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ÚVOD 
 

Základným podnetom k vypracovaniu tejto práce je môj záujem prehĺbiť individuálne 

porozumenie toho, čo sa javí ako iné a odlišné. Tento záujem pramení z osobných skúseností zo 

študijných pobytov v zahraničí a stretov s inými kultúrami, ktoré mali veľký dopad na môj 

prístup a spôsob nahliadania na okolitý svet a sociálnu realitu. Fascinoval ma proces 

transformácie toho, čo sa spočiatku javí ako  ,„iné“, zvláštne,  nejasné, neznáme a odlišné na veci, 

ktoré sú známe, konkrétne, jasné až všedné.  

Môj záujem o štúdium kultúr a toho, čo sa deje, keď dôjde k ich stretu, pokračoval i po návrate zo 

zahraničia. Vtedy som začala spolupracovať so CIEE - neziskovou organizáciou zastrešujúcou 

zahraničné študijné pobyty pre študentov po celom svete1 a spolupracujem s ňou dodnes. Práve 

prostredie a aktivity tejto organizácie, rozhovory a interakcia medzi mnou a americkými 

študentmi  študujúcich  po dobu jedného semestra v Prahe boli kľúčovým podnetom premeniť 

môj dosiaľ individuálny a laický záujem o interkultúrne vzťahy v záujem akademický a vedecký. 

Táto práca je cestou realizácie tejto premeny. 

 

Študenti v pohybe 

V dnešnom čoraz globálnejšom svete je pohyb osôb mimo hranice svojich rodných krajín za 

pracovnými, akademickými, či inými príležitosťami pomerne bežným javom. Akademická 

mobilita – pohyb študentov a pedagógov v oblasti vyššieho vzdelávania z domácej do inej 

„hosťujúcej“ vzdelávacej inštitúcie za účelom štúdia alebo prednášania na časovo ohraničené 

obdobie 2- je v súčasnosti celosvetovým fenoménom. Študenti a profesori z celého sveta vo 

veľkej miere  využívajú možnosť zdieľať, vymieňať a posúvať hranice svojich vedomostí  a vedy 

v stimulujúcom medzinárodnom prostredí.  

Len v rámci ERAZMU – vzdelávací program Európskej Únie podporujúci zahraničnú mobilitu 

vysokoškolských študentov a pedagógov - absolvovalo medzi rokmi 2002 až 2013 študijný 

pobyt v zahraničí viac ako 2 milióny európskych študentov, a za posledný rok bol zaznamenaný 

                                                           
1 pre bližšie infromácie pozri: http://www.ciee.org/ 

2 [online]. Academic Mobility. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_mobility [citované 17. február 
2014]  

http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_mobility
http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_mobility
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celkový 9 percentný nárast zahraničných študentov Od svojho vzniku v roku 1987 tak program 

ERAZMUS umožnil štúdium v zahraničí už 3 miliónom európskych študentov3. 

Pohyb študentov za hranice rodnej vlasti nie je však príznačným len pre Európu a štáty 

Európskej Únie. I Spojené Štáty Americké, ktoré sa vyznačujú skôr nižším podielom študentov 

vysielaných na zahraničné študijné pobyty4, sa začínajú odchyľovať od tejto tendencie. Podľa 

poslednej správy agentúry Open Doors došlo za posledný rok k trojpercentnému nárastu 

amerických študentov študujúcich v zahraničí5. Čoraz populárnejšou destináciou pre amerických 

študentov sa stáva i Česká Republika. Za rok 2011 -2012 narástol počet amerických študentov 

na českých univerzitách o 6 percent oproti minulému roku. Tým sa Česká Republika stáva v 

poradí siedmou najnavštevovanejšou európskou destináciou pre amerických študentov6 a v 

rebríčku sa tak posúva pred krajiny akými sú napr. Dánske kráľovstvo či Rakúsko7. Študenstká 

výmena medzi USA a ČR nie je len jednostranná. Rovnako tak i podiel českých študentov 

študujúcich na amerických univerzitách sa každoročne zvyšuje8. 

 

Párty v Európe vs. Poznávanie odlišnej kultúry 

Vzdelávacie inštitúcie po Spojených Štátoch sa usilujú každoročne vysielať čoraz viac študentov 

do zámoria v presvedčení, že študenti získajú počas štúdia a pobytu v cudzej kultúre skúsenosti, 

pod vplyvom ktorých sa z nich stanú medzinárodne zmýšľajúci ľudia spôsobilí a pripravení 

naplniť očakávania globálneho pracovného trhu. V tomto presvedčení ich usvedčujú i výpovede 

študentov, ktorí po návrate zo študijného pobytu  prehlasujú ako im táto skúsenosť zmenila 

život a pretransformovala ich v lepších a uvedomelejších ľudí. Americký Kongres v snahe 

podporiť iniciatívu vysokoškolských inštitúcií sa v súčasnosti zaoberá návrhom zákona, ktorého 

                                                           
3 [online]. On the way to Erasmus+, A Statistical Overview of the Erasmusm Programme in 2011 – 2012. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/education/library/reports/erasmus1112_en.pdf. November 2013, [citované 
15.3.2014]  

4 [online]. Open Doors 2013:International Students in the United States and Study Abroad by American Students 
are at All-time High. Dostupné z: http://www.iie.org/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-
Releases/2013/2013-11-11-Open-Doors-Data#.UpjECsQ9orX, [citované 15. 3. 2014]  

5 [online]. Open Doors 2013:Data Highlights. Dostupné z: http://www.iie.org/Who-We-Are/News-and-
Events/Press-Center/Press-Releases/2013/2013-11-11-Open-Doors-Data#.UpSlvcQ9orU, [citované 15. 3. 2014] 

6[online]. Výměna studentů mezi USA a Českou Republikou začíná opět sílit. Dostupné z: 
http://easymagazine.cz/clanky/vymena-studentu-mezi-usa-ceskou-republikou-zacina-opet-silit, [citované 15. 3. 
2014] 

7 [online]. Open Doors 2013:Fast Facts 2013. Dostupné z: http://www.iie.org/Research-and-Publications/Open-
Doors, [citované 15. 3. 2014] 

8 [online]. Výměna studentů mezi USA a Českou Republikou začíná opět sílit. Dostupné z: 
http://easymagazine.cz/clanky/vymena-studentu-mezi-usa-ceskou-republikou-zacina-opet-silit, [citované 15. 3. 
2014] 

http://ec.europa.eu/education/library/reports/erasmus1112_en.pdf.%20November%202013
http://www.iie.org/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-Releases/2013/2013-11-11-Open-Doors-Data#.UpjECsQ9orX
http://www.iie.org/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-Releases/2013/2013-11-11-Open-Doors-Data#.UpjECsQ9orX
http://www.iie.org/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-Releases/2013/2013-11-11-Open-Doors-Data#.UpSlvcQ9orU
http://www.iie.org/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-Releases/2013/2013-11-11-Open-Doors-Data#.UpSlvcQ9orU
http://easymagazine.cz/clanky/vymena-studentu-mezi-usa-ceskou-republikou-zacina-opet-silit
http://www.iie.org/Research-and-Publications/Open-Doors
http://www.iie.org/Research-and-Publications/Open-Doors
http://easymagazine.cz/clanky/vymena-studentu-mezi-usa-ceskou-republikou-zacina-opet-silit
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hlavným cieľom by bolo v najbližšom desaťročí zštvornásobiť počet amerických študentov na 

zahraničných univerzitách9.  

Niektorí predstavitelia akademickej obce a odborníci na interkultúrny rozvoj si však kladú 

otázku nakoľko je samotný nárast amerických študentov absolvujúcich štúdium v zahraničí 

ozajstnou zárukou získania poznania a prijatia perspektív nevyhnutných pre život a prácu 

v medzinárodnom prostredí. Pýtajú sa či len obyčajné vystavenie študentov novým a neznámym 

podnetom odlišnej kultúry zaisťuje u študentov proces kultúrneho učenia a nadobudnutia 

potrebných znalostí pre globálny trh. Kladú si otázku akú pridanú hodnotu skutočne prináša 

pobyt v zahraničí pre jednotlivcov a tak i pre spoločnosť. 

Práve problematika interkultúrnej kompetencie10 a rozvoja študentov na pobyte v zahraničí stojí 

v centre záujmu tejto bakalárskej práce. Na základe vlastných pozorovaní komunity amerických 

študentov v Prahe som spozorovala, že študenti prichádzajú do Českej Republiky s odlišnými 

očakávaniami a plánmi, ktoré sa usilujú naplniť a uskutočniť. Ich pestré a odlišné prístupy 

k študijnému pobytu v Českej Republike vo mne vzbudili záujem a vyvolali otázky, ktorých jasnú 

a konečnú formuláciu uvádzam v nasledujúcej stati spoločne s výskumným problémom.  

