myšlence spravedlivého světa, ve 

kterém různé země spolupracují za férových podmínek. Jak ukázalo 11. září 2011, 

chudoba a bezpráví na jednom konci planety mohou ohrožovat bezpečnost lidí na 

druhém konci planety.  

 Základní podmínkou pro to, aby se člověk dle Parekha mohl stát globálním občanem, 

je být dobrým občanem svého státu (aktivním občanem, kterého zajímá dění v jeho zemi, a 

který neváhá aktivně vystoupit, pokud vidí bezpráví). Pokud nebudeme dobrými občany na 

státní úrovni, nemůžeme být dobrými globálními občany, říká Parekh (2003). Globálně 

orientovaný občan vyzývá k vytvoření globální etiky (naplnění základních lidských potřeb, 

dodržování základních lidských svobod, stabilní společenské prostředí, zodpovědná vláda, 

nenásilí), která je pojítkem věch lidí. Parekh (2003: 8n) odvozuje globální etiku ze 

základních lidských potřeb a svobod. Parekh (tamtéž) říká, že naše povinnost vůči lidským 

bytostem (odstranit lidské utrpení) se váže nejen na naše spoluobčany, členy naší 

komunity, ale na všechny lidské bytosti. Důvody uvádí dva: 

a) historický: díky kolonialismu je mnoho západních států alespoň částečně 

zodpověděno za situaci rozvojových zemí;  

b) současný: díky technickým vymoženostem dnešní doby a postupující globalizaci 

jsou životy lidí na planetě Zemi provázané. Naše chování přímo či nepřímo 

ovlivňuje životy lidí na druhém konci planety Země. Dnes nikdo nemůže říci, že 

neví o chudobě v rozvojových zemích světa. Znečišťování životního prostředí na 

jednom konci planety se taktéž dotýká všech (naše zdraví je ovlivňováno chováním 

lidí nám velmi vzdálených). Dichotomie „my“ vs „oni“ mizí. „My“ zahrnuje 

všechny lidské bytosti (nejen členy naší komunity). Individuální pomoc však 

nestačí, je třeba měnit politiku (naše morální povinnost vůči ostatním lidem je tedy 

politizována), být aktivními občany.  

 Gerard Delanty (1997) ve svém textu „Models of Citizenship: Defining European 

Identity and Citizenship“ mluví o čtyřech dimenzích (modelech) občanství a ptá se, zda je 

můžeme aplikovat i mimo národní stát. Za zásadní pro post-národní občanství považuje 
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participaci a mnohost identit (tj. substantivní část občanství).
1
 Proto Delanty (tamtéž) říká, 

že sociální hnutí jsou důležitými aktéry nového světového uspořádání. Post-národní 

občanství vyžaduje kolektivní aktéry („collective citizens“).  

 

 Z výše uvedené debaty můžeme shrnout: kritici pojem „globální občanství“ odmítají, 

protože neexistuje něco jako světový stát (pro ně je občanství především oním právním 

statusem, tj. členstvím v politickém celku) a přesun demokratických struktur na nadnárodní 

úroveň považují za utopii.  

 Naproti tomu příznivci tohoto termínu chápou občanství více jako identitu a z ní 

vyplývající participaci. Ani oni nepředpokládají vytvoření světového státu,
2
 ale říkají, že 

závazky máme vůči celé planetě Zemi a že pojítkem všech lidí – společná identita – je 

lidskost. Globální občanství dokládají lidmi, kteří mají dvojí občanství, jsou aktivní při 

řešení globálních problémů a své životy tráví v několika zemích (Lagos). Příznivci termínu 

„globální občan“ tento termín potřebují proto, aby občany jednotlivých států zaktivizovali 

pro řešení globálních problémů.  

 Obliby tento pojem získal nejen mezi aktivisty, ale také v pedagogických kruzích. 

Podívejme se, jak definují globálního občana oni.  

3.1.3 Charakteristiky globálního občana 

Na půdě pedagogické se o prosazení pojmu globální občanství velmi zasloužila britská 

nezisková organizace OXFAM.
3
 Podle její definice musí být globální občan flexibilní, 

kreativní, aktivní, sebevědomý a zodpovědný. Globální občan musí mít určité znalosti (co 

znamená sociální spravedlnost, diverzita, globalizace, udržitelný rozvoj ad.), schopnosti 

(musí umět kriticky přemýšlet, efektivně argumentovat a řešit konflikty, spolupracovat…) 

a určité hodnoty a postoje (závazek vůči sociální spravedlnosti, respektovat 

rozmanitost/diverzitu, závazek vůči udržitelnému rozvoji ad.).  

Lynn Daviesová
4
 se ve svém textu „Global Citizenship: Abstraction or Framework 

for Action“ (2006) říká, že občanství a potažmo globální občanská výchova (na rozdíl od 

globální výchovy) v sobě nese aktivní prvek – participaci, který je podle ní dnes velmi 

                                                 
1
 Naproti formální dimenzi občanství, která se skládá z práv a povinností (Delanty, 1997).  

2
 Zdůrazňují ale roli mezinárodních organizací.  

3
 OXFAM prosazuje zavedení globální občanské výchovy do školského kurikula  

(ne však jako samostatný předmět, ale spíše jako průřezové téma). Pro snazší zavedení připravuje pro 

pedagogy nejrůznější podpůrné materiály, které publikuje na svých webových stránkách: 

http://www.oxfam.org.uk/education/gc/. 
4
 Z univerzity v Birminghamu.  
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důležitý. Ve svém textu se proto zaměřuje na aktivní rozměr globálního občanství. Ten 

popisuje na třech složkách:  

1) Sociální spravedlnost – pokud člověk vidí sociální nespravedlnost, měl by jednat 

(samotný soucit s postiženými nespravedlností nestačí, je třeba rozhořčení, které 

vyprovokuje k akci).  

2) Znalost základních lidských práv. Osler (in Daviesová, 2006) říká, že lidská práva 

mají univerzální hodnotu. Griffiths (1998 in Daviesová, 2006) vyvozuje základní 

lidská práva ze společného sdílení jedné planety Země. Znalost práv je pro boj 

s nespravedlností klíčová. Pokud je člověk svědkem porušování lidských práv, měl 

by aktivně zakročit. 

3) Aktivní zájem o kultury a kulturní rozdíly. Distinkce naše vs. vaše kultura se díky 

dnešní migraci a mnohonásobným identitám (popř. občanství) stává složitější. 

Kulturní rozdíly jsou více dány rozdíly mezi jednotlivci. Kultura není odvozena jen 

z původu, ale i ze současné situace, na kterou má vliv globalizace, migrace ad. 

Důležitý je jak zájem o světové kultury, tak respekt ke kulturním rozdílům.  

 Spolu s Daviesovou (2006: 7) můžeme shrnout, že globální občanství je založeno na 

sociální zodpovědnosti, právech, respektu ke kulturním odlišnostem a především na aktivní 

participaci.  

The West Midlands Commission on Global Citizenship (2002 in Davies, 2006) 

charakterizuje globálního občana jako člověka s mnohonásobnou identitou a loajalitou. 

Globální občan by dle WMCGC měl: 

1) mít porozumění pro společné rysy všech lidí (lidskost); 

2) rozumět provázanosti světa; 

3) umět kriticky přemýšlet; 

4) vědět, kam patří;  

5) si být vědom mnohonásobných identit (vlastní identity, komunitní identity ad.); 

6) by si vážit rozmanitosti (tolerance nestačí); 

7) mít dostatečné sebevědomí a dovednosti pro to, aby mohl něco změnit.  

 Martha Nussbaumová se ve svém textu „Education for Citizenship in an Era of 

Global Connection“ (2002) uvádí dovednosti, které by globální občané měli získat.
1
 Jedná 

se především o: 

                                                 
1
 Text je protkán myšlenkou na reformu vysokoškolského kurikula, obzvlášť v Evropě, aby se vlastnosti 

globálních občanů mohli u studentů rozvinout. Jedním konkrétním příkladem je návštěva cizích kultury 

v jejich domácím prostředí. 
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1) schopnost kritizovat vlastní tradice (nahlédnout vlastní tradici z jiného úhlu 

pohledu než z toho vlastního) a argumentovat ve vzájemném respektu (kritické 

myšlení, umění diskuse) – kritická sebereflexe;
1
 

2) schopnost přemýšlet jako občan celého světa (dívat se na svět nejen ze své pozice; 

všechny lidské bytostí pojí lidská humanita) – decentralizovaná perspektiva vidění 

světa; 

3) schopnost představit si, jaké by bylo být v pozici někoho jiného - narativní 

imaginace.  

 Duarte Morais a Anthony Ogden (2011)
2
 charakterizují globálního občana na 

základě rešerše literatury
3
 pomocí tří dimenzí:  

1) Sociální zodpovědnost (sociální spravedlnost, altruismus a empatie, propojenost 

světa a individuální zodpovědnost). Zodpovědnost za druhé, za stav společnosti a 

za životní prostředí.  

2) Globální kompetence (sebeuvědomění – uvědomění si vlastních možností a 

omezení v interkulturním dialogu, interkulturní komunikace, globální znalosti – 

znalosti globálních problémů a událostí). 

3) Globální občanská angažovanost (angažovanost v občanských sdruženích, 

mezinárodních NNO, politická angažovanost a globální aktivismus).  

 Globální občan (Morais, Ogden, 2011) dokáže identifikovat globální nerovnosti, 

respektuje lidská práva a bojuje za jejich dodržování, je aktivní na lokální, národní i 

globální úrovni. Globální občan je zodpovědný spotřebitel, který nekupuje produkty, které 

poškozují jiné lidi či planetu Zemi.  

 Charakteristiky globálního občana podle výše uvedených autorů systematizuji v 

následující tabulce (Obrázek 1). 

                                                 
1
 Podobně mluví Appiah (2007), když říká, že rozmanitosti je třeba si vážit, protože náš rozum není 

dokonalý, někdo jiný může danou věc nahlédnout lépe než já.  
2
 „Initial Development and Validation of the Global Citizenship Scale“ (Journal of Studie in International 

Education).  
3
 Falk, 1994, Urry, 2000, Andrzejewski, Alessio, 1999, Lagos, 2001, Parekh, 2003, Dobson, 2003, 

Westheimer, Kahne, 2004, Noddings, 2005, Carens, 2000, Langran, Ozment, 2009 in Morais a Ogden 2011.  



 

26 

 

Obrázek 1: Charakteristiky globálního občana  
 1. Příslušnost 

/ členství  

2. Práva a (povinnosti) 3. Identifikace 4. Participace   5. Hodnoty – občanské 

ctnosti  

6. Znalosti 7. Dovednosti 
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Davies, 

2006  

 Základní lidská práva, 

povinnost jednat, pokud 
jsme svědkem bezpráví. 

S planetou Zemí, která 

je společným domovem 
lidskosti. 

Mnohost kulturních 

identit.  

Aktivní zájem o sociální 

spravedlnost (pokud vnímám 
bezpráví a porušování základních 

lidských práv, rozhodnu se aktivně 

jednat). 

Zodpovědnost.  

Aktivní zájem o kultury, 
respektování kulturních 

rozdílů.  

Znalost základních 

lidských práv (práva 
pramenící ze společného 

sdílení jedné planety 

Země). 

 

Delanty, 
1997 

 Základní lidská a 
kulturní práva.  

Multikulturalismus a 
reflexivita (sebekritická 

identita, která se 

nezakládá na dichotomii 
„my“ vs „oni“). 

Mezinárodní sociální hnutí. Zodpovědnost za životní 
prostředí.  

  

Lagos, 

s. d.  

Občan více 

států. 

Aktivita (oproštění se od 

byrokratické kontroly). 

Mnohost identit.  Participace na řešení globálních 

problémů skrze dobrovolnictví, 

politickou participaci a účast na 
životě společnosti.  

Globální občan identifikuje 

globální nespravedlnosti. 

„Politika životního stylu.“ 

  

Morais, 

Ogden,  
2010 

Členství 

v občanských 
či politických 

sdruženích. 

Globální 
aktivismus.  

  Globální angažovanost (na místní, 

státní a globální úrovni). 
Dobrovolnictví, politická a 

komunitní participace.  

Sociální zodpovědnost 

(globální spravedlnost, 
altruismus a empatie, 

individuální zodpovědnost). 

Znalosti globálních 

problémů a událostí, 
sebeuvědomění (vědomí 

vlastních možností a 

omezení v interkulturním 
dialogu). 

Globální kompetence 

(otevřenost vůči názorům 
ostatních; snaha o 

porozumění jiným 

kulturám; interkulturní 
komunikace).  

OXFAM, 

2006, 

2008 

  Sebevědomí – vědomí 

vlastní identity. 

Globální občan je aktivní.  Závazek vůči sociální 

spravedlnosti, udržitelnému 

rozvoji, respektování 
rozmanitosti, zodpovědnost 

atd.  

 

Co znamená sociální 

spravedlnost, diverzita, 

udržitelný rozvoj, 
globalizace atd. 

Komunikace, kritické 

myšlení, flexibilita, 

kreativita, schopnost 
efektivně argumentovat a 

řešit konflikty. 

Parekh, 
2003 

Občan svého 
státu.  

Právo na naplnění 
základních lidských 

potřeb a svobod, na 

nenásilí a zodpovědnou 
vládu. Povinnosti: 

zodpovědnost vůči 

ostatním obyvatelům 
planety Země a Zemi 

samotné. 

Se svým státem a 
zároveň s celou Zemí.  

Požaduje prohloubení státního 
občanství (globální občan neustále 

kriticky zkoumá politiku své země), 

burcuje veřejné mínění, pokud jsou 
někde porušována lidská práva, 

ničena Země apod. 

Globální etika, zodpovědnost 
vůči Zemi a lidem. 

Zajímá se o vlastní 
politiku a další politické 

celky.  

 

WMCGC, 

2002 

  Je si vědom své vlastní 

identity (ví, kam patří). 

Společné rysy všech lidí 
(lidskost). 

Globální občan spolurozhoduje o 

ekonomických, sociálních, 

environmentálních a sociálních 
otázkách svého kraje. 

Respekt ke kulturní 

rozmanitosti. 

 

Rozumí provázanosti 

světa, je si vědom 

mnohonásobných identit. 
 

Umí kriticky přemýšlet, 

má dostatečné 

sebevědomí a dovednosti 
pro to, aby mohl něco 

změnit. 
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Jak vyplývá z výše uvedené souhrnné tabulky, globálního občana můžeme charakterizovat 

pomocí sedmi znaků.  

 Pokud jde o příslušnost globálního občana ke státu či státům, „členství“, všichni 

autoři se shodnou, že globální občan není občanem světového státu. Už ale existují rozpory 

týkající se jeho vztahu k národnímu státu a jiným politickým či občanským sdružením. 

Morais a Ogden kladou důraz na členství v mezinárodních občanských/politických 

hnutích/sdruženích či organizacích. S tím souhlasí Lagos, který navíc říká, že globální 

občan je občan více států (nebo alespoň ve více státech žije). Podle Parekha je naopak 

globální občan, jeho slovy globálně orientovaný občan, občan, který je pevně zakotven ve 

svém státě.  

 Co se identity týče, autoři se shodují, že globální občan je občan, který má 

mnohonásobnou identitu. Někteří kladou důraz na identifikaci se všemi lidmi světa, 

s nimiž nás (navzdory kulturním rozdílům) pojí společná lidskost, jiní na vlastní ukotvení – 

vědomí vlastní identity.  

 Základními společnými právy jsou dle autorů práva lidská. Naší morální povinností 

je jednat, když jsou tato práva porušována. Lagos k tomu říká, že výhodou globálního 

občanství je, že je oproštěno od byrokratické kontroly; globální občan tedy žádné 

povinnosti v tomto smyslu nemá.  