                                                           
9 Vande Berg, M., Paige, R. M., & Lou, K. H. (2012). Student learning abroad. Sterling, VI; Stylus Publishing 

2012. s. 5 

10 [online]. Intercultural Kompetence. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Intercultural_competence. [citované 
20. 4. 2014]   

http://en.wikipedia.org/wiki/Intercultural_competence
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ORGANIZÁCIA ŠTUDIJNÝCH POBYTOV AMERICKÝCH ŠTUDENTOV V ČR  

Študenti v Prahe 2013 -2014 

Americkí študenti, ktorí majú záujem o absolvovanie štúdia v zahraničí, si na domácich 

univerzitách majú možnosť vybrať zo širokej ponuky študijných pobytov zastrešovaných 

rôznymi organizáciami. Jednou takou organizáciou je i organizácia CIEE so sídlom v americkom 

meste Portland, v štáte Maine. 

CIEE (Central Institute for Educational Exchange) je jedna z najväčších a najstarších amerických 

organizácii angažujúcich sa v oblasti medzinárodného vzdelávania a kultúrnej výmeny. Ide 

o americkú  neziskovú organizáciu, ktorej hlavný gól je medzinárodná študentská, pracovná 

a kultúrna výmena. Úlohou CIEE je sprostredkovanie študijných i pracovných príležitostí 

v zahraničí pre záujemcov z celého sveta. Ja sa v tejto práci zamieram len na tú oblasť aktivít 

organizácie, ktorá sa výlučne zaoberá sprostredkovaním študijných pobytov v zahraničí pre 

vysokoškolských amerických študentov. Ostatné, početné aktivity a sféry záujmu organizácie si 

dovolím opomenúť a to z dôvodov nedostatku priestoru a ich značnej vzdialenosti od predmetu 

tohto výskumu.  

Pre svoj medzinárodný rozsah zriadilo CIEE niekoľko „pobočiek“ - regionálnych centier 

v každom z miest, ktoré sú v ponuke študijných pobytov (medzi inými i Berlín, Londýn, 

Barcelona, Budapešť, atd). Jedna z nich sa nachádza i v Prahe. V závislosti od záujmu študentov 

sa odvíja i veľkosť a počet zamestnancov v regionálnych centrách.  Zatiaľ čo na začiatku svojej 

činnosti sa zúčastnilo semestrálneho študijného pobytu v Prahe iba 30 študentov, dnes vďaka 

rastúcemu dopytu počet záujemcov každý semester pohybuje okolo čísla 200 a tým i nároky na 

služby poskytované študentom. A tých je skutočne požehnane. 

Študenti na rozdiel od európskych študentov nedostávajú štipendijné príspevky na štúdium 

v zahraničí, ale musia mnohokrát priplácať k už beztak vysokému ročnému školnému, aby mohli 

túto príležitosť zrealizovať. Preto je možnosť štúdia v zahraničí prístupná vo väčšine prípadov 

len študentom z privilegovaného sociálneho zázemia, alebo tým, ktorí sú ochotní sa značne 

zadlžiť vláde Spojených Štátov Amerických. 

Dĺžka študijných pobytov, ktoré sú v ponuke pražskej pobočky CIEE sa pohybuje v rozmedzí od 

veľmi krátkych, spravidla letných pobytov (max. 8 týždňov) cez krátkodobé (max. 1 

akademický semester) až po dlhodobé študijné pobyty (1 akademický či kalendárny rok). Ja sa 

však v tejto štúdii zameriavam len na skúsenosť študentov na krátkodobom študijnom pobyte.   
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Organizácia CIEE študentom zabezpečuje širokú škálu takmer 24 hodinových služieb od 

zaistenia ubytovania a  príležitosti stať sa stážistom či dobrovoľníkom v miestnej organizácii až 

po organizáciu kultúrnych udalostí a výletov po republike či susedných krajín. Študenti 

navštevujú študentské centrum, kde prebieha dennodenne vyučovanie  v anglickom jazyku. 

Takmer výlučne sa vzdelávajú v kolektíve amerických študentov, no majú tiež možnosť 

absolvovať kurzy v rámci špeciálneho programu Karlovej Univerzity – UPCES, ktorý je určený 

najmä pre medzinárodných študentov. Vzhľadom na zoznam kurzov, ktoré vzdelávací program 

CIEE Praha študentom ponúka, tvoria študentskú populáciu najmä študenti z humanitných 

a spoločensko-vedných oborov. Všetci študenti musia dodržovať povinnú školskú dochádzku 

a súčasťou politiky CIEE sú semestrálne kurzy domáceho jazyka, ktorý musí absolvovať každý 

študent.  

CIEE dáva študentom pred odchodom do zahraničia možnosť voľby typu ubytovania. Prvá 

možnosť je internátne ubytovanie spoločne s ďalšími 40 americkými študenti a dvoma 

buddíkmi11– miestnymi študentmi Karlovej Univerzity.  Buddík je špeciálna pozícia v rámci 

organizácie a podmienkou prijatia za buddíka v organizácii CIEE Praha je mať status študenta 

Karlovej Univerzity. Existujú tri typy buddíkov a to: 1) internátny buddík, ktorý zodpovedá za 

študentov na internáte a je študentovi vždy k dispozícii a pripravený pomôcť, 2)buddík na byte, 

ktorého povinnosťou je udržiavať byt v dobrom stave a byť spojovacím článkom medzi 

študentom a domácou kultúrou. Buddík na byte dochádza do najintínejšieho kontaktu so 

študentmi, keďže s nimi zdieľa jeden obytný priestor. Posledným typom buddíka je 3)homestay 

buddík, ako ho nazývam v rámci tejto práce, ktorý sa rozsahom svojich povinností voči 

americkému študentovi najviac približuje pozícii buddíka zahraničného oddelenia FHS, ktorého 

povinnosťou je sa v priebehu semestra stretnúť zopár krát so zahraničným študentom.   s 

Alternatívou k internátu je ubytovanie v bytoch v rôznych lokalitách v blízkosti centra mesta, 

ktorý študent zdieľa spolu s ďalšími dvoma americkými študentmi a miestnym študentom, ktorý 

v úlohe buddíka má na starosti nielen chod domácnosti, ale stojí taktiež v pozícii predstaviteľa 

miestnej kultúry a je spojovacím článkom medzi študentom a domácou kultúrou. Ideálny budík 

by mal byť vždy pripravený a ochotný zodpovedať akékoľvek otázky ohľadom domáceho 

prostredia a poskytnúť pomocnú ruku, keď si to situácia požaduje.  Tretia a posledná možnosť, 

ktorú si študent môže zvoliť je umiestnenie do českej rodiny, kde v niektorých prípadoch zdieľa 

izbu v českej domácnosti spoločne s ďalším amerických študentom. Každému študentovi 

žijúcemu v českej domácnosti je pridelený buddík, ktorý však so študentom nebýva a jeho 

jedinou povinnosťou je sa so študentom pravidelne stretávať vo voľno čase.  

                                                           
11 buddík – termín, ktorým v rámci tejto práce referujem k pozícii českého študenta, ktorý je ubytovaný na 

internáte alebo byte s americkými študentmi, a na ktorého sa vzťahujú určité kompetencie a povinnosti. Miera 

jeho zodpovednosti sa líši od typu bývania  
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Vedenie CIEE okrem osoby buddíka poskytuje študentom ďalšie rôzne príležitosti ku kontaktu 

s domácim prostredím, ktoré sú všetkým spoločné. Medzi ne patrí možnosť stať sa 

dobrovoľníkom či stážistom v jednej z neziskových organizácií na území Prahy v Českej 

Republike. Ďalej majú študenti možnosť sa zúčastniť tzv. tandemov – konverzácii 

s príslušníkom domácej kultúry. Hlavným cieľom tejto aktivity je kultúrna a jazyková výmena 

medzi americkým študentom a českým obyvateľom.  

Povinnosťou buddíka(na byte i na internáte) je zorganizovať v priebehu semestra dve 

dobrovoľné aktivity, ktorých cieľom je zapojiť študenta do typicky českých aktivít. Len pre 

predstavu čitateľa uvediem zopár z nich: pečenie domácich knedlíkov, návšteva domáceho 

hokejového zápasu, turistika a vychádzky do okolia Prahy, atď.  

Niektoré zóny kontaktu s domácim prostredím sú študentovi dané, iné si sám volí na základe 

vlastného uváženia. 

Moja pozícia v rámci organizácie CIEE Praha 

Moja rola v organizácii sa donedávna sústreďovala do pozície buddíka na byte, v rámci ktorej 

som vystriedala tri turnusy študentov (letný a zimný semester 2013, plus 2-týždňový 

prázdninový program v júni 2013). Zároveň som pracovala v študentskom centre na recepcii na 

polovičný úväzok a zúčastnila sa jedného semestrálneho kurzu spoločne so skupinou 

amerických študentov. Náplňou mojej práce bolo zabezpečovať pohodový chod domácnosti 

a v prípade potreby pomôcť amerických spolubývajúcim s češtinou a pod. Vzťahy, ktoré som 

nadviazala so svojimi spolubývajúcimi častokrát prerástli do priateľstva a udržiavaniu kontaktu 

i po návrate do Spojených Štátov. V čase výskumu som už pre organizáciu nepracovala, no moja 

predošlá aktívna činnosť a priateľské vzťahy so zamestnancami CIEE Praha mi poskytli dobrú 

základňu, na ktorej som mohla postupne vystavať svoj výskum. Verím, že moje predošlé bohaté 

skúsenosti s výskumným prostredím budú pozitívnym prínosom a obohatením tejto práce. 
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Teoretická časť 

VÝSKUMNÝ PROBLÉM A VÝSKUMNÉ OTÁZKY 

 

Výskumný problém: 

Interkultúrny rozvoj Amerických študentov na krátkodobom študijnom pobyte v Českej Republike 

Výskumné otázky 

1. Čím sa vyznačuje proces kultúrneho poznávania domácej kultúry12 u amerických 

študentov?  

2. Aké stratégie volia študenti pri kultúrnom poznávaní a aké faktory majú vplyv na voľbu 

ich stratégie? 

3. Aké príležitosti k poznávaniu domácej kultúry sa im naskytujú a do akej miery ich 

študenti využívajú? 

4. Akú rolu zohráva sociálna interakcia s domácim prostredím v interkultúrnom rozvoji 

študenta? 

5. Akým spôsobom ovplyvňuje typ ubytovania kultúrne poznávanie študenta?  

6. Ako sa poznávanie kultúrnych rozdielov medzi vlastnou a domácou kultúrou odráža na 

rozvoji interkultúrnej kompetencie13 študenta? 

7. Aký dopad má pobyt v ČR na interkultúrny rozvoj študenta? 

 

 

 

 

 

                                                           
12 domáca kultúra – termín, ktorým v rámci tejto práce označujem kultúru hostiteľskej spoločnosti, v tomto prípade 

českej spoločnosti 

13 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 
intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 
Stylus Publishing 2012, s.115-136 
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Teoretické ukotvenie problému 

 

Študentská mobilita je veľmi populárnou témou na súčasnej akademickej a vedeckej pôde. 

Vedecké štúdie a publikácie skúmajúce špecifiká študijných pobytov v zahraničí by sa mohli 

rátať na stovky až tisícky. Mnohé z nich, podobne ako moja práca, sa zameriavajú na štúdium 

procesu kultúrneho učenia a interkultúrneho rozvoja u zahraničných študentov. V nasledujúcej 

kapitole pojednávam o základných paradigmách na poli medzinárodného vzdelávania a zároveň 

vám predstavím ústredné teoretické východiská mojej výskumnej práce. 

 

Interkultúrny rozvoj a jeho predpoklady 

V čoraz globálnejšej spoločnosti a ekonomicky a hospodársky prepojenom svete si jednotlivé 

vlády uvedomujú akútnu potrebu pripraviť a vzdelať budúce generácie pracujúcich ľudí tak, aby 

boli schopní reagovať a vyhovieť požiadavkám globálneho trhu. Preto značná časť vládnych 

rozpočtov putuje na podporu medzinárodného vzdelávania. Napríklad len za rok 2013 minula 

Európska Únia 547 miliónov eur na vzdelávací program ERASMUS14. Politickí a ekonomickí lídri 

spoločne s akademickou komunitou podporujú túto vládnu iniciatívu investovať do 

medzinárodných vzdelávacích programov v presvedčení, že kontakt študentov s odlišnou 

kultúrou a štúdium v medzinárodnom prostredí je zárukou zvýšenia ich tzv. „interkultúrnej 

kompetencie“ – schopnosť prijímať odlišné kultúrne perspektívy a osvojiť si správanie, ktoré 

daný kultúrny kontext požaduje (Hammer, 2012)15 – ktorá im zaručí prirodzený vstup 

a efektívne fungovanie v rámci  medzinárodného pracovného prostredia.  

Tento pohľad na medzinárodné vzdelávanie a proces kultúrneho učenia, ktorý považuje 

obyčajné vystavenie sa „novému a odlišnému“ za jediný postačujúci predpoklad interkultúrneho 

rozvoja u zahraničných študentov, označujú teoretici pojmom „immersion assumption“ 16. 

Teoretici zastávajúci tento názor prehlasujú, že u študenta nachádzajúceho sa v kultúrne 

odlišnom prostredí, s ktorým je nútený vstupovať do interakcie, automaticky dochádza 

                                                           
14 [online]. „Erasmus programme in 2011-12: The figures explained“, European Commission. Dostupné z: 

<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-647_en.htm> last revision 19-11-2013, [citované 20.4.2014]. 

15 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 

intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 
Stylus Publishing 2012, str. 124 

16 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 

intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 

Stylus Publishing 2012, str. 124 - 126 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-647_en.htm
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k interkultúrnemu rozvoju. Toto stanovisko je najlepšie obsiahnuté v jednom zo základných 

prístupov ku interkultúrnemu učeniu a tým je Relativizmus. 

Východiskom relativizmu je tvrdenie, že študenti na pobyte v zahraničí prechádzajú 

interkultúrnym rozvojom v dôsledku kontaktu s novým a odlišným. V zmysle relativizmu by 

študenti doma nikdy nezískali také vedomosti a poznanie, aké im bolo umožnené načerpať 

v kultúrne odlišnom a zmenu stimulujúcom prostredí, a preto by vzdelávacie inštitúcie mali 

vysielať čo možno najviac študentov na pobyty do zahraničia(Berg, Paige a Lou; 2012)17. 

Základným argumentom stúpencov tejto paradigmy sú tvrdenia a výroky samotných študentov, 

ktorí po návrate zo zahraničia prehlasujú skúsenosť v zahraničí za jednu z najvýznamnejších 

v živote s nepopierateľným dopadom na ich osobný rozvoj. 

Doktor Mitchell R. Hammer, autor IDI (Intercultural Development Inventory) – vysoko reliabilný 

dotazník zostavený z otázok, ktoré majú za cieľ zmerať mieru interkultúrnej kompetencie 

dotazovaného18- však poukazuje na skutočnosť, že výsledky získané z IDI dotazníku naznačujú 

značnú diskrepanciu medzi tvrdeniami študentov a mierou ich interkultúrnej kompetencie, 

ktorá  ako ukazujú štúdie IDI je v priemere u študentov pomerne nízka  po návrate do rodnej 

vlasti19.  

Tieto a podobné zistenia najnovších výskumov nás čoraz viac utvrdzujú v tom, že skúsenosť 

kontaktu s novým a odlišným sama o sebe nie je to isté ako kultúrne učenie. Na to, aby sa 

študenti skutočne mohli rozvíjať v kontakte s inou kultúrou a prijímať nové perspektívy za 

vlastné je potreba viac než len obyčajné „vystavenie“ sa neznámemu vplyvu.  Úvahy podobné 

týmto zapríčinili teoretický odklon od relativistickej paradigmy ku konceptu, ktorý v sebe spája 

element skúsenosti s, no zároveň priznáva rolu študenta ako hlavného architekta svojej 

skúsenosti. Konštruktivizmus, ako teória o učení, hlási, že ľudia konštruujú svoje poznanie 

a porozumenie svetu prostredníctvom zážitkov a reflexie nad danými zážitkami20. Je založená na 

presvedčení, že keď dochádzame do kontaktu s niečím novým, sme nútení uviesť novo 

nadobudnuté poznatky do súladu s našimi predošlými názormi a predstavami. Tento proces 

môže niekedy viesť k narušeniu a zmene našich zažitých predstáv, inokedy zase k odmietnutiu  

                                                           
17 Vande Berg, M., Paige, R. M., & Lou, K. H. (2012). Student learning abroad. Sterling, Stylus Publishing 2012, 
str. 17 

18 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 
intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 
Stylus Publishing 2012, str. 117 

19 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 
intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 

Stylus Publishing 2012, str. 118 

20 [online].What is contructivism. Dostupné z: http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/ 
[citované 15.4.2014] 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/
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a prehláseniu nových informácií za irelevantné. Inak povedané v zmysle konštruktivizmu je 

zažívajúci jedinec tvorcom vlastného poznania. On rozhoduje čo a do akej miery sa bude učiť.   