 Aktivní participace se ukázala jako nejsilnější charakteristika globálního občana (jak 

mezi pedagogy, tak mezi aktivisty). Parekh (2003) říká, že globální občanství je 

prohloubením státního občanství. Je to občanství ve svém maximalistickém pojetí 

(neomezující se na práva a povinnosti) obohacené o záležitosti celého světa.
1
 Aby mohl být 

podle Parekha občan aktivní na globální úrovni, musí být nejprve aktivním občanem svého 

státu, až pak se v rámci mezinárodních sdružení může aktivně podílet na řešení globálních 

problémů. Musí ale též analyzovat národní problémy, aby věděl, jakým směrem se ubírá 

politika jeho vlastního státu a zda nejde proti globálnímu dobru („act local, analyze 

national, think global“). Podobně mluví Delanty, který říká, že post-národní občanství je 

občanství substantivní, tj. občanství vyžadující participaci.
2
 Lagos k tomu připojuje, že 

díky novým komunikačním technologiím nemusí být člověk fyzicky přítomen, aby mohl 

být aktivní ve své zemi (a mohl se tak cítit někde doma). Globální občanství podle Lagose 

vyvazuje občanskou participaci ze spojení s geografickou polohou.  

                                                 
1
 Proto je třeba být interkulturně senzitivní, disponovat určitými interkulturními dovednostmi.  

2
 Dalším důležitým momentem, který se objevuje v textu Delantyho, je kolektivní občanství. Jak říká 

Delanty, v globalizované době dostává občanství nový rozměr – kolektivní občanství (kolektivní právnické 

osoby, korporátní občanství). 
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 Co se hodnot týče, globální občan by měl především cítit zodpovědnost za planetu 

Zemi a její obyvatele. Globální občan je nejen tolerantní, ale váží si rozmanitosti. 

 Zatímco znalosti občana národního státu se omezují na politické uspořádání daného 

státu, znalosti, které potřebuje globální občan, jsou mnohem širší, zahrnují celý svět, 

soustředí se především na povědomí o globální provázanosti a s ní souvisejícími problémy.  

 Jako sedmá charakteristika globálního občana se ukázala, i když ne vždy explicitně, 

interkulturní senzitivita (kompetence). Globální občan musí obstát v interkulturním 

prostředí (na mezinárodní i domácí úrovni), a proto potřebuje být vybaven určitými 

specifickými dovednostmi. Jak říká Morgensternová a Šulová (2007: 9), dnešní člověk 

musí být interkulturně senzitivní, aby byl úspěšný měl by tedy disponovat určitými 

interkulturními kompetencemi.  

4 METODOLOGICKÁ ČÁST 

4.1 VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZA  

4.1.1 Hypotéza 

Pro první část výzkumu, která je čistě kvantitativní, pokládám na základě studia literatury 

(viz kapitola 2) jednu hypotézu:  

 Studium v zahraničí zvyšuje interkulturní kompetence studentů. 

4.1.2 Výzkumné otázky  

Pro druhou část výzkumu, která je převážně kvalitativní, pokládám tři výzkumné otázky:   

 Jak se proměnilo vnímání občanství u vysokoškolských studentů v závislosti na 

absolvovaném studijním pobytu v zahraničí? 

 Jak přispěl studijní pobyt v zahraničí k proměně obrazu občanství 

u vysokoškolských studentů? 

 Jak vnímají vysokoškolští studenti, kteří studovali v zahraničí, globální občanství? 

4.2 TECHNIKY VÝZKUMU 

Jedná se o kvantitativně-kvalitativní výzkum. Jeho první část, která zkoumá interkulturní 

kompetence, je čistě kvantitativní. Respondenti své odpovědi zaznamenávali na číselné 

škále od 1 do 5. Celkem bylo osloveno 304 studentů. Na dotazník odpovědělo 69 studentů 

před výjezdem, respektive 50 studentů po návratu. 
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V druhé části výzkumu byli studenti dotázáni, jak chápou občanství. Tato část 

výzkumu je kvantitativní do té míry, že oslovuji opět formou dotazníku všech 304 

studentů, kvalitativní do té míry, že studentům pokládám otevřené otázky.  

Tento kombinovaný přístup jsem zvolila proto, že mi umožní oslovit ucelenou 

skupinu respondentů a umožní mi tak získat data o poměrně velké skupině studentů. Druhé 

téma výzkumu, občanství, je téma abstraktnější (a proto hůře uchopitelné) než téma 

interkulturních kompetencí, proto používám otevřené otázky; zůstávám však u původního 

počtu studentů. Výhodou takto kombinovaného přístupu také je, že dovoluje použít již 

vyzkoušené nástroje.  

4.3 NÁSTROJE 

4.3.1 Interkulturní kompetence 

Interkulturní kompetence, kterými se zabývám v první části výzkumu, měřím pomocí 

Multikulturního osobnostního dotazníku. Multikulturní osobnostní dotazník, v originále 

„Multiculturele persoonlijkheidsvragenlijst“, anglicky „Multicultural Personality 

Questionnaire“ (MPQ)
1
 vytvořili v roce 2000 nizozemští profesoři Jan Pieter van 

Oudenhoven a Karen van der Zee na univerzitě v Groningenu na katedře psychologie, aby 

mohli měřit interkulturní efektivitu studentů, popřípadě zaměstnanců, kteří se chystají do 

zahraničí, aby předpověděli jejich úspěch v cizím prostředí (Některým totiž činí etablování 

na cizí prostředí v zahraničí problémy). Van Oudenhoven a van der Zee dotazník sestavili 

po důkladné rešerši literatury vážící se k tématu interkulturních kompetencí, interkulturní 

efektivnosti a interkulturní senzitivity. Autoři čerpali především z literatury těchto autorů: 

B. Ruben, M. Hammer, W. Bennett, F. Hawes, D. Kealy, W. Artur a další. MPQ vychází 

z Pětifaktorového modelu osobnosti („Big Five”), který zkoumá osobnostní dimenze 

obecně. Pětifaktorový model osobnosti rozlišuje následujících 5 osobnostních dimenzí – 

charakteristik: extroverze (síla), svědomitost (práce), neuroticismus (zjišťuje úroveň 

přizpůsobení či emocionální nestabilitu), otevřenost vůči zkušenosti (měří tendenci 

vyhledávat nové zážitky, sklon objevovat a tolerovat neznámé) a přívětivost (zjišťuje 

kvalitu interpersonální orientace na kontinuu od soucítění s druhými po nepřátelskost, 

projevující se v myšlenkách, pocitech a činech). MPQ se naproti tomu soustředí na 

interkulturní dimenze osobnosti. Dotazník byl několikrát revidován. Původní verze 

obsahovala 91 výroků rozdělených do 7 interkulturních dimenzí (kulturní empatie, 

                                                 
1
 Z anglického originálu „Multicultural Personality Questionnaire” přeložil Jakub Hromek. 
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otevřenost, emocionální stabilita, akčnost, zvědavost, flexibilita a extroverze
1
). Kvůli 

přílišné podobnosti některých dimenzí byly ale později dvě ubrány a zůstaly pouze kulturní 

empatie, otevřenost novým myšlenkám, iniciativnost, emocionální stabilita a flexibilita. 

Počet výroků se ustálil na 91. Jednotlivé dimenze obsahují 17 až 19 výroků.  

Jednotlivé dimenze se měří tím způsobem, že se respondenti na pětibodové škále od 

„naprosto mě vystihuje“ po „vůbec mě nevystihuje“ (5 bodů = velké interkulturní 

kompetence, 1 bod = malé interkulturní kompetence) vyjadřují k nejrůznějším výrokům.  

Dimenze kulturní empatie obsahuje výroky jako „mám pochopení pro pocity 

ostatních“ či „všimnu si, když má někdo problémy“, dimenze otevřenost zahrnuje výroky 

jako „zajímám se o cizí kultury či „angažuji se v cizích kulturách“, iniciativnost obsahuje 

výroky jako „rád/ráda mluvím na veřejnosti“, „snadno se ujímám vedení“, emocionální 

stabilita obsahuje výroky jako „jen tak mě něco neraní“, „těžce snáším konflikty 

s ostatními“, dimenze flexibilita obsahuje výroky „bez problémů se začínám věnovat jiné 

činnosti“, „většinou pracuji podle přesného systému“ ad. (kompletní seznam výroků je 

k dispozici v příloze).  

Odpovědi na jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1 až 5 body. Výsledky nad 2,5 bodu 

označují autoři MPQ za nadprůměrné. Studenti se ohodnocují sami. Aby se předešlo 

tendenci respondentů hodnotit se jen velmi dobře, tj. vysokými čísly, bodové hodnocení se 

u 32 otázek
2
 zrcadlově převrací (1 = 5, 2 = 4).

3
 

Jednotlivé výroky nejsou řazeny podle jednotlivých dimenzí, ale jsou naopak 

náhodně promíchány.  Dotazník, v té podobě v jaké byl předložen studentům, je k dispozici 

v příloze (kap. 8.1) a zde: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVMVWRMNXRhcVAzcjZF

NWtUc0ZaVGc6MQ#gid=0. 

 Abych zjistila, jak se interkulturní efektivnost studentů po absolvování studijního 

pobytu v zahraničí proměnila, resp. jaký vliv měl studijní pobyt v zahraničí na interkulturní 

kompetence studentů, předkládám dotazník studentům dvakrát, před odjezdem do 

zahraničí a po návratu. Všichni studenti vyplňovali českou verzi dotazníku. Vyplnění 

jednoho MPQ zabere cca 10 minut.  

 

                                                 
1 
Přístupnost vnějším podnětům, snazší přizpůsobivost, otevřenost vůči ostatním. 

2
 V příloze jsou tyto otázky označeny minusem v závorce (-). 

3
 Z otázek je zřejmé, že 5 bodů není vždy nejlepší.  
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Protože však MPQ ze své podstaty nemůže odpovědět na všechny mé výzkumné 

otázky, doplňuji ho o další výzkumný nástroj, též dotazník, ale tentokrát dotazník 

s otevřenými otázkami.  

4.3.2 Obrazy občanství  

Abych zjistila, jak se u studentů proměnila představa občanství v závislosti na 

absolvovaném studijním pobytu, položila jsem jim (před výjezdem a po návratu) několik 

otevřených otázek na téma občanství (stejné otázky byly použity v projektu Czechkid): 

1) Co pro Vás slovo občanství znamená? Jaké významové konotace pro Vás má?  

2) Kdy ve Vašem životě pro Vás bylo občanství důležité? 

3) Je pro Vás občanství spojeno spíše s určitým státem, nebo spíše společenstvím lidí? 

4) Jaké chování je důležité pro to, aby byl člověk dobrým občanem ve Vašem pojetí 

tohoto slova? Můžete uvést konkrétní příklad ze svého života? 

5) Jaká práva a povinnosti máte jako občan? Která jsou pro Vás důležitá?  

6) Jakých území/regionů/států se cítíte být občanem a jaké to má důsledky pro Váš 

život? 

7) Jaké občanství máte – snažíte se něco ohledně Vašeho občanství změnit?  

Abych určila, jaký vliv na tuto proměnu mělo studium v zahraničí, doplnila jsem tyto 

otázky v druhé fázi výzkumu (po návratu studentů ze zahraničí) o tři otázky, ve kterých 

měli studenti prostor reflektovat změnu, kterou jim do jejich obrazu občanství vneslo 

studium v zahraničí:  

8) Co se změnilo ve Vašem pojetí občanství po absolvování studijního pobytu 

v zahraničí? 

9) Jaký vliv na to měla zahraniční zkušenost? Můžete uvést konkrétní situaci.  

Abych zjistila, co si studenti představují pod pojmem „globální občanství“ a mohla tak 

jejich obrazy globálního občanství konfrontovat se současnou literaturou, položila jsem 

studentům další tři otázky: 

10)  Co pro Vás znamená pojem „globální občanství“? 

11)  Jak byste charakterizoval/a globálního občana? 

12)  Cítíte se Vy sám/sama být globálním občanem? Proč? 

 Respondentům – studentům jsem tedy před jejich odjezdem předložila celkem 91 

uzavřených otázek (MPQ) a 7 otázek otevřených. Po návratu jsem jim položila stejnou 

sadu otázek doplněnou o dvě otázky reflektující změnu jejich obrazu občanství a tři otázky 

vážící se k tématu globálního občanství. V obou případech (před výjezdem i po návratu) 
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byl dotazník doplněn o několik dalších otázek zjišťujících specifičnost dané skupiny 

respondentů (věk, pohlaví, vzdělání, státní příslušnost, znalost cizích jazyků, absolvování 

kulturní orientace, předchozí zahraniční zkušenost…).  

4.4 VZOREK – RESPONDENTI   

4.4.1 Výběr vzorku 

Studenti Univerzity Karlovy (UK), kteří v letním semestru 2011 studovali v zahraničí v 

rámci programu Erasmus. Program Erasmus patří k nejetablovanějším výměnným 

zahraničním programům na Univerzitě Karlově. Pravidelně přes něj vyjíždí do zahraničí 

stovky studentů.
1
 Je vedena jejich databáze,

2
 která mi umožnila vybraný vzorek 

charakterizovat (viz níže).  

4.4.2 Charakteristika vzorku 

V letním semestru akademického roku 2010/2011 studovalo na zahraniční partnerské 

univerzitě Univerzity Karlovy v rámci programu Erasmus 313 studentů, z toho 209 žen (tj. 

66,77 %) a 104 (33,23 %) muži.
3
 189 studentů studovalo přírodní vědy, 124 studentů vědy 

humanitní.    

4.4.3 Zajištění vstupu do terénu  

Jako fakultní koordinátorka programu Erasmus mám přístup ke studentům, kteří absolvují 

zahraniční studijní pobyty v rámci Fakulty humanitních studií, a jsem v úzkém kontaktu 

s ostatními fakultními a univerzitními koordinátory. To mi dovolilo zajistit téměř úplný 

vzorek (téměř proto, že několik studentů odmítlo poskytnout svůj e-mail třetí straně).  

4.5 PROVEDENÍ VÝZKUMU 

Celý výzkum se skládá ze dvou hlavních částí:  

1) před odjezdem studentů do zahraničí 

2) po návratu studentů ze zahraničí  

                                                 
1
  V akademickém roce 2010/11 vyjelo do zahraničí přes program Erasmus 1056 studentů 

(http://www.cuni.cz/UK-230.html). 
2
 Naproti tomu například databáze studentů vyjíždějících přes tzv. bilaterální dohody neexistuje, takže ty tedy 

kontaktovat možné nebylo.  
3
 Respektive 313 studentů svolilo s poskytnutím e-mailu třetí straně.  
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4.5.1 Před odjezdem do zahraničí  

V lednu 2011 jsem všem 313 studentům, kteří se v rámci programu Erasmus LLP chystali 

na letní semestr 2011 do zahraničí, rozeslala e-mailem (v příloze) dotazník obsahující 

celkem 98 otázek (91 uzavřených a 7 otevřených). Protože okamžitá návratnost byla 

poměrně malá, rozeslala jsme v únoru 2011 dotazník znovu. Před odjezdem do zahraničí 

mi na dotazník odpovědělo celkem 69 studentů. V období od dubna do května 2011 jsem 

první fázi Multikulturního osobnostního dotazníku vyhodnotila a studentům, kteří projevili 

o výsledky zájem, jejich výsledky rozeslala.  

4.5.2 Po návratu ze zahraničí  

V lednu 2012 jsem zahájila druhou fázi výzkumu. Dotazník jsem se rozhodla odeslat 

studentům se zpožděním ze dvou důvodů: a) aby se zahraniční zkušenost „usadila“ b) aby 

na dotazník i po druhé vůbec odpověděli (bezprostředně po návratu jsou zavaleni 

administrativními povinnostmi z Evropské kanceláře UK, z Národní agentury pro evropské 

projekty a z jednotlivých fakult). 

 Na začátku února 2012 jsem všem 69 studentům, tj. všem těm, kteří se zúčastnili 

první fáze výzkumu, poslala druhý dotazník, tentokrát formou linku na Google dokument 

(spreadsheet). Tento dotazník se od prvního mimo formy lišil také tím, že obsahoval 5 

otevřených otázek nad rámec prvního dotazníku. Přestože návratnost byla hned od začátku 

poměrně velká, rozhodla jsem se v březnu studentům, kteří nereagovali, poslat dotazník 

ještě jednou. Celkově se mi v druhé fázi výzkumu vrátilo 50 odpovědí.  