Toto stanovisko je hlavným teoretickým východiskom mojej práce a nosným stĺpom môjho 

výskumu. Je zároveň doplnený Kolbovou teóriou o tzv. „zážitkovom učení“ 21. Táto teória tvrdí, 

že vedomosti a poznanie sa utvárajú v procese „transformácie“ zážitku. Poznanie je tak 

výsledkom porozumenia a následného spracovania konkrétnej skúsenosti/zážitku. Tieto dve 

úrovne – porozumenie a spracovanie - Kolb rozdelil do 4 štádií procesu učenia u jednotlivca, 

ktoré spolu utvárajú tzv. „Cyklus učenia“ (pozri obrázok č.1). Tento cyklus môže i nemusí začínať 

konkrétnou skúsenosťou, ktorá je podkladom pre reflexiu a úvahy. Tie sú potom 

pretransformované do abstraktných konceptov a vedú k vyvodzovaniu nových záverov, ktoré sú 

následne aktívne testované v praxi. Kolb zaujíma  viac holistický prístup a zdôrazňuje význam 

kontextu. Na konečnú podobu zážitku, a teda získané poznanie, pôsobia rôzne environmentálne 

faktory či osobnostné predispozície. Cyklus učenia neukazuje len ako sa učíme, ale zároveň 

odhaľuje aké typy „žiakov“ sme. Niektorí z nás sa radi odvolávajú na pocity pri úsilí porozumieť 

zážitku, iní o ňom radi premýšľajú. Rovnako tak pri spracovaní a reflektovaní konkrétnej 

skúsenosti jední volia stratégiu pozorovania z bezpečnej vzdialenosti, iní sa radšej ocitajú 

v centre diania22.  

Podobne i  Berg, Paige a Lou vo svojej rozsiahlej publikácii „Študent na pobyte v zahraničí“ 

(voľne preložené z angl. názvu: „Student Learning Abroad“23) uvádzajú, že učenie prebieha ako 

transakcia medzi prostredím a jedincom, a preto význam toho, čo jedinec so sebou prináša do 

tohto prostredia do značnej miery predurčuje ako bude danú skúsenosť prežívať a čo sa z nej 

naučí. V súlade s konštruktivistickým prístupom ďalej Berg, Paige a Lou vyhlasujú za hlavný cieľ 

štúdia v zahraničí nie obyčajnú akumuláciu faktických vedomostí, ale rozvoj schopnosti 

u študenta, ktorá mu uľahčí interakcie s medzinárodným kolektívom24. 

                                                           
21 Kolb, D. A., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C.; „Experiential learning theory: Previous research and new 

directions. Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles“ In R. J. Sternberg and L. F. Zhang (Eds.), 

Perspectives on cognitive, learning, and thinking styles. NJ: Lawrence Erlbaum 2000,  

22 Kolb, D. A., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C.; „Experiential learning theory: Previous research and new 

directions. Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles“ In R. J. Sternberg and L. F. Zhang (Eds.), 

Perspectives on cognitive, learning, and thinking styles. NJ: Lawrence Erlbaum 2000, str. 3  

23Vande Berg, M., Paige, R. M., & Lou, K. H. (2012). Student learning abroad. Sterling, Stylus Publishing 2012, 

str. 3-430. 

24 Vande Berg, M., Paige, R. M., & Lou, K. H. (2012). Student learning abroad. Sterling, Stylus Publishing 2012, 

str. 19 
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Obrázok č. 1 

Slovo „rozvoj“ , a to konkrétne v súvislosti s termínom „interkultúrny“, bol už v tejto práci 

viackrát spomínaný, dovoľte mi preto vám predstaviť jeho teoretické zázemie, z ktorého čerpám 

informácie. Hlavným zdrojom je práca už spomínaného Mitchella R.Hammera, ktorý  chápe 

interkultúrny rozvoj ako proces nadobúdania schopnosti prijímať odlišné kultúrne perspektívy  

a vzorce správania naprieč kultúrami25.Teoretický rámec, o ktorý  sa Hammer opiera (pozri 

vyššie: IDI dotazník), nazýva modelom rozvoja interkultúrnej kompetencie (pozri obrázok č. 2). 

Podľa tohto modelu prechádza študent rôznymi štádiami rozvoja a v ideálnom prípade 

postupuje od monokultúrnych rámcov zmýšľania k adaptácii interkultúrnej mentality a vyššej 

miere asimilácie s kultúrne odlišným prostredím26.  

Čoraz viac autorov a teoretikov zaoberajúcich sa vzdelávaním študentov v zahraničí kladie doraz 

na význam reflexie študenta na svoju skúsenosť. Na základe mnohých štúdií o interkultúrnom 

rozvoji študentov na pobyte v zahraničí vyvodzujú, že práve kultúrna reflexia - vedomé 

a nepretržité prehodnocovanie toho, čo je známe a prirodzené, a jeho porovnávanie s novo 

nadobudnutými poznatkami - je chýbajúcim článkom, ktorý v kombinácii s vystavením sa 

kontaktu s odlišnou kultúrou umocňuje interkultúrny rozvoj študenta. Hammer uvádza, že 

                                                           
25 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 

intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 

Stylus Publishing 2012, str. 118 

26 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 

intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 

Stylus Publishing 2012, str. 118 
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kultúrna reflexia môže byť docielená prostredníctvom kultúrnych mentorov, vedenia denníkov, 

skupinových diskusií, či rozhovorov s domácimi obyvateľmi, či medzinárodnými študentmi27.  

 Na záver tejto kapitoly chcem len predstaviť teoretický rámec, na ktorom staviam analytickú 

sekciu tejto práce. Je ním Schildova hypotéza, ktorá  tvrdí, že k interkultúrnemu učeniu dochádza 

prostredníctvom pozorovania, participácie a explicitnej komunikácie (Schild, 1962)28. 

Z toho, čo tu bolo už povedané k problematike interkultúrneho učenia, možno vyvodiť, že v 

rámci tejto práce skúmam učenie, ktorého základným podnetom je konkrétna skúsenosť, ktoré 

podnecuje a víta ďalší rozvoj a ktoré rozpoznáva vplyv mnohých faktorov na výsledný obraz 

kultúrneho poznania jedinca.  Zároveň vyzdvihuje skutočnosť, že predchádzajúce skúsenosti, 

súčasné potreby, motivácie a individuálne záujmy študenta, či vrodené predpoklady vybavujú 

každého študenta ešte pred vstupom od iného kultúrneho kontextu súborom špecifických 

schopností, ktoré zohrávajú kľúčovú rolu v tvarovaní svojej zahraničnej skúsenosti.  

Pevne verím, že táto sekcia poskytla čitateľovi obecnú predstavu o ústredných teoretických 

východiskách mojej práce. Tieto abstraktné koncepty sa budú javiť jasnejšími akonáhle si ich 

čitateľ spojí s konkrétnymi príkladmi získanými a spozorovanými v rámci práce v teréne.  No 

skôr ako sa dostanem k analytickej časti a výsledkom mojich pozorovaní, plánujem 

v nasledujúcej stati predložiť metodológiu mojej práce. 

 

 

                                                           
27 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 

intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 

Stylus Publishing 2012, str. 132 

28 Church, Austin T. "Sojourner Adjustment." Psychological Bulletin 1982, Vol. 91, No. 3, str. 543 



17 
 

 

Obrázok č.2 
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Empirická časť 

METODOLÓGIA 

 

Výskumná stratégia 

Pri stavbe metodológie môjho výskumu som sa inšpirovala prácou dvoch priekopníčok  

kvalitatívneho výskumu – Jane Richie a Jane Lewis, ktoré vo svojej príručke pre študentov 

a výskumníkov sociálnych vied za pomoci mnohých ďalších sociálnych vedcov poskytujú 

prehľad a súhrn o každom aspekte kvalitatívneho výskumu29. Autorky tejto príručky definujú 

kvalitatívny výskum cez ciele, ktoré sleduje: 

„Cieľom kvalitatívneho výskumu je spravidla získať hlboké a interpretované porozumenie 

sociálnej reality prostredníctvom skúmania sociálnych a materiálnych okolností jednotlivcov, 

ich skúseností, perspektív a histórií.“30  

Rovnako ako Richie a Lewis, i ja sa usilujem porozumieť sociálnej realite amerických študentov, 

ich interpretácii študijnej skúsenosti v ČR a tomu ako vnímajú svoj interkultúrny rozvoj. Mojím 

cieľom je odokryť významy, ktoré pripisujú svojím zážitkom a načrtnúť tak obraz sociálneho 

sveta amerického študenta na krátkodobom študijnom pobyte v ČR.  