4.6 VYHODNOCOVÁNÍ 

4.6.1 Interkulturní kompetence  

Při vyhodnocování interkulturních kompetencí jsem postupovala následovně. Nejprve jsem 

obrátila všech 32 záporných hodnot. Pokud někde hodnota chyběla, doplnila jsem ji číslem 

3. Dle návodu k MPQ je možné takto postupovat, pokud máme k dispozici alespoň půlku 

odpovědí; mně v žádném dotazníku nechyběly více než 2 odpovědi. Dále jsem spočítala 

průměry jednotlivých otázek, poté průměry jednotlivých kategorií. Na závěr pak průměr 

pro interkulturní kompetence jako celek. Jednotlivé průměry jsem vždy doplnila 

směrodatnou odchylkou, která výsledky zatěžuje.
1
 Stejně jsem postupovala s daty, která 

                                                 
1
 Měří homogennost vzorku (Disman, 2000).  
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jsem získala po návratu studentů. Výsledná čísla porovnávám a zjišťuji tak, do jaké míry se 

interkulturní kompetence proměnily.  

Abych mohla případným zájemcům jejich výsledky rozeslat, spočítala jsem též 

průměry interkulturních kompetencí pro každého studenta zvlášť.  

4.6.2 Občanství a globální občanství  

Při vyhodnocování otázek na téma občanství a globální občanství analyzuji studentské 

obrazy občanství před odjezdem do zahraničí a po návratu. Vycházím tedy ze studentských 

interpretací, které otevřeně kóduji
1
 (odpovědi studentů rozebírám, konceptualizuji a 

skládám novým způsobem; odpovědi studentů rozbíjím na jednotky, které pak nově 

pojmenovávám, vytvářím tak jednotlivé kódy, ve vztahu k výzkumným otázkám). 

Jednotlivé kódy pak kategorizuji, tzn., že podobné kódy slučuji ve větší celky – kategorie, 

které v empirické části (kap. 5) interpretuji metodou „vyložených karet“ (jednotlivé 

kapitoly tedy pojmenovávám podle jednotlivých kategorií), kterou doplňuji o metodu 

„kontrastování“ (před odjezdem a po návratu) a metodu „analytická indukce“ (opakované 

případy mě ospravedlňují k přijetí určitého pravidla).
2
 Získaná data vztahuji k literatuře 

z kapitoly 2.  

5 EMPIRICKÁ ČÁST  

5.1 CHARAKTERISTIKA VZORKU   

5.1.1 Před odjezdem do zahraničí  

Před odjezdem do zahraničí odpovědělo na dotazník 69 studentů (tj. 22,7 %). Věk 

respondentů se pohyboval mezi 21 a 31 roky (M= 24 let, SD = 2).
3
 31,88 % respondentů 

byli muži (22 studentů), 65,22 % ženy (45 studentek),
4
 dva studenti pohlaví neuvedli. 

Státní příslušnost převažovala česká (86 %), výjimečně slovenská (13 %), jeden student 

státní příslušnost neuvedl. 37,68 % studentů (tj. 26) studovalo humanitní vědy, 60,87 % 

studentů (tj. 42) studovalo přírodní vědy, 1 student obor svého studia neuvedl.
5
 Délka 

                                                 
1
 Jednotlivé odpovědi obsahovaly cca 1 – 6 kódů.   

2
 Švaříček, Šeďová, 2007. 

3
 M = aritmetický průměr, SD = směrodatná odchylka.  

4
 Zastoupení žen a mužů v osloveném vzorku studentů a ve vzorku studentů, kteří na dotazník odpověděli, 

zůstalo téměř totožné (viz část C).  
5
 Na dotazník odpovědělo 21 % studentů studujících humanitní vědy a 22 % studentů studujících přírodní 

vědy (zaokrouhleno na celá procenta). Rozdíl v návratnosti na základě studia se neukázal.  
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studijního pobytu se pohybovala od tří do šesti měsíců (M = 5 měsíců, SD = 1). Všichni 

studenti, kteří si výsledky multikulturního osobnostního dotazníku vyžádali, je obdrželi.  

 Doplňující otázky měly zjistit, zda je dotazovaná skupina něčím specifická. 

Například zda studenti již zkušenost s dlouhodobým pobytem v zahraničí mají či proč 

chtěli do zahraničí odjet. Zkušenost delší než 12 měsíců odpovídá z větší části (6 z 9) počtu 

studentů se slovenskou státní příslušností. Většina studentů měla vybranou konkrétní zemi 

výjezdu (to může odpovídat studijnímu plánu), někteří chtěli odjet kamkoliv do zahraničí 

(to může vypovídat o touze „vyjet na zkušenou”).  

 Většina studentů se sice na svůj pobyt v zahraničí připravovala studiem cizího jazyka 

(v případě, že se nepřipravovala, jazyk už ovládala – to je případ zejména často 

používaných evropských jazyků, jako je němčina, francouzština a angličtina), ale už se 

neúčastnila nějakého kulturního kurzu (orientace). Pravděpodobně proto, že fakulty pro 

studenty takové kurzy nepořádají
1
 a jen velmi malé procento studentů si je vyhledalo samo 

jinde.
2
  

 Většina (87 %, tj. 60 studentů) absolvovala svůj studijní pobyt v jedné ze zemí 

severozápadní Evropy.
3
 Nejvíce studentů odjelo studovat do Německa (20 studentů), na 

druhém místě se umístila Francie (s 8 studenty). Velká čísla pro Německo a Francii nejsou 

nijak zvlášť pozoruhodná, protože němčina i francouzština patří ke světovým jazykům, co 

pozoruhodné je, že na třetím místě se vedle Španělska umístilo Finsko, a na pátém místě se 

za Velkou Británií
4
 umístilo Nizozemí. Finsko i Nizozemí patří k relativně menším 

evropským zemím a jak finština, tak holandština nepatří mezi často používané jazyky 

(naopak jejich výuka je podporována v rámci jazykových kurzů programu Erasmus).
5
 

Finsko a Nizozemí tak ukazují, že i malé země s méně používaným jazykem mají 

zahraničním studentům co nabídnout. Naopak se nezdá, jak ukazuje Obrázek 10, že by 

neznalost světových jazyků byla problémem (většina studentů – 67 % aktivně ovládá více 

jak dva cizí jazyky). Následující diagramy (Obrázek 2 až Obrázek 12) ukazují 

charakteristiku vzorku názorně. 

                                                 
1
 Fakulty, resp. jejich zahraniční oddělení jsme oslovila e-mailem. Odpovědi, které jsem dostala, byly vesměs 

negativní. 
2
 Kulturním orientacím se v České republice věnuje například nezisková organizace AFS – mezikulturní 

programy. V zahraničí (například ve Spojených státech amerických) je zvykem studenty na zahraniční 

zkušenost dopředu připravovat (i ročním kurzem).  
3
 V zemích severozápadně od České republiky. 

4
 Poměrně malý počet studentů vyjíždějících do Velké Británie můžeme vysvětlit tím, že angličtí studenti 

sami do zahraničí příliš nejezdí a vzhledem k tomu, že Erasmus je výměnný program, jsou pak možnosti 

našich studentů omezené. 
5
 Jazykové kurzy programu Erasmus – Erasmus Intensive Language Course (EILC).  
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Obrázek 2 

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 
Obrázek 3 

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 
Obrázek 4 

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

Obrázek 5 

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 
Obrázek 6 

 
Zdroj: vlastní výzkum  
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Obrázek 7 

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

Obrázek 8 

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

Obrázek 9 

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

Obrázek 10 

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

Obrázek 11 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Obrázek 12 

 
Zdroj: vlastní výzkum  

5.1.2 Po návratu ze zahraničí 

V druhé fázi výzkumu jsem oslovila jen ty studenty, kteří mi na dotazník odpověděli 

v první fázi výzkumu (před odjezdem do zahraničí). Dotazník jsem tedy rozeslala 69 

studentům. Celkem se mi vrátilo 50 dotazníků, úspěšnost tedy byla 72,46 %. Vysokou 
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návratnost v druhé fázi výzkumu připočítávám jednak tomu, že si studenti byli vědomi 

toho, že se dostali do užší skupiny respondentů a jak jsou tedy pro mě cenní (náležitě jsem 

to v průvodním dopise zdůraznila), jednak tomu, že jsem každého potencionálního 

respondenta oslovila samostatně, a v neposlední řadě také tomu, že jsem dotazník vytvořila 

online, tedy v uživatelsky příjemnější a anonymnější podobě. 

 V druhé fázi výzkumu tvořily ženy 66 % (33 žen), muži 34 % (17 mužů). Věk 

respondentů se pohyboval mezi 22 a 32 roky (M = 25, SD = 2). Jeden student svůj věk 

neuvedl. Věk respondentů se oproti první skupině respondentů nezměnil (nepočítaje 

skutečnost, že respondenti jsou pochopitelně o rok starší). 44 % studentů (tj. 22) studovalo 

humanitní vědy, 54 % (tj. 27) studovalo přírodní vědy, jeden student zaměření svého studia 

neuvedl. Počet studentů, kteří odpověděli po druhé, se u studentů s přírodním zaměřením 

snížil o něco více než u studentů s humanitním zaměřením. Státní příslušnost převažovala 

opět česká (43 studentů, tj. 86 %). Šest studentů (tj. 12 %) uvedlo slovenskou státní 

příslušnost, jeden student státní příslušnost neuvedl. Procentuální zastoupení českých 

studentů zůstalo nezměněno, slovenských se snížilo jen o jeden procentní bod.  

 Charakteristika vzorku se v druhé části výzkumu, přestože se počet respondentů 

lehce snížil (o 19 studentů), téměř nezměnila. Případnou proměnu charakteristiky vzorku 

shrnuje následující graf (Obrázek 13).  

 

Obrázek 13: Charakteristika vzorku   

 
n = počet respondentů; zaokrouhleno na celá procenta.  

Zdroj: vlastní výzkum  
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Jak můžeme z grafu vidět, největší změna nastala u typu studia. Návratnost dotazníku u 

studentů přírodních věd poklesla o něco více než návratnost u studentů humanitních věd. 

Ostatní charakteristiky respondentů zůstaly téměř nezměněny. Vzorek studentů před 

výjezdem a po návratu je tudíž konzistentní.
1
 

 Stejně jako před odjezdem jsem i po návratu položila studentům několik doplňujících 

otázek. Následující diagramy (Obrázek 14 a Obrázek 15) názorně ukazují, jak studenti 

odpovídali. 

                                                 
1
 Zobrazená převaha mužů a žen v druhé fázi výzkumu (kdy by měla být logicky menší) je dána tím, že 

v první fázi výzkumu dva studenti své pohlaví neuvedli.   
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Obrázek 14 

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

Obrázek 15 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

5.2 INTERKULTURNÍ KOMPETENCE 

Cílem této první části výzkumu bylo zjistit, jak se proměňují interkulturní kompetence 

studentů Univerzity Karlovy v závislosti na absolvovaném studiu v zahraničí.  

Studenti hodnotili sami sebe dvakrát (před odjezdem do zahraničí a po návratu ze 

zahraničí). Hodnotili se na pětibodové stupnici od „naprosto mě vystihuje“ (5) po „vůbec 

mě nevystihuje“ (1). Předkládaná tabulka (Obrázek 16) ukazuje, jak se studenti (v 

průměru) ohodnotili.  

 

Obrázek 16: Interkulturní kompetence studentů před odjezdem do zahraničí a po návratu  

Interkulturní dimenze Před odjezdem do zahraničí Po návratu ze zahraničí 

n M SD n M SD 

Emocionální stabilita 

20 otázek  

69 3 0,53 50 3 0,61 

Flexibilita 

18 otázek 

69 3,34 0,67 50 3,25 0,67 

Iniciativnost 

17 otázek 

69 3,39 0,4 50 3,51 0,37 

Otevřenost 

18 otázek  

69 3,53 0,57 50 3,68 0,57 

Kulturní empatie 

18 otázek 

69 3,87 0,27 50 4,01 0,29 

Interkulturní dimenze 

celkem 

69 3,41 0,58 50 3,48 0,63 

n = počet respondentů, M = aritmetický průměr, SD = směrodatná odchylka; zaokrouhlováno na dvě 

desetinná místa.  

Zdroj: vlastní výzkum  
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Následující graf (Obrázek 17) graficky znázorňuje průměry jednotlivých interkulturních 

dimenzí před odjezdem do zahraničí a po návratu. 

 

Obrázek 17: Průměry jednotlivých dimenzí před odjezdem do zahraničí a po návratu 

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

Jak ukazuje Obrázek 16, interkulturní kompetence studentů se po návratu ze zahraničí 

v průměru zvýšily jen o pouhých 0,07 bodu. Dimenze flexibilita dokonce zaznamenala 

snížení, dimenze emocionální stabilita zůstala nezměněna – na poměrně nízké tříbodové 

hodnotě. Dimenze iniciativnost zaznamenala lehký nárůst (o 0,12 bodu). Největší pozitivní 

změnu zaznamenaly v této dimenzi tvrzení „jsem iniciativní“ (0,38 bodu), „lehce navazuji 

kontakty” (0,3 bodu) a „snadno se ujímám vedení“ (0,32 bodu). Též kulturní empatie 

zaznamenala lehký nárůst (o 0,14 bodu). V této dimenzi se nejvíce zvýšila hodnota výroku 

„uklidňuji ostatní“ (o 0,34 bodu). Dimenze otevřenost zaznamenala největší nárůst, o 0,15 

bodu. V této dimenzi se nejvíce posunul výrok „angažuji se v cizích kulturách“ (o 0,41 

bodu) a výrok „hodně čtu“ (o 0,37 bodu). 

 Vzhledem k tomu, že však žádná otázka nezaznamenala větší změnu než 0,41 bodu a 

vzhledem k tomu, že mnohé otázky („chci přesně vědět, co se stane“, „vyhýbám se 

překvapení“, „špatně odhaduji vztahy“…) zaznamenaly dokonce bodový pokles, dovoluji 

si tvrdit, že studium v zahraničí nemělo na zvýšení interkulturních kompetencí 

významnější vliv. 

 Vyvstává tedy samozřejmě otázka, proč se má výše položená hypotéza nepotvrdila. 

Jednou z nabízených odpovědí může být, že studenti neměli příležitost svoji zahraniční 
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zkušenost dostatečně reflektovat. Před studiem v zahraničí se kulturního kurzu (kurzu, 

který studenty na život v cizím prostředí připravuje) zúčastnilo pouze 5 studentů, tj. 7,25 % 

(viz Obrázek 8). V zahraničí se kulturního kurzu zúčastnilo pouhých 8 studentů, tj. 15 % 

(viz Obrázek 14). Podobně mluví Bělohlávková (2002), když říká, že „dlouhodobý pobyt 

sám o sobě nezaručuje, že proběhne mezikulturní vzdělávání – bez potřebných konceptů 

umožňujících zkušenost pochopit může dojít spíše k posílení stereotypů.“ To je však jen 

další hypotéza, kterou by bylo třeba ověřit.
1
 

 Na amerických univerzitách je zcela běžné, že se studenti před odjezdem do 

zahraničí účastní kulturního kurzu, který je na zahraniční pobyt připravuje, během svého 

pobytu v zahraničí jsou zapsáni do jedno-kreditového kurzu, v kterém, například 

prostřednictvím deníků, svoji zkušenost průběžně reflektují.
2
 Po návratu na domácí 

univerzitu se zapisují do kurzu, kde zahraniční zkušenost reflektují jako celek (Donnelly- 

Smith, 2009).  

 Dalším důvodem, proč se interkulturní dimenze nezvýšily, může být fakt, že MPQ  

vychází z osobnostních dimenzí - charakteristik,
3
 které se mění jen velmi těžko a pomalu 

(na posílení či změnu nejrůznějších osobnostních rysů byla vytvořena řada 

psychologických tréninků) a půl rok strávený v zahraničí může být proto nedostatečný. 

Intenzivní interkulturní trénink by možná mohl být účinnější. To je ovšem jen další 

hypotéza. Je však zajímavé, že se výrazněji neproměnila alespoň nějaká dimenze, 

například kulturní empatie či otevřenost novým myšlenkám.  

5.3 PROMĚNA OBRAZU OBČANSTVÍ    

Cílem této druhé části výzkumu bylo zjistit, jak se proměnila představa občanství u 

studentů UK v závislosti na absolvovaném studijním pobytu v zahraničí. Abych mohla 

případnou změnu popsat, musela jsem nejprve zjistit, jaký obraz občanství převažoval 

v očích studentů před jejich odjezdem do zahraničí a jaký převažuje po jejich návratu. 