Z povahy výskumného problému tejto práce a z toho, čo tu už bolo povedané, možno ľahko 

vyvodiť, že pri formulácii a realizácii nielen metodológie, ale výskumu ako takého volím 

kvalitatívnu stratégiu.  Ponímam výskumný problém v jeho komplexnosti a v rámci špecifických 

podmienok a okolností. Vychádzam z konkrétnych výpovedí a pozorovaní a v procese neustálej 

reflexie a porovnávania zozbieraných dát a získavania nových informácií objavujem opakujúce 

sa tendencie a vzorce správania, na základe ktorých vyvodzujem závery. Tento induktívny 

holistický prístup k zberu, skúmaniu, interpretácii a analýze dát prechádza naprieč celou prácou 

a definuje výskumný proces.  

Na rozdiel od kvantitatívneho výskumu môj výskumný proces, a preto i stavba metodológie, 

prechádzali mnohými zmenami. Vyžadoval si značnú flexibilitu a schopnosť reflexie z mojej 

strany. Bol pre mňa procesom objavovania nových efektívnejších ciest zberu dát a ich 

zdokonaľovania.  Tento fluidný charakter kvalitatívneho výskumu, hoci mnohokrát kladúci 
                                                           
29 Ritchie, J., Lewis, J. (ed.); „Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers“. 

Sage 2003, str. 1 – 336 

30 Ritchie, J., & Lewis, J. (Eds.). (2003). Qualitative research practice: A guide for social science students and 

researchers. Sage 2003, str. 22. 
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vysoké nároky, považujem za najväčší prínos mojej práce, pretože ma neustále nútil byť 

„v strehu“ a pohotovo reagovať na nové podnety.  

Usilovala som sa vystavať metodológiu tejto práce  tak, aby umožňovala zahrnutie novo 

objavených poznatkov a bola otvorená možnosti prípadnej reformulácie výskumného problému. 

Ide predovšetkým o interaktívny proces, v ktorom výber výskumného vzorku a prostredia, 

zhromažďovanie dát a ich neustála interpretácia a analýza, prebiehal súčasne a vo vzájomnej 

závislosti. Podobne ako jednotlivé zložky výskumu sa vzájomne ovplyvňujú, tak i účastníci 

výskumu dochádzajú spolu s výskumníkom do interakcií a tým ovplyvňujú i samotný výskumný 

proces.   

Na nasledujúcich stránkach poskytujem podrobný výklad tohto procesu a okolností, ktoré sa 

ukázali ako relevantné pri realizácii tohto výskumu.  
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Prostredie výskumu 

Prostredie výskumu sa podobne ako i iné, už spomínané aspekty tohto výskumného projektu 

menilo a rozvíjalo v závislosti od konkrétnych okolností, ktoré mnohokrát neboli v súlade 

s mojimi predpokladmi, ktoré som mala pred vstupom do terénu. Pôvodne som plánovala 

realizovať všetky moje pozorovania a rozhovory v rámci študentského centra CIEE, no ihneď po 

zahájení výskumu bola testovaná moja flexibilita v pozícii výskumníka. Čoskoro som totiž prišla 

na to, že priestory študentského centra limitujú moje porozumenie výskumného problému 

a schopnosť získať cenné informácie. Postupne som prichádzala na to, že uvoľnenejšia 

atmosféra a prostredie neformálneho rázu vyhovuje nielen požiadavkám výskumu, ale 

predovšetkým mojím informátorom.  

Mnohí výskumníci a obzvlášť etnografovia často riešia pri realizácii svojich výskumov problém 

prístupu do terénu. Títo výskumníci majú mnohokrát jasne definovaný výskumný problém 

dávno pred vstupom terénu. Majú zreteľne štylizované výskumné otázky , no žiaden prístup 

k potenciálnym informátorom či k prostrediu, ktoré by im poskytlo živnú pôdu pre ich výskum 

a uspokojilo ich volanie po odpovediach. V prípade tohto výskumu však bola situácia opačná. 

Prístup k informáciám, informátorom a terénu bol základným stavebným kameňom môjho 

výskumného projektu a formulácia a definovanie výskumného problému a otázok nasledovali až 

potom.  

V momente vstupu do terénu som mala za sebou viac ako rok práce v rámci CIEE organizácie 

a množstvo skúseností a interakcií s príslušníkmi americkej kultúry (či už v rámci mojich 

pobytov v zahraničí alebo  ako „buddy“). Moja angažovanosť v organizácii mi umožnila sa stať 

súčasťou komunity amerických študentov a osobné priateľstvá a vzťahy nadobudnuté 

s americkými študentmi ešte viac prehĺbili moje poznanie americkej kultúry. Toto „tiché 

porozumenie“,  ako ho pomenovala manželská dvojica Dewaltovcov vo svojej práci o etnografii, 

sa nedá vysvetliť, môže sa len zažiť31. Je to prirodzený následok súžitia ľudí v komunite 

a vzájomného zdieľania každodenných starostí a radostí. Prejavuje sa najmä v komunikácii 

s príslušníkmi danej komunity. Keď komunikujem s americkými študentmi v ich rodnom jazyku, 

bez toho, aby som si to obzvlášť uvedomovala, mením tón i intonáciu svojho hlasu, používam iné 

gestá a mimické výrazy, dokonca i humor. Hoci to nie je ničím neobvyklým pre výskumníka, 

ktorý sa etabluje v rámci skúmanej komunity32, mal by však tiež brať na vedomie vplyv tohto 

                                                           
31 DeWalt, Kathleen M. a DeWalt, Billie R. Participant observation: a guide for fieldworkers. 2nd. ed. Lanham: 

AltaMira Press, 2011, str. 264 -265 

32 DeWalt, Kathleen M. a DeWalt, Billie R. Participant observation: a guide for fieldworkers. 2nd. ed. Lanham: 

AltaMira Press, 2011, str. 264 
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porozumenia na spôsob interakcie so skúmaným prostredím a jeho predstaviteľmi. A čo je 

dôležitejšie na to, aký dopad má na interpretáciu toho, čo pozoruje33.  

Práve moja predošlá „oboznámenosť“ s americkou kultúrou predstavovala jednu z najväčších 

výziev tohto výskumu, keďže som si musela byť vedomá svojej „znalosti“ americkej kultúry 

a usilovať sa nevyvodzovať predčasné závery. Naopak, v priebehu celého výskumu som sa 

snažila prijímať informácie od mojich informátorov ako skutočne nové informácie. To, čo mne 

môže prísť normálne a bežné, iný človek to môže, ktorý predtým nikdy nebol v kontakte 

s americkým študentom, vnímať ako neobvyklé a fascinujúce.  Na druhej strane som 

presvedčená, že vďaka môjmu porozumeniu som bola schopná väčšej  empatie a 

nastoliť uvoľnenejšiu atmosféru pri rozhovoroch so študentmi, a dostať sa tak viac do hĺbky a ku 

koreňu ich tvrdení. 

Podrobnejšie informácie o charaktere a výbere rozdielnych výskumných prostredí sa venujem 

nižšie v kapitole, v ktorej popisujem techniky zberu dát. Predtým však ešte chcem priblížiť 

čitateľovi proces výberu vzorku a nadväzovanie kontaktu s mojimi informátormi. 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 DeWalt, Kathleen M. a DeWalt, Billie R. Participant observation: a guide for fieldworkers. 2nd. ed. Lanham: 

AltaMira Press, 2011, str. 265 
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Výskumná vzorka 

Tak ako pri každom vedeckom výskume, bez ohľadu na to či ide o kvantitatívny či kvalitatívny 

výskum,  som i ja zohľadňovala množstvo kritérií pri zostavovaní vzorku. Mojím základným 

kritériom, ktoré pramení zo Schildovej hypotézy (kapitola:Teoretické zázemie), bolo získať 

rovnaký podiel študentov zo všetkých troch typov ubytovania. Keďže išlo o rozhovory pomerne 

časovo náročné a komplexné, rozhodla som sa zrealizovať 12 interview s 12 študentmi oboch 

pohlaví , rozdelených do troch skupín podľa formy ubytovania, ktoré si zvolili.  