Studentům jsem před odjezdem i po návratu položila 7 otevřených otázek, které jim měly  

 

                                                 
1
 Např. udělat výzkum podobný výzkumu Pedersenové (2010). Zkoumat dvě skupiny, přičemž jedna by byla 

vystavena tzv. interkulturní pedagogice (orientace před výjezdem do zahraničí, reflexe v průběhu pobytu a po 

návratu), druhá ne.   
2
 Sama jsem se při svém studiu v USA kulturního kurzu, který mi prostřednictvím deníků umožnil mou 

zahraniční zkušenost reflektovat, zúčastnila.  
3
 Morgensternová a Šulová (2007) definují interkulturní kompetence jako „složitý souhrn schopností a 

dovedností, do kterých se promítají osobnostní předpoklady…“. 
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pomoci představit si občanství v celé jeho šíři a komplexnosti. Po návratu jsem jim 

položila navíc osmou otázku, kde měli studenti prostor sami změnu reflektovat.  

 V této kapitole nejprve pomocí rozřazení odpovědí (jednotlivých kódů) do kategorií 

shrnu, jak studenti odpovídali na otázky 1–7. Pak se pokusím sestavit celkový obraz 

občanství před odjezdem do zahraničí (kap. 5.3.8). Pomocí obrazu občanství získaného po 

návratu ze zahraničí a analýzy otázky č. 8 se pokusím zjistit, jak se tento obraz v závislosti 

na absolvovaném studiu v zahraničí proměnil (kap. 5.3.9). 

 Protože odpovědi před odjezdem do zahraničí a po návratu se velmi podobají, při 

interpretacích a citacích vycházím z obou materiálů současně. Rozdíl před odjezdem do 

zahraničí a po návratu zaznamenávám v závěru každé kapitoly do graficky přehledné 

podoby. Kapitoly pojmenovávám podle otevřených otázek. Podkapitoly podle kategorií, 

které jsem vytvořila seskupením podobných kódů.  

5.3.1 Význam slova „občanství“ v očích studentů 

Občanství jako právní status  

Studenti označovali nejčastěji občanství jako příslušnost k nějakému celku, a to buď 

ke státu (popř. uskupení států) či k národu („Je to příslušnost k určitému státu … a též 

třeba uskupení států [EU]…“, „Teprve občanství dělá z člověka oficiálně státem a 

ostatními uznanou součást dané společnosti“, „Příslušnost k určitému národu, 

z kterého pocházím“).
1
 Jak je z přiloženého grafu (Obrázek 18) patrné, příslušnost ke 

státu převažovala jak před odjezdem do zahraničí, tak po návratu. Příslušnost k národu 

však není zanedbatelná.  

Z některých odpovědí bylo zřejmé, že studenti termíny „stát“ a „národ“ nerozlišují 

(„příslušnost člověka k národu, státu,…“, „Příslušenství k určitému národu, právo na 

podílení se na životě společnosti v daném státě…“), z jiných bylo naopak patrné, že si 

jsou rozdílnosti obou pojmů vědomi („…samotné občanství pro mne nemá hlubší 

podstatu, více kladu důraz na národnost.“, „příslušnost ke státu, kde většinou žije jeden 

dominantní národ“, „Patřit k této společnosti se všemi právy a povinnostmi a též 

přijmutí kulturních a jiných zvyklostí země, na kterou se občanství váže, i když může být 

odlišné od národnosti.“
2
).  

 Někteří studenti spojují občanství s právy a povinnostmi, které mají oni sami 

jako občané („Mám práva ale i povinnosti vzhledem k tomu státu.“, „Spojuji si ho spíše 

                                                 
1
 Všechny citace doplňuji o diakritiku, popřípadě opravuji gramatické chyby. 

2
 Přeloženo ze slovenštiny. 
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s pracovními příležitostmi…“, „Povinnost dodržovat jeho zákony a být jimi eventuálně 

chráněn.“), jiní s povinnostmi, které má vůči nim, jakožto občanům, jejich země („…že 

nade mnou stát a národ drží ochrannou ruku.“, „Vím, že jsem nositelem pasu ČR se 

všemi konsekvencemi dle mezinárodního práva, vím, že se o mě má vlast postará…“).  

 Zatímco někteří studenti vnímali občanství jen jako pouhou formalitu („Škatulka, 

kterou současná společnost z nějakého důvodu potřebuje. Občanství není pro mě moje 

nevyšší identifikace. Pouze ho mám, bylo mi de facto přiděleno, tak s tím žiji“, „Jeden 

ze základních osobních údajů, kolonka na občance“, „…cestovní pas…“, „Atribut do 

statistik“, „Nemá pro mě zvláštní význam, významové konotace zejména právní“, „Má 

pro mě formální nádech, je to něco, co můžete ztratit anebo získat sňatkem či 

přistěhováním se.“), jiní mají občanství spojeno s kulturou, historií a domovem, je pro 

ně bytostnou identitou. Je zajímavé, že občanství jako formalitu považují někteří 

studenti za pozitivní – většinou v souvislosti s českým/slovenským občanstvím 

(„Pozitivní však je, že jsem se narodil na Slovensku [Evropa] a ne např. v Africe“
1
) jiní 

za neutrální („Momentálně má občanství pro mne neutrální konotace.“) a jiní za 

dokonce negativní („Občanství je pro mne spíše zatěžující, determinuje člověka a 

usazuje ho do nějakého kontextu namísto toho, aby nechávala svobodu a volnost. Kdyby 

šlo o slovní spojení ‚světové občanství‘, tak bych to bral asi jinak.“, „Zároveň omezení, 

předsudky možná i hádky.“).  

 

Obrázek 18: Příslušnost 

 
Zdroj: vlastní výzkum 
 

 

 

                                                 
1
 Přeloženo ze slovenštiny.  
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Občanství jako identita  

V teoretické části jsem naznačila, že z oné zmiňované příslušnosti ke skupině vyplývá 

identita člověka. Člověk se s  danou skupinou identifikuje, což mu dává pocit 

sounáležitosti. Podobně interpretují občanství někteří studenti. Zatímco někteří mu 

přikládají pouze onen formální význam (jak jsem popsala výše), jiní připisují občanství 

význam niternější. Občanství jim dává pocit zařazení, sebeurčení, bezpečí, jistoty a 

opory. Mají se kam vrátit, s čím se identifikovat, na co být hrdí. Studenti tak velice 

často popisují občanství slovy domov, kořeny, zázemí, identita, identifikace, pevný bod, 

hrdost („Domov, tj. prostředí, kde se člověk cítí ‚jako doma‘, determinované vztahem ke 

kultuře dané oblasti“, „Občanství vypovídá o tom, kde má člověk kořeny.“, „Někam 

patřit, sounáležitost…“, „někam patřit, hrdost, identifikaci, jedinečnost“, „…moje 

místo ve vesmíru.“).  

 Studenti velmi často spojovali občanství státu s jeho kulturou (tradicemi, zvyky, 

jazykem) a historií („Subjektivně je pro mne přihlášením se k jistým hodnotám, kultuře 

a zemi kde žiji.“, „Příslušnost k rodné zemi, historii, kultuře, možná mentalitě.“, „Ale 

spíše to pro mě znamená, že jsem součástí nějakého státu, kde máme určitě tradice a 

společnou kulturu.“, „…spojení osob nejen s daným státem, ale i jeho kulturou, 

jazykem, zvyklostmi.“). Tyto odpovědi jsem zařadila též do kategorie identity, protože 

studenti kulturu, jazyk a historii sdílí s ostatními členy společenství a je to něco, co je 

charakterizuje něčím specifickým, něčím, co „neobčané“ nemají. Je to základ jejich 

kulturní identity, která je formována společenským a historickým kontextem jejich 

země.  

 Jak ukazuje Obrázek 19, pojetí občanství jako identity hraje u studentů velkou 

roli. Identita se (před odjezdem i po návratu) umístila na druhém místě.
1
  

 

Občanství jako soubor hodnot  

Na třetím místě se, co do počtu odpovědí, umístila kategorie v teorii nazvaná „soubor 

hodnot“. Nemalé množství studentů přikládá občanství vedle jeho formální podoby také 

hodnotovou stránku. Občanství pro ně implikuje zodpovědnost, toleranci, uskromnění, 

morální závazky a povinnosti, nelhostejnost a reprezentaci („V zahraničí 

                                                 
1
 Za zmínku stojí, že když kolegyně Holcmanová dělala výzkum se středoškolskými studenty (2007), 

identifikace s politickým celkem získala poměrně nízké bodové ohodnocení 2,4 bodu se státem, 1,9 

s regionem a 1,8 s Evropskou unií; vždy z maxima 5 bodů. V mém výzkumu se 43 z 69 studentů se 

státem identifikovalo.  
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‚reprezentujeme‘ svoji zemi, tak se snažím neztratit, ale ukázat, že doma v té malé zemi 

mámě šikovné lidi.“
1
, „…zodpovědnost za stav společnosti v daném státě, úcta ke 

státu.“, „…nelhostejnost vůči lidem a společenskému prostředí.“, „Především souhrn 

morálních závazků a povinností vůči státu.“, „Věrnost, sebeobětování, tolerance, 

uskromnění“).  

 

Občanství jako participace  

Už menší počet studentů spojil občanství s participací („…angažovanost ve veřejných 

záležitostech…“, „Chodit k volbám, zajímat se o dění ve státě, třídit odpad.“). 

S aktivitou, angažovaností a účastí na životě společnosti si občanství spojili pouze tři 

studenti.
2
 To může překvapit vzhledem k tomu, že pro posilování identity je participace 

velmi důležitá (viz teoretická část – kap. 2) a poměrně vysoké číslo studentů identitu 

s občanstvím spojuje. Jak jsem ale naznačila výše, identifikace se státem se v očích 

studentů odvíjí spíše od sdílené historie a kultury.  

 Co je alarmující, že participace získala tři odpovědi stejně jako kategorie nevím / 

nezajímám se. Podobné výsledky přináší Mezinárodní výzkum ICCS 2009 – 

International Civic and Citizenship Education Study: „Při porovnávání s ostatními 

zeměmi je míra účasti a predispozice českých žáků pro občanský a politický život 

v porovnání s mezinárodním kontextem o něco nižší. Poměrně nízká je deklarovaná 

ochota jít v budoucnu k volbám. Aktivní politickou participaci plánuje jen malé 

procento českých žáků.“ (ICCS, 2009: 2). Pravděpodobně právě proto pořádá Centrum 

občanského vzdělávání konferenci s názvem „České děti a angažovanost. Prospěch: 

dostatečný“.  

                                                 
1
 Přeloženo ze slovenštiny.  

2
 Před odjezdem i po návratu.  
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Obrázek 19: Význam občanství  

 
Počet všech odpovědí převyšuje celkové množství studentů – ti odpovídali na otevřené otázky, a tudíž 

mnohdy uváděli více odpovědí. 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Odpovědi studentů ukázaly, jak jsou jednotlivé kategorie – dimenze občanství 

provázané a občas těžko oddělitelné. Často bylo, vzhledem k tomu, že studenti 

v některých případech nerozlišovali mezi národem a státem, těžké určit, zda se 

v případě příslušnosti k národu jedná spíše o chápání občanství jako formality či naopak 

o identitu. Též bylo občas těžké určit, zda často zmiňovaná hrdost vychází spíše 

z identity, či ji studenti považují za morální povinnost, a tak by měla být zařazena do 

kategorie hodnot.  

Co je však zřejmé, že pro studenty představuje právní status a identita dvě 

nejdůležitější charakteristiky. Naopak jako nejméně důležitá se ukázala občanská 

participace.  

5.3.2 Významné okamžiky – důležitost občanství  

Ze studentských odpovědí jsem identifikovala šest případů, kdy si studenti své 

občanství uvědomují nejsilněji: při kontaktu s jinými, tj. nejčastěji v zahraničí, neustále 

(občanství považují za neoddělitelnou součást své identity), při státních a sportovních 

událostech, při kontaktu s úřady, při uplatňování svých práv a při občanské participaci.  

 Našli se však i tací studenti, kteří zkušenost, kdy by pro ně občanství bylo 

důležité, buď zcela postrádají, nebo si ji neuvědomují. Na některé nezapůsobilo ani 

studium v zahraničí („Nenapadá mě taková situace.“, „Neřekla bych, že bylo někdy 

velmi důležité.“, „Nikdy pro mě nebylo moc důležité.“). 
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Kontakt s jinými  

Když měli studenti popsat zkušenost, kdy pro ně bylo občanství důležité, velká část 

z nich uváděla pobyt v zahraničí a setkání s cizinci („Především ve chvíli návštěvy jiné 

země a kontaktu s ostatními lidmi. V domácím prostředí [bez kontaktu s cizinci] ho 

nevnímám.“, „V cizích zemích obecně, když cizinec znal naši zem a něco o ní věděl“, 

„Při pobytu v zahraničí.“). Tato skutečnost vypovídá, jak už bylo naznačeno 

v teoretické části, o distinkci „my“ versus „oni“, která je v konceptu občanství přítomna 

již od Antiky. 

 

Identita 

Tato dichotomie „my“ versus „oni“ nám umožňuje se vůči někomu vymezovat a 

zároveň se s někým identifikovat. To lze vyčíst i z odpovědí studentů. Velká část 

studentů uvedla, že občanství je pro ně důležité neustále, že je pro ně identitou, která je 

všudypřítomná, byť si toho třeba nejsou stále vědomi a jen některé okamžiky jim tuto 

skutečnost připomenou (například setkání s cizinci). Občanství je pro ně identifikací, 

která jim umožňuje cítit se někde doma, někam patřit („České občanství je pro mě 

důležité pořád, dává mi to pocit, že někam patřím do určité společenské kultury.“, 

„Když se mě někdo v cizí zemi ptal, odkud jsem a já jsem mu mohla říci, kam patřím.“, 

„Při cestovaní, rada se identifikuji se svým národem, nestydím se za svůj původ.“). 

Odpovědi studentů ukázaly, jak byť jen formální členství úzce souvisí s tím, s kým se 

identifikují, a že si ho je člověk nejvíce vědom, právě když je mimo domov („Je pro mě 

důležité někam patřit a jsem hrdá, že jsem občanem tohoto státu. Nejvíc jsem si 

uvědomila důležitost občanství, když jsem delší dobu pobývala mimo ČR, ať už na 

Erasmu ve Francii nebo ještě více, když jsem trávila půl roku v Asii.“).  

 

Rituály – utvrzování identity  

Ať už státní či jakoukoli jinou identitu, všechny velice úspěšně utvrzují rituály. Stát si 

je toho velmi dobře vědom. Ví, že identifikace občanů se státem je pro něj velmi 

důležitá. Občanská věrnost a poslušnost je pro něj dokonce existenciální nutností (a 

věrnost a poslušnost se praktikuje velmi těžko vůči nepříteli či vůči něčemu, s čím, 

s kým se neidentifikuji). Proto se konají nejrůznější slavnosti při příležitosti výročí 

významných Čechů, významným českým vědcům se za velkého ohlasu udílí ceny a 

mezinárodní sportovní klání se odehrávají za účasti představitelů států.  Jak ukázaly 
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odpovědi studentů, pro mnoho z nich, pro formování jejich obrazu občanství, jejich 

občanské identity, jsou právě tyto ritualizované události velmi důležité. Mnoho z nich 

uvedlo jako důležitý moment, kdy si své občanství uvědomují, právě sportovní 

události,
1
 státní slavnosti, připomínky důležitých událostí a osobností či úspěchy 

českých vědců. („Při úspěchu českých sportovců, vědců, doktorů atd. Při úspěšné 

reprezentaci našeho států ve světě.“, „na různých mezinárodních akcích, při 

sportovních událostech; při státních slavnostech – kdy si uvědomuju, čím vším si náš 

národ a stát musel projít…“). 

 

Kontakt s úřady – formální stránka občanství  

Dalším místem, kde si studenti uvědomují svoje občanství, jsou úřady. Studenti uváděli, 

že si svoje občanství uvědomují na úřadech, při kontaktu s vykonavateli výkonné moci 

a při vyplňování formulářů („Komunikace s úřady.“
2
, „Prozatím asi jen při vyplňování 

formulářů.“, „Například při vyřizování vstupních víz“). Občanství zde figuruje jako 

výše zmiňovaná formalita, jako prostředek k dosažení určitého cíle.   