Svoj výskum som zahájila ešte minulý semester v novembri roku 2013. Prvé rozhovory som 

uskutočnila v novembri a decembri 2013 a boli pre mňa úvodným tréningom do výskumu 

a toho, čo tento náročný proces vyžaduje. Každým rozhovorom som sa ponárala hlbšie do 

problematiky zahraničných študijných pobytov a vzrastal môj záujem uchopiť túto problematiku 

a jasnejšie definovať môj výskumný problém a otázky, ktoré ma pálili. Išlo o proces, ktorý Martin 

N Marshall, profesor a výskumník na UCL (University College London) v Londýne, vo svojej práci 

spomína ako proces, ku ktorému často dochádza pri kvalitatívnom výskume, keď výskumník po 

zbere a analýze dát získava vhľad do problematiky a teoretickej roviny problému a potrebuje 

svoje teórie overiť, interpretovať a zdokonaliť na ďalšej vzorke  informátorov34. Z toho istého 

dôvodu som sa rozhodla svoju výskumnú vzorku zo zimného semestra, ktorá činila zhruba 

polovicu mojich informátorov, doplniť o ďalších šiestich informátorov z letného semestra. 

I Richie A Lewis vo svojej príručke spomínajú, že rozšírenie vzorky je bežná súčasť 

kvalitatívneho výskumu a dodatočné dáta môžu byť spoľahlivo začlenené, pokiaľ sa nezmenil 

prístup a technika zberu dát35.  

Pre môj výskum považujem za najvhodnejší spôsob výberu vzorky účelový výber. Všetci moji 

informátori a informátorky  spĺňajú preto nasledujúce kritéria. Sú vo veku medzi 20.-21. rokom, 

majú americké občianstvo a navštevujú 3.ročník vysokej školy. Hoci kritéria ako ekonomický 

status študenta, sociálne zázemie či etnický pôvod majú zaiste vplyv na názory, predstavy 

a preferencie jedinca, a preto i na jeho odpovede a významy, ktoré pripisuje svojím zážitkom, 

rozhodla som sa ich nezohľadňovať pri výbere výskumnej vzorky. V tomto výskume mojím 

zámerom nie je poskytnúť  čo najobjektívnejší obraz o zahraničnej skúsenosti amerického 

študenta konkrétneho spoločenského či ekonomického statusu. Nemala som a nemám v záujme 

odkryť významy nejakej sociálnej či etnickej skupiny amerických študentov na študijnom pobyte 

v ČR, ale porozumieť skúsenosti každého študenta v jeho vlastnej jedinečnosti. Koniec koncov 

                                                           
34 Marshall, M. N.; „Sampling for qualitative research“. Family practice, Great Britain, Oxford University Press 

1996, Vol 13. No.6, str. 522-526 

35 Ritchie, J., & Lewis, J. (Eds.). (2003). Qualitative research practice: A guide for social science students and 
researchers. Sage 2003, 
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americkí študenti študujúci v ČR pochádzajú z rôznych kútov Spojených Štátov Amerických, 

odlišujú sa nielen rôznymi akcentmi, či farbou pleti, ale taktiež spôsobmi správania a rebríčkami 

hodnôt, ktoré uznávajú. A práve táto názorová a kultúrna pestrosť je súčasťou komunity 

amerických študentov a nemám v pláne ju redukovať tým, že budem brať ohľad na pôvod, 

zázemie či status študenta. Mojím hlavným kritériom pri výbere informátorov, okrem už vyššie 

spomínaných, bola otvorenosť a ochota študenta36 zdieľať so mnou svoju skúsenosť.  

Drvivú väčšinu svojich informátorov som zostavila pomocou techniky postupného nabaľovania, 

či metódou „snehovej gule“37. Tento spôsob získavania informátorov však v sebe nesie riziko 

nedostatočnej rozmanitosti výskumnej vzorky. Snažila som sa vyvarovať tohto rizika tým, že 

som tipy a odporúčania na ďalších potenciálnych informátorov získavala z rozličných zdrojov 

(zamestnanci CIEE, študenti, profesori, iní buddíci) a dodržovaním pravidla, že jednotliví 

informátori neboli blízkymi priateľmi, a patrili do rôznych sociálnych skupín v rámci študentskej 

komunity. Toto pravidlo bolo komplikované dodržať len v prípade študentov žijúcich v českých 

rodinách, keďže ide o malú skupinu študentov, ktorí sú často izolovaní od ostatných študentov 

a preto utvárajú vlastnú komunitu, v rámci ktorej formujú blízke priateľstvá. Každopádne i tu 

som sa pri výbere informátorov usilovala o čo najväčšiu možnú diverzitu. 

Na základe osobných spozorovaní a opierajúc sa o odbornú literatúru na tému akulturácie 

študentov v zahraničí38 som očakávala, že študent tesne po príchode do Prahy mi poskytne 

odlišné odpovede ako študent, ktorého skúsenosť sa chýli ku koncu. Preto som sa rozhodla 

uskutočniť všetky rozhovory v zhruba rovnakom časovom období študijného pobytu. V zimnom 

semestri v mesiacoch november, december 2013 a v letnom semestri v mesiacoch marec, apríl 

2014. Tento časový úsek považujem za najvhodnejší z hľadiska charakteru informácií, ktoré mi 

môj informátor môže poskytnúť. Študent má totižto v tomto bode jeho skúsenosti za sebou už 

dávno počiatočnú fázu šoku či nadšenia a je viac „zžitý“ s cudzím prostredím. Má taktiež k 

dispozícii množstvo „materiálu“, ktorý môže posudzovať, hodnotiť a reflektovať. 

 

 

 

                                                           
36 Marshall, M. N.; „Sampling for qualitative research“. Family practice, Great Britain, Oxford University Press 

1996, Vol 13. No.6, str. 523. 

37 Ritchie, J., Lewis, J. (ed.); „Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers“. 

Sage 2003, str. 84 

38 Church, Austin T.; „Sojourner Adjustment". Psychological Bulletin 1982, Vol. 91, No. 3. 
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Techniky zberu dát 

 

ROZHOVORY  

V mojom výskume a obzvlášť pri získavaní dát sa predovšetkým usilujem o odhalenie významov, 

ktoré konkrétna skupina ľudí pripisuje svojím skúsenostiam a sociálnej realite. 

V rámci výskumu zastávam stanovisko, že výskumníkova osoba nepochybne zohráva významnú 

úlohu na výslednú podobu získaných dát a informácií. Tak ako prehlasuje Holstein a Gubrium, 

výskumník nie je len potrubím, cez ktoré poznanie len preteká. Obaja a ja spoločne s nimi vidím 

poznanie ako výsledok kolaborácie medzi výskumníkom a jeho informátorom39.  

Azda najlepšie vystihuje povahu rozhovoru  a pozíciu výskumníka v tomto výskume Kvale vo 

svojej „metafore cestovateľa40. Kvale tázajúceho, resp. výskumníka, vníma ako cestovateľa, ktorý 

cestuje spoločne s dotazovaným, resp. informátorom. Inak povedané, významy informátorových 

príbehov sa vyvíjajú  prostredníctvom výskumníkovej interpretácie. Zároveň výskumník vedie 

počas konverzácie informátora k novým zisteniam a objavom. Ich „cesta“ ma transformujúci 

charakter.  

Mnohí spytujú validitu dát získaných prostredníctvom takéhoto typu rozhovoru s tak rozsiahlym 

vplyvom informátora na ich interpretáciu. No iní, ako napr. Miller a Glassner sú presvedčení 

i takýto spôsob zberu, interpretácie a analýzy dát poskytuje relevantné vedomosti a poznanie 

k skúmanej problematike: 

„Rozhovory môžu poskytovať prístup k významom, ktoré ľudia pripisujú ich skúsenostiam 

a sociálnej realite. Hoci rozhovor ako taký je symbolickou interakciou (medzi výskumníkom 

a informátorom), to ešte neznamená, že nám znemožňuje získať poznanie o sociálnej realite, ktorá 

leží za hranicami danej interakcie.“41 

Miller a Glassner trafili klinec po hlavičke, pretože vystihli povahu rozhovoru, ktorý je typický 

pre kvalitatívny typ výskumu.  