 

Uplatňování práv  

Dále si studenti své občanství uvědomují v souvislosti s právy, kterými na jeho základě 

disponují. Nejčastěji zmiňovali právo volit, právo na zdravotní péči a právo na vzdělání 

(„Nejvíce vnímám občanství právě ve chvílích voleb,…“, „…právo na ošetření atd., 

čerpání některé z výhod EU.“, „Např. poskytnutí vzdělání a zdravotní péče.“, „Asi je 

důležité kdykoliv se jedná o nějaká zásadnější rozhodnutí - volby, účast na demonstraci 

atp.“, „…možná když jsem si zakládal stavební spoření.“
3
), tedy práva politická a 

sociální.  

 

Při občanské participaci  

Na posledním místě, dokonce za kategorií „nevzpomínám si, nevím“ se umístila 

občanská participace. Studenti mají možnost zažít občanství na vlastní kůži, když se na 

něčem podílejí, když jsou aktivní a účastní se občanského život. Počet studentů, kteří si 

toto uvědomují, je však velmi malý. Z odpovědí se zdá, že si jsou spíše vědomi 

                                                 
1
 Sportovní hry, jakožto mnohdy zápasy mezi státy, souvisí s identitou založenou na členství („my 

nejlepší hokejisté“ vs. oni).  
2
 Přeloženo ze slovenštiny.  

3
 Přeloženo ze slovenštiny.  
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občanské participace jako práva, než že by ji sami uplatňovali („…kdy mám právo 

kontrolovat svou politickou reprezentaci a jinak se účastnit občanského života“).  

 

Výše jsem zmínila šest hlavních okamžiků, kdy hraje občanství v životě studentů 

důležitou roli. Následující graf (Obrázek 20) ukazuje zastoupení jednotlivých kategorií 

před odjezdem a po návratu.  

 

Obrázek 20: Významné okamžiky  

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

Nejsilněji je občanství vnímáno při „kontaktu s jinými“. Vzhledem k vysokému 

číslu i před odjezdem však nemohu přisoudit zahraničnímu studiu veškerý vliv. Jak 

ukazuje Obrázek 5, pro mnohé nebylo studium v zahraničí první delší návštěvou cizí 

země. Z výsledků je patrné, že aby si studenti občanství uvědomili, stačí jim jakýkoliv 

delší pobyt v cizí zemi, a nemusí to být zrovna při studiu („Vždy, když jsem například 

dlouho v zahraničí.“, „Nejvíc jsem si uvědomila důležitost občanství, když jsem delší 

dobu pobývala mimo ČR, ať už na Erasmu ve Francii nebo ještě více, když jsem trávila 

půl roku v Asii.“).  

Po návratu ze zahraničí se znatelně navýšil počet odpovědí spadajících do 

kategorie „kontakt s úřady“ („když potřebuju vycestovat a ukázat občanku“, „…např. 

při kontrolách mimo EU, kde člověk musí ukázat cestovní pas, když jsem vyplňovala 

dotazníky, odkud jsem…“), znatelný pokles zaznamenala kategorie „nevím“.  
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5.3.3 Stát vs. společenství lidí  

Na otázku, zda je pro studenty občanství spjato spíše se státem, či společenstvím lidí, 

odpovědělo nejvíce studentů (před odjezdem do zahraničí i po návratu), že se státem 

(„se státem, s okruhem lidí spojuji národnost…“). Společenství lidí („společenství lidí, 

kteří se nějakým způsobem chovají, myslí, mají určitý druh humoru…“) a „obojí“ („stát, 

lidi – obojí určuje občanství“) uvedlo v první fázi výzkumu 14, resp. 16 studentů, 

v druhé 13, resp. 7. Po návratu navíc přibyla odpověď „nevím“ („Na tuto otázku 

nedokáží odpovědět.“).  

 

Obrázek 21: Stát vs. Společenství lidí  

 
Zdroj: vlastní výzkum  

  

Jak je z grafu (Obrázek 21) patrné, většina studentů si spojila občanství se státem, 

tedy s určitým politickým celkem. Tento výsledek je v souladu s výsledky otázky jedna 

(Co pro Vás slovo občanství znamená?), kdy většina studentů popsala občanství jako 

příslušnost ke státu. Z grafu můžeme vysledovat znatelný úbytek v kategorii obojí a 

vznik nové kategorie – nevím.  

5.3.4 Dobrý občan 

Hodnoty 

Studenti nejčastěji přirovnávali dobrého občana k dobrému člověku obecně, tj. k 

člověku, který je čestný, poctivý a ochotný druhým pomoci („Pro mě je důležité, aby se 

člověk choval čestně, ohleduplně, poctivě.“, „Nekrást, nechovat se pokrytecky apod.“, 

„Řídit se obecnými pravidly etiky a slušnosti.“). K člověku, který je ohleduplný a 
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tolerantní („chovat se slušně k ostatním lidem, být tolerantní“, „Hlavní je být tolerantní 

vůči jiným občanům [národnostem]“
1
).  

Dobrý občan by měl dobře reprezentovat svou zemi v zahraničí („Nedělat svému 

státu ostudu v zahraničí.“, „Snažím se reprezentovat a mluvit s úctou o zemi.“).  

 

Právní status 

Odpovědi některých se však držely právního statusu občanství, omezovaly se na 

dodržování zákonů a plnění povinností, popřípadě využívání práv, nejčastěji účasti 

ve volbách („…dodržovat povinnosti vůči státu, např. v placení daní, ale také budu 

využívat svá práva, např. jsem vždy byla u voleb.“, „Jako dobrý občan především 

chodím k volbám.“, „Dodržovat zákony a pravidla daného státu a plnit si povinnosti, 

které jsou s tím spojené.“
2
). 

  

Participace 

Dále se objevila aktivní angažovanost, tj. participace na dění společnosti nebo alespoň 

zájem o dění ve společnosti („Účastnit se veřejného života [spolky atd..]“, „Aktivní 

zájem o politické dění, účast v občanské diskuzi…“, „Například jít k volbám, třídit 

odpadky a zajímat se, kam dál jdou a zda se s nimi opravdu nakládá odpovědně, podat 

první pomoc v MHD, vychovávat děti k občanství…“, „Představuji si, že dobrý občan 

se bude o dění ve svém státě zajímat a bude se snažit ho ovlivnit,…“).  

 

Identifikace  

Dobrý občan je dle studentů také ten, který se se svou zemí identifikuje, nestydí se za 

ni, ale je na ni naopak pyšný („Mně stačí, když se nestydí za to, odkud pochází.“, „Mít 

pozitivní vztah k územnímu celku, jehož pasport holder je.“ „Být pyšný na svůj stát a 

národnost i v zahraničí, nestydět se za něj ani ho nijak nezatracovat.“). 

 

Znalosti  

Na posledním místě se objevily znalosti o daném státu. Nejčastěji v souvislosti 

s hodnotami. Dobrý občan by měl být na svou zemi hrdý a měl by ji v zahraničí dobře 

reprezentovat. Aby ji mohl reprezentovat, musí o ní něco vědět („Znát reálie  své země  

                                                 
1
 Přeloženo ze slovenštiny.  

2
 Přeloženo ze slovenštiny.  
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a být schopen ostatním [cizincům] je vysvětlit.“, „Zajímat se o české reálie [historii, 

jazyk, politiku…].“). Dobrý občan by tudíž měl znát historii své země, kulturu, jazyk 

ad., měl by to být člověk vzdělaný, který se zajímá o dění ve společnosti (to už navazuje 

na přechozí kategorii, participaci).  

 

Obrázek 22: Charakteristiky dobrého občana  

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Podobně jako u první otázky (Co pro Vás slovo občanství znamená?) se i zde objevila 

kategorie hodnot, právního statusu, identity a participace. Oproti první otázce zde na 

úkor právního statusu převažovaly hodnoty. Participace si trochu polepšila, ale opět se 

umístila relativně nízko. Nově se objevily znalosti – dobrý občan musí svou zemi znát a 

zajímat se o ni.
1
   

5.3.5 Občanská práva a povinnosti  

Občanská práva 

Stejně jako v teoretické části jsem i zde při vytváření kategorií vycházela z Marshallova 

dělení práv. Jednotlivé odpovědi jsem tudíž přiřazovala k základním (lidská a občanská 

v užším významu), politickým či sociálním právům. Pokud studenti uvedli práv více, 

zařadila jsem všechny, do příslušných kategorií.  

 Za nejdůležitější práva označili studenti práva základní občanská a lidská. Mezi 

nimi hrálo nejdůležitější roli právo svobodně se pohybovat („Právo svobodně 

                                                 
1
 Nízké zastoupení znalostí může být dáno tím, že studenti mají (jak ukázal výzkum ICCS, 2009) 

občanské znalosti nadprůměrné, a tak je považují za samozřejmé.  
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cestovat.“, „…svobodu pohybu…“), dále svoboda slova („…svobodu slova, tisku…“, 

„Právo svobodně se vyjadřovat.“), právo na svobodu a život („…právo na život.“, 

„Nejdůležitější je pro mne svoboda.“), ale také třeba právo na ochranu a bezpečí („Tak 

asi státní ochranu… pro mě důležité je např. v zahraničí moci se obrátit na naše 

zastupitelské úřady“).  

 Na druhém místě se, co do počtu odpovědí, umístila práva politická. Studenti 

nejčastěji zmiňovali právo volit a být volen („chodit k volbám…“, „napadá mne právo 

volit a být volen,…“), dále pak právo podílet se na veřejném životě („právo občanů 

podílet se na veřejné správě,…“). 

 Práva sociální se umístila na posledním místě. Mezi těmi nejdůležitějšími 

figurovalo právo na vzdělání („Jako občan ČR mám právo vzdělávat v ČR zdarma,…“), 

právo na zajištění v hmotné nouzi („…sociální zajištění v případné nouzi…“) a právo 

na zdravotní péči („Pro mě osobně je důležité právo na zdravotní pojištění v systému 

veřejného zdravotního pojištění…“).  

 

Obrázek 23: Občanská práva 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Občanské povinnosti 

Mezi občanské povinnosti řadili studenti nejčastěji dodržování zákonů a plnění 

povinností („…dodržovat zákony dané země, branná povinnost.“,
1
 „…povinná školní 

docházka atd.“). Dále pak placení daní („…třeba povinnost platit daně apod.“, 

„…platit všemožné i nemožné daně.“) a být dobrým občanem, tj. reprezentovat svou 

                                                 
1
 Přeloženo ze slověnštiny.  
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zemi („Nepsanou povinností, spíše morální, každého občana by mělo být kladně 

reprezentovat svůj stát.“), chovat se slušně („…že já se chovám slušně a stát se také 

chová slušně ke mně.“) a využívat svých práv („Právo volit – osobně to beru i jako 

povinnost“).  

 

Obrázek 24: Občanské povinnosti  

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

5.3.6 Příslušnost k územním a politickým celkům  

Nejčastěji studenti uváděli určitý stát. Není překvapující, že převažovala Česká 

republika, pak Republika slovenská, popřípadě obě dvě republiky; někteří studenti 

uvedli ještě jiný evropský stát.  

 Mezi další územní celky, se kterými se studenti identifikují, patří město/obec 

(„…dále se identifikuji se svým rodným městem Libercem“, „Cítím se být občanem 

Prahy 6…, kde jsem se narodila a vyrostla“) a evropský kontinent (popřípadě jeho 

část – střední Evropa, západní Evropa), případně politické celky v jeho rámci 

(Visegrádská skupina, Evropská unie). Ztotožnění s Evropou je v kontrastu s evropským 

občanstvím (všichni čeští i slovenští občané jsou dle Maastrichtské dohody evropskými 

občany) velmi malé.  

 Důležitou roli hraje v identifikaci studentů také určitý kraj, popř. region 

(„…jihočeského kraje…“, „…jednak Moravskoslezského kraje odkud pocházím…“). 

 V neposlední řadě studenti též zmiňovali celý svět, popř. světové politické celky 

(jako OSN). Studenti však též uváděli celky nepolitické, jako „bohatý sever“, „západní 

svět“, „euroatlantská civilizace“, „euroamerická civilizace“, či „křesťanská civilizace“.  
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 Studenti se velmi často identifikovali s místem narození. Je zajímavé, že pokud 

studenti pobývají někde jinde, identifikace s jejich rodným místem se u některých 

upevňuje („Já se cítím být Moravákem, od té doby co studuji v Praze, je to pro mě ještě 

důležitější.“), jiní se dokáží identifikovat s oběma místy zároveň („…jednak 

Moravskoslezského kraje odkud pocházím a jednak Prahy, kde studuji a jsem nyní 

vlastně většinu času.“, „Město, kde jsem strávil dětství, město, kde nyní žiji.“).  

 Odpověď jedné ze studentek obsahovala další zajímavost – identifikace je 

závislá na místu, kde se člověk nachází. Pokud byli studenti na Erasmu v nějaké 

evropské zemi, budou se pravděpodobně identifikovat jako občané České/Slovenské 

republiky. Pokud by vyjeli mimo Evropu, budou se, podle dané studentky, 

pravděpodobně identifikovat buď jako Evropané, nebo jako příslušníci západní 

civilizace („uprostřed masy Poláků, tak si jsem vědoma toho, že jsem Češka. Když jsem 

ale jedna Češka ve Vietnamu, tak je to spíše o tom, že jsme příslušníkem západní 

kultury.“). 

 

Obrázek 25: Příslušnost k územním a politickým celkům 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Důsledky občanské příslušnosti 

Před odjezdem do zahraničí považovali studenti za největší důsledek své příslušnosti 

skutečnost, že daný politický celek je pro ně domovem, tedy místem, kde se cítí dobře a 

bezpečně. Je to místo, ke kterému mají citovou vazbu („Cítím se tu bezpečně, dobře.“, 

„…jde o určitou citovou vazbu, kterou k těmto místům mám.“).  

 Po návratu ze zahraničí se jako nejdůležitější kategorie ukázala příslušnost k dané 

kultuře a mentalitě („Důsledkem pro můj život je moje kulturní zakotveni, moje 

hodnoty, které sdílím s dalšími občany těchto regionů.“, „Mluvím česky,…“) a možnost 
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volně cestovat a pracovat v rámci Evropské unie („U EU: usnadnění mobility - 

cestování, trhu práce, podnikání.“).  

 

Obrázek 26: Důsledky občanské příslušnosti  

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Z grafu se zdá (Obrázek 26), že studenti v zahraničí vnímali svoji odlišnost, a tak 

si uvědomili důsledky, které pro ně z příslušnosti k určitému politickému celku 

vyplývají. Velmi se též navýšila kategorie práva. Ta se navýšila proto, že studenti po 

návratu ze zahraničí často jmenovali jako důležitý důsledek své příslušnosti možnost 

práce a cestování v zahraničí. Zdá se, že si studenti v zahraničí uvědomili, jaké jim 

české/slovenské a potažmo evropské občanství přináší výhody.  

5.3.7 Změna občanství 

Většina studentů je se svým občanstvím spokojena a měnit by ho nechtěla. Jak výzkum 

ukázal, studenti si jsou vědomi výhod, které jim české/slovenské, potažmo evropské 

občanství poskytuje, takže změnu občanství většinou nezvažují („Ne, mám české 

občanství a nic měnit nechci, jsme v Evropské unii a nic mi nechybí.“, „Avšak 

momentálně ke změně není důvod vzhledem k EU.“).  

 Malé procento studentů zvažuje změnu občanství do budoucna. Tuto změnu 

nejčastěji zvažují slovenští studenti. („Slovenské občanství. Zatím se ho nesnažím měnit, 

ale zvažuji, že ho změním v budoucnosti“,
1
 „Slovenské, ne ale jsem v ČR šestý rok, 

přechodný pobyt tady mam 4. rok a po škole tu plánuju zůstat, takže určitě bych ráda 

získala i české občanství.“).
2
 

                                                 
1
 Přeloženo ze slovenštiny.  

2
 Přeloženo ze slovenštiny.  
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 Za zmínku stojí, že zatímco někteří studenti zvažují dvojí občanství („SR - ne 

nesnažím zatím určitě ne, možná hypoteticky časem dvoje občanství, uvidí se“, „Mám 

slovenské občanství, možná si v buducnosti zažádám o dvojité + české“), stávající 

legislativa České republiky to zatím neumožňuje.
1
  

5.3.8 Občanství – závěr  

Z odpovědí studentů je patrné, jak je občanství komplexní pojem a že jeho jednotlivé 

charakteristiky jsou často velmi těžko oddělitelné.  

 Přes komplexnost tohoto pojmu jsem se vzhledem k převažujícímu zastoupení 

formálního statusu a minimálnímu zastoupení participace rozhodla jednotlivé kategorie 

uspořádat do čtyř Delantyho modelů. Při rozdělování jsem postupovala následovně: za 

relevantní jsem určila otázky 1, 2, 4, 6.
2
 Jednotlivé kategorie jsem jednotlivým 

modelům přiřadila způsobem, který, ukazuje následující tabulka (Obrázek 27).  

 

Obrázek 27 

 Liberální  

model 

Konzervativní 

model 

Komunitární 

model 

Participativní 

model 

1. Význam občanství Právní status Soubor hodnot  Identita Participace 

2. Důležité okamžiky  Kontakt s jinými 

Uplatňování práv 

Kontakt s úřady 

- Identita 

Rituály 

Občanská 

participace 

4. Dobrý občan  Právní status Hodnoty Identifikace Participace 

6. Důsledky občanství Práva Povinnosti Domov 

Kultura 

Participace 

  Zdroj: vlastní výzkum  

 

Převažující model občanství  

Z výsledných grafů (Obrázek 28 a Obrázek 29) je zřejmé, že pro studenty je 

nejdůležitější občanství jako právní status, po té občanství jako identita a nakonec 

občanství jako hodnoty. Slovy Delantyho, v očích studentů UK převažuje liberální 

model občanství. Na druhém místě pak model komunitární a na třetím model 

konzervativní. S převahou liberálního modelu korespondují odpovědi na otázky 3 a 5. 

Většina studentů se identifikovala se státem a pro většinu studentů jsou nejdůležitější 

práva občanská a politická. Převaha liberálního a komunitárního modelu je v souladu 

                                                 
1
 Návrh zákona o státním občanství, který vytvořilo ministerstvo vnitra, s možností dvojího občanství pro 

všechny počítá.  
2
 U všech těchto otázek je možné si alespoň představit odpověď, která by zapadla do jednoho z Delantyho 

modelů; odpovědi na otázky 3 a 5 pak jen potvrzují výsledky. 
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s literaturou. V literatuře je občanství nejčastěji definováno jako právní status, tj. jako 

příslušnost k politickému celku z čehož vyplývají konkrétní práva a povinnosti.  

 

Obrázek 28: Zastoupení jednotlivých modelů občanství před odjezdem do zahraničí  

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Obrázek 29: Zastoupení jednotlivých modelů občanství po návratu ze zahraničí 

 
Zdroj: vlastní výzkum 
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5.3.9 Proměna 

Přesto, že pořadí jednotlivých modelů občanství zůstalo po návratu ze zahraničí 

nezměněno, můžeme pozorovat jednu velkou změnu – velký náskok liberálního modelu 

občanství. Na základě prvních sedmi otázek tedy můžeme říci, že studium v zahraničí 

posílilo u studentů představu občanství jako právního statutu. Studenti tuto skutečnost 

v osmé otázce potvrdili. Zde říkali, že v jejich pojetí stále převažuje obraz občanství 

jakožto formality („Stále to beru jako formální, oficiální věc, něco co mám napsáno v 

občanském průkazu.“, „asi nic, pořád to cítím jako příslušnost do nějaké země.“), nebo 

uvedli, že v důsledku studia v zahraničí ztratilo občanství na významnosti („Jenom 

vcelku mi vyplynulo, že jinde se občanství nebere jako něco, s čím se člověk rodí, ale spíše 

občanem jakého státu se cítí být. Příklad: někdo, kdo již delší dobu žije ve Francii, se 

považuje za Francouze nezávisle na tom, že rodiče se narodili v Tunisku atd.“, „Rozhodně 

české občanství pro mne neznamená tolik, jako před odjezdem.“).  

Protipólem této ztráty významnosti občanství se staly odpovědi studentů, které 

říkaly, že studium v zahraničí jim utvrdilo jejich českou/slovenskou identitu. V zahraničí 

měli studenti možnost si ji ve srovnání s ostatními zahraničními studenty více uvědomit; 

jejich regionální identita se tak pro ně stala důležitější („Občanství pro mě má konkrétnější 

obrysy, více si uvědomuji, odkud pocházím a kam patřím.“, „V Londýně jsem si začal více 

uvědomovat ještě také svou přináležitost a identitu ke středoevropskému prostoru.“).  

Studenti dále říkali, že po absolvování studijního pobytu v zahraničí jsou na svou 

zemi a potažmo na své české/slovenské občanství více hrdí a více si ho váží („Asi jsem 

získala větší hrdost na svou příslušnost.“, „…v jistém smyslu jsem na své občanství 

pyšná.“, „Jsem hrdá na své občanství a po mém pobytu v zahraničí pro mě více 

znamená.“). Někteří měli možnost si uvědomit, že ne všichni občané mají stejná práva 

jako oni („Na hranicích mezi Srbskem a Bulharskem, kde občany EU nekontrolovali, 

ostatní jo.“, „…asi při cestování v rámci EU, kdy je na občany EU a   zbytku světa  

uplatňován dvojí metr (pasové kontroly atd.).“ „Českého občanství si nicméně vážím o 

něco více, díky setkání se studentem z Běloruska - spíše ale z důvodů legislativních - 

naštěstí je nám svět otevřenější.“). Někteří studenti si díky zahraniční zkušenosti 

uvědomili, že jsou se svým občanstvím spokojeni a že by ho nechtěli měnit („…že jsem se 

utvrdila ve svém závěru, že jako Češka jsem naprosto a naprosto spokojená.“). 

Delší zahraniční zkušenost studenům pomohla si své občanství více uvědomit 

(„Více jsem si ho začal uvědomovat“, „…jsem si ho ovšem intenzivněji vědoma a víc si 
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uvědomuji jeho význam pro svůj život.“). To je v souladu se zjištěním otázky č. 2 – kap. 

5.3.2 (studenti si své občanství nejčastěji uvědomují při kontaktu s cizinci, nejčastěji 

v zahraničí).  

Mezi odpověďmi též zaznělo „součást většího celku“ („Člověk má pocit, že je 

součástí většího celku.“), což již předznamenává další téma práce – globální občanství.  

Celkově jsem identifikovala šest kategorií charakterizujících proměnu občanství. Ty 

zaznamenává následující graf. Můžeme shrnout, že po absolvování studia v zahraničí se 

projevují dvě protichůdné tendence: 

a) občanství ztrácí na významnosti  

b) studenti si občanství více uvědomují, jsou na něj hrdí a se svým státem se více 

identifikují  

 

Obrázek 30: Proměna obrazu občanství  

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

5.4 VLIV ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI   

Cílem třetí části výzkumu bylo zjistit, jak k proměně obrazu občanství přispěla zahraniční 

stáž. Jakým způsobem dlouhodobá zahraniční zkušenost přispěla k proměně, popřípadě 

utvrzení se v pohledu na občanství? V předchozí kapitole jsem zjistila, že po zahraniční 

zkušenosti převládají dvě tendence. Studenti si na jedné straně své občanství více 

uvědomují, více se s ním identifikují, na straně druhé se pro ně občanství stává méně 

důležité, více ho vnímají jako formální záležitost.  

Změna 

Hrdost

Identita

Spokojenost

Uvědomění

Nic

Nic, stále formalita

Menší význam

Součást většího celku
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5.4.1 Větší identifikace   

Studenti si po návratu ze zahraničí své občanství více uvědomují, jsou si více vědomi, 

odkud pochází (uvědomují si svou regionální identitu). V  zahraničí dospěli k závěru, že 

jsou rádi, že někam patří, že jsou se svým občanstvím spokojení a že jsou na své občanství 

hrdí. V takovémto náhledu je utvrdily situace, kdy museli svou zemi před ostatními 

zahraničními studenty, ať už při výuce či při neformálních rozhovorech, prezentovat („V 

zahraničí jsem měla příležitost reprezentovat svoji zemi, mela jsem možnost být příkladem, 

měla jsem možnost prezentovat svoji zemi lidem, kteří o ní příliš neslyšeli nebo si neuměli 

představit, jak to u nás vypadá. Člověk se nutně nejdříve sám musí zamyslet nad tím, kdo je 

a odkud pochází.“, „Málokdo věděl v zahraničí [Erasmus] něco více o České republice, 

byla jsem z toho zklamaná a zjistila jsem, jak mi na mé zemi záleží, jak mě mrzí, když ji 

ostatní neznají a neumějí ocenit, a jak mám určité věci na lidech z ČR ráda. Tím pádem 

jsem si asi poprvé něco jako ‚občanství‘ uvědomila.“, „dlouhé debaty se svými 

kamarádkami z jiných zemí, o tom, jak žijeme my, jak žijí oni a co k tomu vede.“).  

V utvrzení identity pomohla některým studentům skutečnost, že v zahraničí fungují 

některé věci jinak než doma („Viděl jsem, že v Británii fungují některé věci mnohem hůře 

než v českém systému, například školství, zdravotnictví, atd. Mnohonásobně větší 

byrokracie atd.“, „Odlišné právní normy a zákony. Např. právo si přesně určit na jaké 

účely půjde část z mých daní či jinak omezená rychlost na silnicích.“, „Velký, právě proto, 

že na to člověk pohlíží zvenčí; v zahraničí jsem evidoval mnoho věcí, se kterými se u nás 

člověk běžně nepotýká, a které mi vadily - tímto jsem se utvrzoval v tom, že bych zde 

nechtěl zůstat.“).   

5.4.2 Ztráta významnosti  

Na druhé straně byli studenti, kteří říkali, že se jejich obraz občanství buď neproměnil, 

protože pro ně představuje občanství stále formalitu, nebo se jeho význam zmenšil. 

Nejčastějším důvodem bylo setkání se studenty, kteří mají jednu státní příslušnost, ale 

jinou národnost („Takto [‚Stále to beru jako formální, oficiální věc, něco co mám 

napsáno v občanském průkazu.‘] jsem to brala již dříve. Jako názorný příklad ze zahraničí 

můžu uvést dvě kamarádky, které měly rumunské státní občanství, přesto patřily k 

maďarské menšině a cítily se spíše jako Maďarky.“, „Poznala jsem několik bilingvních 

studentů a občanství vnímají třeba jinak, než jak mají napsáno v pasu.“).  
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 Dalším okamžikem bylo vyřizování administrativních záležitostí na úřadech („Při 

vyřizování různých administrativních záležitostí na úřadech.“). To je v souladu s druhou 

otázkou – kap. 5.3.2. (důležité okamžiky občanství). Úřady, ať už doma či v zahraničí jsou 

důležitým místem pro „setkání se“ se státem.
1
 

5.5 GLOBÁLNÍ OBČANSTVÍ 

5.5.1 Globální občanství očima studentů 

Čtvrtým cílem této práce bylo zjistit, jak studenti, kteří strávili semestr svého studia 

v zahraničí, vnímají globální občanství. Co si pod tímto termínem představují a do jaké 

míry jsou jejich představy ve shodě s teoretickou literaturou popsanou v kapitole 2.  

Když studenti odpovídali na otázku, co si představují pod pojmem „globální 

občanství“, mnoho z nich popisovalo globálního občana.
2
 Ti, kteří se dané otázky drželi, 

nejčastěji popisovali globální občanství jako přináležitost k planetě Zemi, jako 

zodpovědnost za svět a jako toleranci a otevřenost ke všem lidem, jako příslušnost 

k  většímu politickému celku či více politickým celkům, jako globalizované občanství, 

jako vykořeněnost či jako prázdný konstrukt. Zastoupení jednotlivých odpovědí názorně 

ukazuje následující graf (Obrázek 31).   

 

Obrázek 31: Globální občanství  

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

 

                                                 
1
 Proto je tak důležité, aby úředníci (Giddens v knize Důsledky modernity mluví o klíčových uzlech) byli lidé 

přátelští a ochotní pomoci.  
2
 Proto celkový počet odpovědí nedává dohromady 50.  

Globální občanství 

Přináležitost k Zemi  
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Přináležitost k Zemi - identita 

Největší část studentů považuje globální občanství za přináležitost k planetě Zemi. 

V souladu s literaturou studenti popisují globální občanství jako identifikaci s celým 

světem („Představuji si pod tímto pojmem vlastně příslušnost k celému světu.“). Díky 

globalizaci se jednotlivé části světa stále více navzájem podobají, a tak se můžeme 

s trochou nadsázky všude cítit jako doma („Že pro člověka není cizí žádná část zeměkoule, 

na celém světě se může cítit jako doma, stírají se rozdíly mezi jednotlivými částmi světa.“). 

Jak napsal jeden student, všechny nás pojí naše lidskost („Patření do skupiny všech lidí. 

Tzn., že mám s každým něco společného. Například to, že jsme lidi.“). Parekh (viz kap. 2) 

mluví v této souvislosti o globální etice. 

 

Zodpovědnost za svět, tolerance a otevřenost - hodnoty 

Jako další důležitá kategorie se mezi odpověďmi studentů objevila zodpovědnost za svět 

(„Asi by nikomu nemělo být lhostejné dění i v ostatních částech světa, i když tam zrovna 

nežije.“, „Odpovědnost za světový mír, životní prostředí, potlačování chudoby, atd.“). 

Studenti si uvědomují, že důležitá je sounáležitost nejen s vlastním státem, ale též s celým 

světem („Sounáležitost nejen s mým krajem nebo mým státem, ale také důležitost 

spolupráce na celosvětové úrovni.“).  

Někteří studenti ztotožnili globální občanství s tolerancí a otevřeností vůči jinakosti 

(„Vnímaní lidí jako takových bez zaujatosti vůči jejich původu, pocit sounáležitosti s lidmi 

celého světa v tom smyslu, že člověk při střetu s existujícími a neodstranitelnými rozdíly je 

nebude posuzovat negativně, ale bude vůči nim tolerantní, otevřený a vnímat je jak 

příležitost naučit se něco nového. Vnímání světa bez diskriminace, rasizmu a jiných 

negativních postojů.“),
1
 tedy s multikulturní a otevřenou společností.  

 

Příslušnost k větším/více politickým celkům  

Zatímco jedni studenti ztotožňovali globální občanství s příslušností k nějakému 

politickému celku většímu než stát, např. k OSN či EU („Asi, že budu mít nějaká globální 

práva a povinnosti v nějakém širším okruhu státu, např. EU.“, „Asi, že z hlediska celého 

lidského společenství je každý člověk jeho součástí. Právně se k tomu může přibližovat 

společenství států v rámci OSN, které se zavazují dodržovat patřičné normy [Charta OSN, 

Ženevské konvence apod.]“), jiní ztotožňovali globální občanství s občanstvím více států 

                                                 
1
 Přeloženo ze slovenštiny.  
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současně („Asi někdo, kdo nemá pouze jedno občanství, ale je občanem více států 

najednou.“, „Jeden člověk se cítí být občanem mnoha zemi“). Legislativy mnohých zemí 

přitom dvojí občanství nedovolují. Například v České republice je zatím
1
 možné získat 

druhé občanství (a přitom neztratit české) jen v případě, že je člověk v manželském svazku 

s cizincem nebo dítětem ve smíšeném manželství.  

 

Vykořeněnost 

Jiní studenti si pod pojmem globální občanství představují vykořeněnost. („Vykořeněnost, 

nepatřit nikam.“, „Asi musí mít člověk svoje vlastní morální hodnoty, kterým bude věřit 

pořád stejně na celém světě. Nebude nikam patřit, ale bude uznávat ty hodnoty a stane se 

‚světovým občanem “, „Mně osobně evokuje nesžití se s vlastním občanstvím.“). 

Globálního občana si pak představují jako člověka vykořeněného, člověka, který nikam 

nepatří, který se nesžil s vlastním občanstvím a nikde se nebude cítit doma. 