Táto metóda zberu dát sa nazýva tzv. “hĺbkové rozhovory“ – autor sa usiluje svojim otázkami 

dostať „pod povrch“ svojho informátora a odhaliť motivácie, významy a predstavy, ktoré sa 

                                                           
39 Ritchie, J., Lewis, J. (ed.); „Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers“. 

Sage 2003, str. 141 

40 Ritchie, J., Lewis, J. (ed.); „Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers“. 

Sage 2003, str. 139 

41 Ritchie, J., Lewis, J. (ed.); „Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers“. 

Sage 2003, str. 140 
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nachádzajú hlbšie, za prvotnými odpoveďami. To naznačuje, že môže ísť o proces nepríjemný 

pre informátora, ktorý je nútený zdieľať intímne záležitosti a zákutia duše. A hoci mnohé 

výskumy sa zaoberajú veľmi citlivými témami, tento môj výskum takým nie je. Toto je 

antropologický výskum, v ktorom sa ako výskumník snažím odkryť významy výpovedí mojich 

informátorov, a povzbudzujem ich v hlbšej reflexii, no môj informátor rozhoduje, čo a do akej 

miery sa rozhodne so mnou zdieľať. Tejto problematike sa však viac venujem v sekcii o etike 

výskumu.  

Life Story Interview 

V úvode môjho výskumu som mala v úmysle použiť pri zbere dát metódu pološtrukturovaného 

rozhovoru, ktorý by mi umožnil klásť otvorené, no zároveň tematicky ohraničené otázky. Avšak 

po konzultácii s doktorkou PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D., s ktorou som dopodrobna 

prebrala môj výskumný zámer a ktorá mi odporučila koncept životopisného rozprávania 

v ponímaní Dana P. McAdamsa42, som sa rozhodla pre tento typ rozhovoru. Ten sa zvyčajne 

používa pri prípadových štúdiách v snahe porozumieť rozdielnym životným štýlom a filozofiám, 

a tomu,  ako ľudia vnímajú samých seba43. Ja som sa pokúsila aplikovať štruktúru a formát tohto 

typu rozhovoru na môj výskum a s nadšením som zistila, že sa mi dostáva omnoho významovo 

bohatších odpovedí44. Ja som sa študentov samozrejme nepýtala na ich životný príbeh, od 

narodenia až po súčasnosť, ale požiadala som ich, aby sa v rámci rozhovoru sústredili len na svoj 

„príbeh v zahraničí“. Inými slovami všetky moje otázky sa vzťahovali len na študentovu 

skúsenosť pobytu v ČR. Life Story Interview (LSI) podľa McAdamsovho vzoru je rozdelené na 

niekoľko častí (Životné kapitoly, Kritické udalosti, Osobné ideológie, Životné výzvy, Pozitívne 

a negatívne vplyvy, atď.). Ja som túto štruktúru a otázky samozrejme prisposobila mojmu 

výskumu a vztiahla ich na problematiku študijného pobytu v zahraničí. Dá sa povedať, že som 

McAdamsov LSI použila len ako predlohu a inšpiráciu pre rozhovory, ktoré som realizovala 

v rámci môjho výskumu. Urobila som tak hneď z niekoľkých dôvodov, ktoré tu plánujem 

patrične objasniť.  

Hlavným dôvodom bol rozdiel medzi obsahom a bohatosťou informácií, ktoré som získala 

vedením LSI rozhovorov a pološtrukturovaných rozhovorov. Na rozdiel od pološtrukturovaných 

rozhovorov študenti rovno pred mojimi očami sami „vyrozprávali“ svoj príbeh. Vďaka formátu 

životopisného rozprávania bolo nenásilnou formou študentovi umožnené vnímať a reflektovať 

svoju zahraničnú skúsenosť ako celok, sieť rôznych a vzájomne poprepletaných udalostí 

a momentov, ktorých samotná spomienka svedčí o ich význame pre informátora. Zároveň 

                                                           
42 McAdams, D.P.; „The life story interview“. Evanston, IL: Northwestern University, 1995, str.1-6  

43 McAdams, D.P.; „The life story interview“. Evanston, IL: Northwestern University, 1995, str. 1 

44 Hendl, J.; „Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace“. Praha, Portál 2005 
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študenti sami sa javili, že ich samotný koncept rozprávania ich vlastného príbehu baví a zaujíma, 

a boli uvoľnenejší a ich odpovede spontánnejšie ako pri pološtruktúrovaných rozhovoroch. Na 

druhej strane je dôležité spomenúť, že v prípade, že informátor opomenul nejakú oblasť mojho 

záujmu, doplnila som pôvodné interview o ďalšie otvorené otázky. Preto v mnohých prípadoch 

konečná podoba rozhovorov bola kombináciou McAdamsových LSI a pološtrukturovaného 

rozhovoru. 

Všetky moje rozhovory boli nahrávané na zvukové zariadenie z dôvodu, ktorý  úzko súvisí 

s mojimi zásadami pri vedení rozhovorov, ktoré som spomínal vyššie. A to je potreba vytvoriť 

príjemnú atmosféru a osobného kontaktu s mojim informátorom, čo považujem za takmer 

nemožné, pokiaľ výskumník má nos zastrčený v poznámkach. Navyše považujem za kľúčové 

venovať pozornosť okrem hovoreného i ďalším aspektom rozhovoru, akými je napríklad tón 

hlasu, výraz tváre, gestikulácie, atď. Poznámkový blok som síce používala, no spravidla len na 

heslovité poznámky, či na záznam obzvlášť významných či neobvyklých výpovedí.  

Každý z mojich informátorov bol dopredu informovaný o charaktere a téme výskumu. Pred 

zahájením každého rozhovoru som sa uistila, že informátor pochopil môj zámer a stále súhlasí 

v poskytnutí rozhovoru.  Informovala som ich taktiež, že ako informátori výskumu majú 

zabezpečenú anonymitu a ich meno bude v práci pozmenené.  

S mojimi informátormi som viedla uvoľnenú, neformálnu konverzáciu, a prejavovala empatiu 

v momentoch, v ktorých to bolo vhodné či si to dokonca z môjho uhla pohľadu vyžadovali. No 

v každom prípade som sa usilovala o pozíciu výskumníka, ktorý je schopný empatie bez toho, 

aby bol príliš citovo zaangažovaný a tak strácal objektivitu(Rubin a Rubin, 1995)45. Neustála 

reflexívnosť bola pre mňa základným pravidlom a podmienkou udržania tejto krehkej 

rovnováhy. 

 

                                                           
45 Ritchie, J., Lewis, J. (ed.); „Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers“. 

Sage 2003, str. 159 
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ZÚČASTNENÉ POZOROVANIE  

Pred vstupom do terénu a pri realizácii prvých zúčastnených pozorovaní som nemala 

jednoznačne dopredu stanovené, čo presne hľadám a pozorujem. Táto nejasnosť „toho, na čo sa 

pozerám“ podľa Wolcotta nie je veľkou prekážkou v kvalitatívnom výskume. Naopak Wolcott 

tvrdí, že pre výskumníka, ktorý dopredu vie, aké informácie chce a požaduje, metóda 

zúčastneného pozorovania je veľmi neefektívny spôsob kolekcie dát46.   

Pri svojich pozorovaniach vychádzam z tvrdenia Hammersleyho a Atkisona, ktorí prehlasujú, že 

sociálny svet nemôžeme študovať bez toho, aby sme boli jeho súčasťou47. Avšak stať sa súčasťou 

komunity, ktorú študujeme so sebou nesie určité riziká pre výskumníka a jeho schopnosti 

zachovať si neutralitu pri uskutočňovaní výskumu. Zúčastnené pozorovanie samo o sebe je 

v podstate paradoxom. A to preto, že participácia či zúčastnenie so sebou prináša akúsi formu 

citovej zainteresovanosti. Keď sa človek stáva súčasťou komunity, sociálnej skupiny, či 

prostredia, hoci len na malý okamžik, začína svoje správanie chtiac nechtiac prispôsobovať 

tomuto prostrediu a čím viac je jeho súčasťou, tým bližší vzťah si k nemu a jeho členom vytvára. 

Na druhej strane, pozorovanie vyžaduje nestrannosť a odlúčenie, a spája sa s objektivitou. 

Manželia Dewaltovci zdôrazňujú, že pre zúčastnené pozorovanie je dôležité porozumieť 

názorom a predstavám „domácich“, ale nestať sa jedným z nich48.  