 

Globalizované občanství  

K dalším, již méně zastoupeným kategoriím, patří kategorie globalizované občanství. Jako 

je dnes všechno ovlivněno globalizací, všechno je globalizováno, tak této tendenci neuniká 

ani občanství („to že s všeobecnou zcestovalostí obyvatelstva a jeho ochotou přesídlit se do 

zahraničí se všichni navzájem stále víc přibližujeme, jen málo věcí je pro nás naprosto 

nových, všechno tak trochu odněkud známe a jsme stále ochotnější se přizpůsobovat“).  

 

Prázdný konstrukt  

Mezi studenty se našli i tací, kteří považují globální občanství za umělý a nic neříkající 

konstrukt („Prázdná floskule, typická pro post-postmoderní stav naší neoliberální 

společnosti.“, „Mně vadí to slovo občanství. Kdyby bylo globální, mělo by vůbec smysl, 

něco takového mít? Občanství je vykonstruované politické ‚oni  a ‚my . Vůči komu bychom 

se chtěli vymezit?“). Studenti, stejně jako kritici tohoto pojmu zmiňovaní v teoretické části, 

argumentují, že globální občanství je nesmyslný pojem, protože bychom se neměli vůči 

komu vymezovat.
2
  

Jiná studentka argumentovala tím, že kultury světa jsou příliš odlišné na to, aby 

mohly mít něco společného („Cítím sounáležitost s Evropou, umím si představit institut 

                                                 
1
 Dvojí občanství pro všechny občany ČR umožňuje návrh zákona o státním občanství ČR, který připravilo 

ministerstvo vnitra a jenž by měl začít platit od roku 2014.  
2
 Parekh na to argumentuje slovy, že díky globalizaci se ono „my“ vs. „oni“ vytrácí a vše se dotýká všech. 
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evropského občanství. Globální občanství je ale podle mě v dnešní době nerealizovatelné, 

různé světové kultury jsou příliš odlišné na to, aby mohly sdílet společné hodnoty.“).
1
  

5.5.2 Charakteristika globálního občana  

Na tuto otázku se studentům odpovídalo snáze (méněkrát zaznělo nevím a celkový počet 

odpovědí se skoro rovná 50). Jednotlivé charakteristiky globálního občana zmíněné 

studenty graficky znázorňuje následující diagram (Obrázek 32).   

 

Obrázek 32: Globální občan  

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

Jak můžeme vidět, studenti si nejčastěji globálního občana představují jako 

cestovatele. Studenti ho popisují jako člověka, který rád cestuje, který se snadno 

přizpůsobí jakékoliv kultuře a který se všude cítí jako doma („Schopný se flexibilně 

přizpůsobit, bez vazeb na určitou zemi či kulturu.“, „umí více jazyků, pracuje v jiné zemi, 

než odkud pochází...“, „Jako občana, který se pohybuje, popř. žije střídavě v různých 

zemích po celém světě.“). Takovýto popis globálního občana je ve shodě s Lagosovou 

představou. 

Dále studenti popisovali globálního občana jako aktivního člověka. Jako 

zodpovědného občana, který se o svět zajímá a je aktivní („Aktivně se zajímá o dění ve 

světě a snaží se ho, byť jen minimálně, ale ovlivnit.“
2
, „Člověk, který se zabývá 

celosvětovým děním a aktivně se do něj snaží zasahovat.“, „Jako někoho kdo má zájem i o 

to co se děje třeba na druhé straně planety, aniž by se ho to přímo dotýkalo.“, „Někdo, 

                                                 
1
 Na to Parekh argumentuje slovy, že přestože nesdílíme stejnou kulturu, sdílíme základní potřeby a svobody. 

2
 Přeloženo ze slovenštiny.  

Globální občan  

Cestovatel 

Aktivní člověk  

Tolerantní člověk  

Člověk identifikující se se Zemí 

Neexistuje 

Občan více států 

Občan větších pol. celků 

Vykořeněný člověk 

Člověk s multikulturními kořeny  

Nevím  
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komu není jedno, co se děje ve světě, o světové dění se zajímá a min neškodí, když už 

nepomáhá.“).  

 Dále jako člověka tolerantního a otevřeného
1
 („Vnímaní lidí jako takových bez 

zaujatosti vůči jejich původu, pocit sounáležitosti s lidmi celého světa v tom smyslu, že 

člověk při střetu s existujícími a neodstranitelnými rozdíly nebude je posuzovat negativně, 

ale bude vůči nim tolerantní, otevřený…“
2
),  

Zatímco jedni považují globálního občana za člověka, který se cítí být součástí 

planety Země („Nerozlišuje významně mezi národy, státy, nevnímá ve světě výraznější 

hranice, cítí se být doma ‚na světě‘“), jiní mu připisují status vykořeněnce („Jako 

vykořeněného blázna.“), člověka, který není nikde doma. Slovy Nussbaumové občana 

v dobrovolném exilu.
3
 Některým studentům dokonce představa globálního občana 

evokovala představu, že by se museli svého současného občanství vzdát („Necítím, jsem 

Češka a vždy budu.“). 

V rozporu s Parekhem, ale souladu s Lagosem si někteří studenti představují 

globálního občana jako občana více států („Jako člověka, který nemá jen jedno státní 

občanství, ale je občanem více států.“). Studenti zmiňovali také multikulturní kořeny. 

Tato představa je opět více v souladu s Lagosovu představou globálního občana. Studenti 

též zmiňovali příslušnost k větším politickým celků, tato představa by byla v souladu 

s Heldem.  

Mezi studenty se našli i tací, kteří si myslí, že stejně jako globální občanství ani 

globální občan neexistuje, že je to nesmyslný pojem. Již výše jsem zmiňovala argument, 

že globální občanství postrádá distinkci „my“ vs. „oni“. Dalším argumentem bylo, že 

planeta Země je příliš velkou jednotkou, na kterou se nemůže globální občanství vázat 

(„Jako něco co nemůže fungovat. Příliš velká jednotka, která nemůže zahrnout všechny.“).  

Členství v mezinárodní NNO (jak uvádí některá teoretická literatura) nepřipsal 

globálnímu občanu žádný ze studentů. Jak ukazuje Obrázek 33, oproti globálnímu 

občanství přibyla kategorie aktivní participace.   

 

                                                 
1 
Otevřeného ve smyslu k jiným kulturám.  

2
 Přeloženo ze slovenštiny.  

3
 Proti tomuto pojetí se velmi vyhraňuje Parekh, který říká, že globální občan je pravým opakem 

vykořeněného člověka. Globální občan je člověk silně zakořeněný ve svém státě, kde je velmi aktivní 

(participuje na životě společnosti). 
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5.5.3 Globální občanství – závěr  

Obrázek 33: Globální občanství vs. občan  

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

Chápání globálního občanství je ve vzorku respondentů velmi nejednotné. Nepodařilo se 

mi získat tak komplexní obraz globálního občanství, jako se mi podařilo v případě státního 

občanství. Zdá se, jako by studenti s pojmy jako „globální občan“ a „globální občanství“ 

nebyli příliš obeznámeni, případně k  nim zaujímají spíše negativní stanovisko.
1
  

Jako nejsilnější charakteristika se ukázala přináležitost k Zemi. Velká část studentů 

však považuje tento koncept za nereálný. Na třetím místě se umístila zodpovědnost, 

tolerance a otevřenost (hodnoty). 

Je trochu překvapivé, že většina studentů, kteří strávili půl roku studiem v zahraničí, 

se globálním občanem (ve svém pojetí) necítí být
2
 (27 studentů uvedlo, že se globálním 

občanem necítí být, 16 studentů se naopak globálním občanem cítí být a 7 studentů buď 

                                                 
1
 Za zmínku stojí, že ve výzkumu středoškolských studentů (Holcmanová, 2007) s neexistencí tohoto pojmu 

nepočítal žádný respondent; tazatelka pro ně byla pravděpodobně velkou autoritou.  
2
 Zvl. s ohledem na skutečnost, že řada amerických výměnných programů si klade za cíl rozvoj globálního 

občanství.  
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neodpovědělo, nebo se nedokázalo rozhodnout).
1
 To je nicméně v souladu se zjištěním 

kapitoly 5.3.6, kdy se se světem ztotožnilo jen velmi malé procento studentů.  

5.6 VÝSLEDKY 

Cílem této závěrečné kapitoly je stručně shrnout hlavní výsledky, tj. odpovědět na 

výzkumné otázky (detailněji jsou výsledky popsány v závěru každé kapitoly). 

Hypotéza, položená v úvodu metodologické části (kap. 4.1.1) se nepotvrdila: 

interkulturní kompetence studentů se v závislosti na absolvovaném studijním pobytu 

v zahraničí nezvýšily. To je poměrně překvapivý výsledek, nicméně v souladu 

s výzkumem Pedersenové (2010). Podle výsledků tohoto výzkumu samotné vyslání do 

zahraničí nestačí. Zahraniční zkušenost je potřeba spolu se studenty průběžně reflektovat. 

Jedním vysvětlením nepotvrzené hypotézy může tedy být skutečnost, že studenti neměli 

pro reflexi zahraniční zkušenosti mnoho příležitostí (Pedersenová mluví o absenci 

interkulturní pedagogiky). Dalším důvodem může být neochota studentů nechat si měnit 

pohled na svět (teorie interkulturní senzitivity), nedodržení některé z podmínek teorie 

kontaktu či skutečnost, že interkulturní kompetence jsou příliš zakořeněny v osobnostních 

rysech (Morgensternová, Šulová), které se mění velmi těžko a pomalu a půlroční pobyt 

v zahraničí byl proto nedostatečný.  

 Před odjezdem do zahraničí i po návratu převládal v očích studentů liberální model 

občanství. Na posledním, čtvrtém místě se umístil model participační. Ve skupině jako 

celku se velká změna neprojevila, nicméně jednotlivci změnu reflektují a to dvojího typu: 

a) občanství ztratilo na významnosti; b) občanství se pro ně stalo důležitější. To odpovídá 

svázanosti občanství s identitou. Identitu si v běžném životě neuvědomujeme, reflektujeme 

ji až při kontaktu s někým cizím.  

 V této proměně hrála důležitou roli skutečnost, že studenti museli sami sebe a svoji 

zemi v zahraničí ostatním prezentovat, dále zjištění že v zahraničí fungují některé věci 

jinak (větší identifikace), setkání se studenty s multikulturními kořeny a kontakt s úřady 

(ztráta významnosti).  

 Globální občanství je v představách studentů poměrně nejednotné. Převažovala 

představa „přináležitost k Zemi“, tedy s čím se globální občan může identifikovat, co ho 

pojí se všemi ostatními globálními občany. Velká část studentů ale považuje globální 

občanství za prázdný a nic neříkající konstrukt. To je v souladu se zjištěním 2. V očích 

                                                 
1
 To může být ještě překvapující ve srovnání se středoškolskými studenty (Holcmanová, 2007), kteří se 

z větší části (17 z 20) globálními občany cítili být. 
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studentů převažuje komunitární a liberální model občanství (důležitá je identifikace 

s politickým celkem resp. formální příslušnost k politickému celku, která se na světové 

úrovni zdá jako utopie). Naopak na posledních místech se umístil model konzervativní a 

model participační (model zdůrazňující hodnoty, resp. aktivní participaci). Právě aktivní 

participace a globální zodpovědnost jsou pro globální občanství klíčové.  

6 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo nahlédnout problematiku interkulturních kompetencí, občanství a 

potažmo globálního občanství.  

Občanství jsem popsala pomocí 5 kategorií – kategorií formálního statusu, identity, 

souboru hodnot, participace a znalostí. Mezi studenty převládalo před odjezdem do 

zahraničí i po návratu chápání občanství jako formálního statusu, převažoval tedy tzv. 

liberální model občanství.  

Globální občanství jsem pak charakterizovala pomocí 6 jeho znaků: 

příslušnost/členství, identita (přináležitost k Zemi a všem lidem), hodnoty (zodpovědnost, 

tolerance, otevřenost), aktivní participace, znalosti a interkulturní dovednosti. Mezi 

studenty převládalo chápání globálního občanství jako přináležitosti k Zemi.  

Interkulturní kompetence jsem spolu s van Oudenhovenem definovala pomocí 5 

dimenzí: kulturní empatie, otevřenost novým myšlenkám, iniciativnost, emocionální 

stabilita a flexibilita. Interkulturní kompetence studentů byly před jejich odjezdem vysoké 

(3,4 bodu z 5). Po návratu ze zahraničí se však už výrazně nezvýšily. Pravděpodobně 

proto, že studenti neměli pro reflexi zahraniční zkušenosti dostatečný prostor. Pokud tedy 

chceme, aby studium v zahraničí vedle akademického rozvoje vedlo také k rozvoji 

interkulturních kompetencí, musíme udělat více než jen studenty do zahraničí vyslat. 

Musíme je na kontakt s cizí kulturou připravit. Během pobytu v zahraničí s nimi musíme 

zůstat v kontaktu a pomocí kontinuální řízené reflexe a interkulturní pedagogiky jim 

pomoci v jejich interkulturním růstu. Pomoci jim se tak stát interkulturně senzitivními 

(globálními) občany. Inspiraci můžeme nalézt v zahraničí, především ve Spojených státech 

amerických, kde se studenti před svým odjezdem do zahraničí zapisují do kurzu, který je 

na pobyt připravuje a v průběhu studia v zahraničí a po návratu s nimi pobyt reflektuje. 

Studenti jsou za účast na takovémto kurzu hodnoceni ECTS kredity.  
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8 PŘÍLOHY 

8.1 Multikulturní osobnostní dotazník – pro studenty 

Multicultural personality Questioner (Van Oudenhoven, Jan Pieter, Karen I. Van der 

Zee.) Překlad: Jakub Hromek 

  

Do jaké míry Vás vystihují následující výroky? Zakroužkujte odpověď, která Vás vystihuje 

nejlépe 

 

1 vůbec nevystihuje 

2 příliš nevystihuje  

3 středně vystihuje  

4 z velké části vystihuje   

5 naprosto vystihuje 

 

1) Vyhovuje mi dovolená, kde není hlavní pohodlí 

2) Jsem iniciativní 

3) Bývám nervózní 

4) Lehce navazuji kontakty 

5) Jen tak mě něco neraní 

6) Těžce snáším konflikty s ostatními 

7) Není pro mě jednoduché navazovat kontakty 

8) Má pochopení pro pocity ostatních 

9) Radši se držím v pozadí 

10) Zajímám se o cizí kultury 

11) Vyhýbám se dobrodružství 

12) Bez problémů se začínám věnovat jiné činnosti 

13) Dokáží mě nadchnout názory ostatních 

14) Snažím se pochopit chování ostatních  

15) Má strach, že selžu 

16) Vyhýbám se překvapením  

17) Beru ohledy na zvyky ostatních  

18) Mám tendenci se ozvat  

19) Rád/a pracuji sám/sama  

20) Hledám nové cesty, jak dosáhnout svého cíle 

21) Nemám rád/ráda cestování   

22) Chci přesně vědět, co se stane 

23) Nepřeje-li mi štěstí, zůstávám klidný/klidná 

24) Nechávám na ostatních, aby navazovali kontakty 

25) Ujímám se vedení 

26) Mám pomalý rozjezd  

27) Jsem zvědavý/zvědavá 

28) Počítám, že vše dobře dopadne  

29) Jsem neustále zaneprázdněn/zaneprázdněna 

30) Mezi lidmi se chovám nenuceně 

31) Nedaří se mi vcítit do ostatních  

32) Nejlépe mi je ve známém prostředí  

33) Vyzařuji klid 
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34) Nedělá mi problém oslovit cizí lidi  

35) Ostatní náboženství považuji za zajímavá  

36) Problémy považuji za řešitelné 

37) Většinou pracuji podle přesného systému 

38) Jsem plachý/plachá  

39) Vím, jak se kde chovat 

40) Rád/ráda mluvím na veřejnosti 

41) Mám sklon počkat, jak se věci vyvinou 

42) Necítím se dobře v cizí kultuře 

43) Pracuji podle plánu 

44) Bývám pod tlakem 

45) Mám pochopení pro ostatní 

46) Špatně odhaduji vztahy 

47) Mám rád/ráda, když se něco děje  

48) Jsem často hnací silou věcí 

49) Nechává věcem volný průběh 

50) Mám rád/ráda rutinu 

51) Všímám si výrazu tváře  

52) Umím neúspěchy zasadit do kontextu 

53) Jsem citlivý na kritiku  

54) Zkouším různé přístupy (ráda zkouším různé přístupy) 

55) Mám dobrá a špatná období 

56) Mám pevné zvyky 

57) Snadno se přenesu přes neúspěchy 

58) Fascinují mě rozdíly 

59) Snadno začínám nový život     

60) Pokládám osobní otázky  

61) Baví mě poslouchat vyprávění ostatních  

62) Angažuji se v cizích kulturách 

63) Pamatuji si, co říkali ostatní 

64) Umím vyjádřit myšlenky ostatních 

65) Jsem sebevědomý/sebevědomá 

66) Umím vycítit, co se patří v cizí kultuře 

67) Snadno mě něco rozruší     

68) Jsem dobrý posluchač / dobrá posluchačka      

69) Mívám obavy 

70) Všimnu si, když má někdo problémy 

71) Rozumím lidem  

72) Mám sklony cítit se osamělý/osamělá   

73) Vyhledává kontakty s lidmi z jiného prostředí 

74) Má široké spektrum zájmů   

75) Nejsem si jistý/á sám/sama sebou 

76) Mám řešení pro každý problém  

77) Zasazuji svoji kulturu do kontextu 

78) Jsem otevřený/otevřená novým nápadům  

79) Ohromují mě nové technické poznatky 

80) Vycítím, když začínají být ostatní podráždění (když ostatní začínají být podráždění) 

81) Předem promýšlím různá řešení problémů 

82) Uklidňuji ostatní 

83) Pracuji podle přísných pravidel 
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84) Udávám tón společenských změn 

85) Stále potřebuji změnu  

86) Vnímám emoce ostatních 

87) Hodně čtu    

88) Vyhledávám výzvy  

89) Baví mě poznávat ostatní dokonale 

90) Užívám si nové zkušenosti  

91) Snažím se mít v životě pravidelnost 

8.2 Dotazník zjišťující postoje studentů k občanství  

Prosím vepište Vaše odpovědi na následující otázky: 

1) Co pro Vás slovo občanství znamená?  Jaké významové konotace pro Vás má? 

2) Kdy ve Vašem životě pro Vás bylo občanství důležité? 

3) Je pro Vás občanství spojeno spíše s určitým státem, nebo spíše společenstvím lidí? 

4) Jaké chování je důležité pro to, aby byl člověk dobrým občanem ve Vašem pojetí 

tohoto slova? Můžete uvést konkrétní příklad ze svého života? 

5) Jaká práva a povinnosti máte jako občan? Která jsou pro Vás důležitá?  

6) Jakých území/regionů/států se cítíte být občanem a jaké to má důsledky pro Váš 

život? 

7) Jaké občanství máte – snažíte se něco ohledně vašeho občanství změnit?   

8.3 Doplňující údaje  

Osobní údaje  
Pohlaví: 

Věk:  

Státní příslušnost: 

Země původu: 

Obor studia na UK: 

Země původu: 

 

Motivace pro studium v zahraničí  
1.) Proč jste si vybral/a tuto zemi?  

a) Vybral/a jsme si ji 

b) Chtěl/a jsem jet do ciziny; tato země nebyl můj prvotní cíl 

2.) Zúčastnil/a jste se „kulturního kurzu“ 

a) Ano (1 den) 

b) Ano (více denní) 

c) Ne 

3.) Plánujete se po skončení studijního pobytu vrátit? 

a) Ano, neprodleně 

b) Ano, ale plánuji se v zahraničí chvíli zdržet 

c) Ne 

4.) Začal/a jste se učit místní jazyk? 

a) Ano (samouk) 

b) Ano (chodil/a jsme na kurz) 

c) Ne 

5.) Máte v plánu se místní jazyk učit v zahraničí? 

a) ano (samouk) 
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b) ano (chci chodit na kurz) 

c) ne 

6.) Máte již nějaké zkušenosti s životem v cizí zemi? 

a) Nikdy jsem nežil/a v cizí zemi 

b) Méně než půl roku 

c) 7-12 měsíců 

d) 1-2 roky 

e) Více jak 2 roky 

7.) Kolika jazyky (mimo svého mateřského) mluvíte (aktivně)? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Více: 

8.) Kolik jazyků (mimo svého mateřského) znáte (pasivně)? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) Více: 

9.) Na jak dlouho je Váš studijní pobyt plánován? 

a) 3 měsíce 

b) 4 měsíce 

c) 5 měsíců 

d) 6 měsíců 

e) 7 měsíců 

f) Déle:  

8.4 Multikulturní osobnostní dotazník – pro vyhodnocení 

8.4.1 Kulturní empatie 

„Mám pochopení pro pocity ostatních”, „snažím se pochopit chování ostatních”, „beru 

ohledy na zvyky ostatních”, „nedaří se mi vcítit se do ostatních” (-), „mám pochopení pro 

ostatní”, „špatně odhaduji vztahy” (-), „všímám si výrazu tváře”, „pokládám osobní 

otázky”, „baví mě poslouchat vyprávění ostatních”, „pamatuji si, co říkali ostatní”, „umím 

vyjádřit myšlenky ostatních”, „jsem dobrý posluchač / dobrá posluchačka”, „všimnu si, 

když má někdo problémy”, „rozumím lidem”, „vycítím, když začínají být ostatní 

podráždění”, „uklidňuji ostatní“, „vnímám emoce ostatních”, „baví mě poznávat ostatní 

dokonale”.  
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8.4.2 Otevřenost novým myšlenkám  

„Zajímám se o cizí kultury“, „dokáží mě nadchnout názory ostatních“, „hledám nové cesty, 

jak dosáhnout svého cíle“, „jsem zvědavý/zvědavá“, „ostatní náboženství považuji za 

zajímavá“, „zkouším různé přístupy“, „fascinují mě rozdíly“, „snadno začínám nový 

život“, „angažuji se v cizích kulturách“, „umím vycítit, co se patří v cizí kultuře“, 

„vyhledávám kontakty s lidmi z jiného prostředí“, „mám široké spektrum zájmů“, 

„zasazuji svoji kulturu do kontextu“, „jsem otevřený/otevřená novým nápadům“, 

„ohromují mě nové technické poznatky“, „předem promýšlím různá řešení problémů“, 

„udávám tón společenských změn“, „hodně čtu“.  

8.4.3 Iniciativnost  

„Jsem iniciativní“, „lehce navazuji kontakty“, „není pro mě jednoduché navazovat 

kontakty“ (-), radši se držím v pozadí“ (-), „mám tendenci se ozvat“, „nechávám na 

ostatních, aby navazovali kontakty“ (-), „snadno se ujímám vedení“, „mívám pomalý 

rozjezd“ (-), „jsem neustále zaneprázdněn/zaneprázdněna“, mezi lidmi se chovám 

nenuceně“, „nedělá mi problém oslovit cizí lidi“, „vím, jak se kde chovat“, „rád/ráda 

mluvím na veřejnosti“, „mám sklon počkat, jak se věci vyvinou“ (-), „mám rád/ráda, když 

se něco děje“, jsem často hnací silou věcí“, „nechávám věcem volný průběh“ (-).  

8.4.4 Emocionální stabilita 

„Bývám nervózní“ (-), „jen tak mě něco neraní“, „těžce snáším konflikty s ostatními“ (-), 

„mívám strach, že selžu“ (-), „nepřeje-li mi štěstí, zůstávám klidný/klidná“, „počítám, že 

vše dobře dopadne“, „vyzařuji klid“, „problémy považuji za řešitelné“, „jsem 

plachý/plachá“ (-), „bývám pod tlakem“ (-), „umím neúspěchy zasadit do kontextu“, „jsem 

citlivý na kritiku“ (-), „mám dobrá a špatná období“ (-), „snadno se přenesu přes 

neúspěchy“, „jsem sebevědomý/sebevědomá“, „snadno mě něco rozruší“ (-), „mívám 

obavy“ (-), „mám sklony cítit se osamělý/osamělá“ (-), „nejsem si jistý/á sám/sama sebou“ 

(-), „mám řešení pro každý problém“.  

8.4.5 Flexibilita 

„Vyhovuje mi dovolená, kde není hlavní pohodlí“, „vyhýbám se dobrodružství“ (-), „bez 

problémů se začínám věnovat jiné činnosti“, „vyhýbám se překvapením“ (-), „rád/a pracuji 

sám/sama“ (-), „nemá rád/ráda cestování“ (-), „chci přesně vědět, co se stane“ (-), „nejlépe 

mi je ve známém prostředí“ (-), „většinou pracuji podle přesného systému“ (-), „necítím se 
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dobře v cizí kultuře“ (-), „pracuji podle plánu“ (-), „mám rád/ráda rutinu“ (-), „mám pevné 

zvyky“ (-), „pracuji podle přísných pravidel“ (-), „stále potřebuji změnu“, „vyhledávám 

výzvy“, „užívám si nové výzvy“, snažím se mít v životě pravidelnost“ (-).  
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9 O Autorce 

 
Magdaléna Hromková , roz. Tošovská 

(* 16. 1. 1986, v Praze)  

 

 

Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy vystudovala bakalářský obor Studium 

humanitní vzdělanosti. Jeden semestr studovala díky programu Erasmus na univerzitě 

v Turku (Finsko). Ve studiu pokračovala na Katedře studií občanské společnosti. Během 

svého magisterského studia strávila jeden semestr na univerzitě v Montaně (USA).  

Od roku 2008 působí na Fakultě humanitních studií jako koordinátorka zahraničních 

mobilit. Vedle práce na zahraničním oddělení lektoruje globální rozvojového vzdělávání 

(program PRVák při o. s. ADRA), multikulturní výchovu (program Stereotýpek v nás při 

MKC Praha) a evropské vzdělávací projekty (HYHO, SYTYKIA při Eurodesku). Od 

června 2012 působí v ADŘE také jako koordinátorka výukových programů rozvojového 

vzdělávání PRVák.  

Ve svém volném čase hraje na kytaru v Pražském komorním kytarovém orchestru.  
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10 Slovník důležitých pojmů  

„Barvoslepý přístup“  
Tzv. barvoslepý přístup (Color-blind approach) naopak příslušnost k určité skupině 

relativizuje. Barvoslepý přístup říká, že rozdělováním lidí do skupin diskriminace nemizí, 

ale utvrzuje se. Podle tohoto přístupu jsou kategorie rasa, etnikum, kultura příliš 

zkostnatělé na to, aby vystihly celou identitu člověka. Každý člověk by měl mít možnost si 

vybrat identit více. U jednotlivců by se mělo rozvíjet kritické myšlení, tolerance, 

bezpředsudkové myšlení spíše vůči jednotlivcům než skupinám. V souladu s touto teorií je 

indikátorem pro zvláštní přístup nízký socio-ekonomický status. (Moree, 2008)  

 

Interkulturní senzitivita  
Ochota připustit, že náš pohled na svět je jen jedním z mnoha a nikoli ten určující; při 

setkání s jinými kulturami je třeba nejen dobrá vůle ale i osobní reflektovaná zkušenost a 

ochota nahlédnout realitu z jiného pohledu. Samotná zkušenost nestačí, důležitá je reflexe 

tohoto setkání, která může vést ke zvýšenému zájmu o danou oblast nebo naopak odradit. 

(Moree, 2008) 

 

Kritická teorie rasy  
Rasa a etnikum jsou podle této teorie vykonstruované pojmy. Nicméně lidé jsou na základě 

těchto pojmů nadále přiřazováni do skupin, protože toto dělení nám umožňuje zjistit 

poměrné zastoupení jednotlivých skupin ve společnosti. Pokud je nějaká skupina 

nedostatečně zastoupena, mohou se na ni soustředit sociální programy. Tato pozitivní 

diskriminace je obhajována jako náprava minulých křivd. Podle této teorie totiž není nízký 

socio-ekonomický status důsledkem příslušnosti k určité skupině, ale příslušnost k určité 

skupině ústí z důvodů diskriminace k nízkému socio-ekonomickému statusu. (Ladson-

Billings, Tate, 2006, Omi, Winnant, 1994 in Moree, 2008). 

 

Kulturně-standardní přístup 
Podle kulturně-standardního přístupu jsou kulturní rozdíly mezi různými sociokulturními 

skupinami příčinou nedorozumění v interkulturních kontaktech. Pro zlepšení vzájemných 

interkulturních vztahů je dle kulturně-standardního přístupu proto nutné se s těmito rozdíly 

seznámit, porozumět jim, naučit se je tolerovat, adekvátně na ně reagovat a efektivně 

s nimi zacházet. Standardně-kulturní přístup se snaží usnadnit první kontakt s odlišností a 

pomoci překonat počáteční strach z neznámého především tím, že nás dopředu alespoň 

částečně seznamuje s charakteristikami a specifiky, které můžeme u příslušníků té které 

skupiny očekávat. Proti obavám z neznámého staví možnost vzájemného obohacení, které 

přítomnost lidí z jiných kultur či kontakt s nimi přináší. Standardně-kulturní přístup klade 

důraz na kolektivní identitu. Pokud budeme vycházet z kulturně-standardního přístupu, 

budeme jedince z odlišné sociokulturní skupiny vnímat právě jako člena této sociokulturní 

skupiny se všemi znaky, které této skupině přísluší. (Moree 2008, 2010)  

 

Kulturní a etnická identita: 
Mnohovrstevná identifikace jednotlivce s nejrůznějšími kulturními, etnickými, sociálními, 

profesními, zájmovými a jinými skupinami. Kulturní identita jedince tvoří jen část jeho 

identity. (Czechkid, 2011) 
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Národ  
Zvl. vědomé kulturní a politické společenství lidí, na jehož utváření má největší vliv 

společné dějiny a společné území (Sociologický slovník). Dle Kellnera (in Prudký, 2004) 

dvěma stavebními kameny národa jsou vůle (dobrovolná věrnost skupině, ztotožnění se 

s ní, loajalitou a solidaritou s touto skupinou a na druhé straně se strachem o její existenci, 

nátlakem a donucením k respektu jinými) a kultura (soubor tradičních zvyků vzniklých 

náhodně a mechanicky v minulosti a udržovaných generacemi do současnosti v podstatě 

setrvačným způsobem). Gasset (in Prudký, 2004) k tomu říká, že národnost z nás dělá 

spolu-vlastence, ale ne prvotně spolu-občany, vede k netoleranci a prvotně zakládá vztah 

mezi národy na negativním vymezování a nepřátelství, nezná právo na osobní přesvědčení 

včetně jazyka, kultury či náboženství. 

 

Rituál 
Díky své opakovatelnosti slouží rituál k upevnění společenské organizace a norem. Protože 

je rituál společenský, účastníci se navzájem ujišťují, že patří k sobě a mohou se na sebe 

spolehnout. Rituál je doprovázen hudbou, zpěvem, osvětlením, užíváním symbolů, apod. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ritu%C3%A1l) 

 

Stát  
Stát je instituce, která disponující mocí vládnout (vláda se státní správou a dalšími 

podřízenými organizacemi), soudit (systém nezávislého soudnictví) a vytvářet zákony 

společnosti (parlament). Max Weber charakterizuje stát jako organizovanou sociální 

skupinou, která disponuje tzv. monopolem na legitimní násilí a to vykonává nad určitým 

územím. (Skovajsa, s. d.; http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t).   

 

Transkulturní přístup 
Naproti tomu transkulturní přístup nevnímá jedince tolik jako člena uzavřené sociokulturní 

skupiny, ale jako individuum, které může mít několik různých identit. Transkulturní 

přístup nepřemýšlí o rozdílech mezi sociokulturními skupinami jako celky, ale o příčinách 

odlišností každého z nás. Transkulturní přístup chápe kulturní rozdíl jako zkušenost 

jednotlivce. Tento přístup klade důraz na individuální identitu, kterou si jedinec při 

kontaktu s druhými více uvědomuje. Transkulturní přístup chápe setkání dvou individualit 

jako příležitost pro sebepoznání. Identita každého z nás se vyvíjí nejen podle místa života a 

příslušnosti k určitým skupinám, ale také v čase; je ovlivněna setkáním s konkrétními 

lidmi, s jejich hodnotami a s jejich kulturou. (Moree 2008, 2010)    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spole%C4%8Densk%C3%A1_organizace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_norma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Instituce
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