Pri zúčastnených pozorovaniach v rámci tohto výskumu zaujímam rovnaké stanovisko a 

usilujem sa prostredníctvom neustálej reflexie svojej pozície výskumníka o zachovanie krehkej 

rovnováhy medzi zainteresovanosťou, ktorá mi otvára dvere k mnohým cenným informáciám 

„zvnútra“, a objektivitou, ktorá ma na jednej strane odďaľuje od mojich pozorovaných subjektov, 

no na strane druhej zaručuje zachovanie nadhľadu a nestrannosti pri zbere, interpretácii a 

analýze dát. Zachovanie tejto „neutrálnej“ pozície bola jedna z najväčších výziev, ktorej som 

čelila v rámci tohto výskumu, keďže som sa naozaj v rámci svojich pozorovaní stávala „jedným z 

nich“, keď som sa napríklad podieľala na skupinových aktivitách v rámci predmetu CIEE 

Seminár o učení a živote na študijnom pobyte v zahraničí.  

Barbara Teddlock však navrhuje riešenie, ktoré mi bolo inšpiráciou pri realizácii výskumu. 

Teddlocková  vidí riešenie paradoxnosti  tejto metódy v pozorovaní vlastnej participácie49. Je 

                                                           
46 Wolcott, H.F.; „Transforming Qualitative Data. Description, Analysis and Interpretation“; str. 160 

47 Denzin, N. K., a Lincoln, Y. S. (eds.); „Handbook of qualitative research“. Thousand Oaks: SAGE Publications 

1994, Kapitola č. 15; str. 249 

48 DeWalt, Kathleen M. a DeWalt, Billie R. Participant observation: a guide for fieldworkers. 2nd. ed. Lanham: 

AltaMira Press, 2011, str. 263 

49 DeWalt, Kathleen M. a DeWalt, Billie R. Participant observation: a guide for fieldworkers. 2nd. ed. Lanham: 

AltaMira Press, 2011, str. 264 
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presvedčená, že proces rozpoznávania vlastnej miery participácie v rámci výskumu pomáha 

výskumníkovi porozumieť  tomuto špecifickému procesu a tak definovať jeho miesto vo 

výskume.  

Pri zbere dát pomocou tejto metódy som volila rôzne stratégie v závislosti od kontextu 

a prostredia, v ktorom som sa nachádzala. Ako príklad uvediem moje prvé pozorovanie, ktoré sa 

uskutočnilo  v rámci kultúrneho workshopu organizovaného zamestnancami CIEE pre 

amerických študentov. Jeho cieľom bolo nenútenou formou primäť študentov k reflexii ich 

doterajšej skúsenosti  v ČR. Tento workshop sa sústreďoval na porovnávanie kultúrnych 

rozdielov, zaznamenávanie zvláštností a dotazoval sa študentov na voľbu stratégie pri čelení 

neznámym a novým podnetom. Z povahy týchto kľúčových tém workshopu som zvolila 

stratégiu, ktorú Wolcott popisuje vo svojom pojednaní o zúčastnenom pozorovaní50. V zmysle 

tejto stratégie som sa sústredila na paradoxy, protiklady a tenzie vo výpovediach a reakciách 

študentov. Avšak pri pozorovaniach na párty, či pri socializovaní sa s mojimi spolubývajúcimi 

som zvolila taktiku pozorovania elementov, ktoré vynikajú a vyčnievajú. V podstate ide tiež 

o hľadanie kontrastov, ale kontrastov , ktoré vystupujú proti všednosti situácie. Wolcott tvrdí, že 

táto stratégia je vhodná pre výskumníkov, ktorí sú príliš oboznámení a navyknutý na výskumné 

prostredie a jeho komunitu51, čo bol i môj prípad vzhľadom na moju mieru „tichého 

porozumenia“, ktorú som už v tejto práci spomínala. 

Ďalšia výzva, ktorej som čelila v rámci zúčastnených pozorovaní bola voľba vhodnej stratégie 

poznámkovania. Spočiatku som mala v pláne si viesť bohaté a na detail zamerané poznámky, no 

veľmi rýchlo som zistila, že mi tento postup bráni nielen v plnom „zúčastnení sa“, ale taktiež 

odvádza moju pozornosť od mnohých cenných spozorovaní a momentov. Preto som sa rozhodla 

si nakoniec viesť, podobne ako u rozhovorov, heslovité poznámky a slovné spojenia, o ktorých 

som vedela, že vo mne neskôr vyvolajú konkrétnu spomienku na danú spozorovanú situáciu. Tú 

a podobné „kľúčové“ momenty som si dopodrobna zaznamenala až po odchode z terénu, kedy 

som mohla svoje ešte „čerstvé“ pozorovania do detailu opísať.   

 

                                                           
50 Wolcott, H. F.; „Transforming Qualitative Data. Description, Analysis and Interpretation“; Sage Publication 1994, 

str. 163 

51 Wolcott, H. F.; „Transforming Qualitative Data. Description, Analysis and Interpretation“; Sage Publication 1994, 

str. 162 
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Etické otázky 

V súlade s modelom etiky spravodlivosti predstaveným Hammersleym a Atkinsonom, etický 

rámec pre tento výskum sa vzťahuje k nasledujúcim piatim oblastiam etiky: informovaný súhlas, 

súkromie, ujma, zneužitie, budúci výskum52.  

Každého zo svojich informátorov som informovala  individuálne a do hĺbky o téme, ústrednom 

probléme a zámere môjho výskumu, aby som predišla akýmkoľvek nedorozumeniam, ktoré by 

mohli myť negatívny dopad na výskumný proces. Každý z mojich informátorov sa zúčastnil 

výskumu dobrovoľne, na základe informovaného súhlasu a s vedomím, že môže kedykoľvek 

ukončiť svoju účasť na projekte. Pri realizácii výskumu v teréne som naopak neinformovala 

všetkých zúčastnených  o mojom zámere, pretože by to malo nepriaznivý dopad na autenticitu 

chovania účastníkov výskumu. Nepovažujem to preto za nutné. V rámci etických zásad tohto 

výskumu sa zaručujem, že nikomu z mojich účastníkom nebola spôsobená v priebehu výskumu 

žiadna ujma a informácie, ktoré mi poskytli neboli zneužité. Pohodlie a duševná pohoda mojich 

informátorov bola v procese tohto výskumu prioritou.  Účastníkovo súkromie bolo a bude 

chránené a jeho meno pozmenené.  Cieľom výskumného procesu je jeho účastníkom poskytnúť 

prostriedky k sebavyjadreniu, a nie ich o ne obrať. Preukazovaním rešpektu a úcty všetkým 

účastníkom a dodržovaním vyššie stanovených krokov počas celého výskumného procesu mám 

v úmysle zamedziť „poškodeniu terénu“53 pre budúcich výskumníkov. 

                                                           
52 Hammersley, M. and Atkinson, P.; „Ethnography: Principles in Practice, (Second  Edition). London, Routledge 
1995, s. 263-287   

53 Hammersley, M. and Atkinson, P.; „Ethnography: Principles in Practice, (Second  Edition). London, Routledge 
1995, s. 263-287   
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Hodnotenie kvality výskumu 

Hlavné pravidlo, ktorým som sa riadila pri zbere dát je zaznamenať výpovede študentov, tak ako 

ich oni prezentovali. Preto som si dala záležať, aby som prišla na interview vždy pripravená, 

a každý rozhovor nahrala na nahrávacie zariadenie. To mi umožnilo venovať svoju plnú 

pozornosť študentovi a okamžite reagovať na jeho odpovede. Rozhovory som prepisovala ihneď 

po ich priebehu, aby som sa vyhla skresleniu informácií. 

Počas rozhovorov som sa vyvarovala sa akémukoľvek podsúvaniu vlastných názorov a prejavov 

či citovo zafarbených reakcií na informácie, ktoré mi boli poskytované .  

V rámci výskumu som sa riadila zásadou kryštalizácie54. T.j. beriem na vedomie skutočnosť, že 

hlbšie porozumenie situácii alebo fenoménu je spojené s uznaním rôznych stránok a aspektov 

skúmaného problému. že moje pochopenie problému ako výskumníka závisí na uhle pohľadu 

a mojich možnostiach pri výskume. Druhou zásadou, ktorou zaručujem kvalitu výskumu je 

zaistenie dlhšej doby angažovanosti vo výskume55, ktorá mi umožnila si získať prístup a doveru 

jak zamestnancov organizácie, tak i samotných študentov.  

Zároveň je nutné zdôrazniť, že výskum bol zrealizovaný na malej výskumnej vzorke, a preto jeho 

výsledky nemožno vztiahnuť na celkovú populáciu amerických študentov na pobyte v Českej 

Republike. Závery je možné vztiahnuť len k výpovediam mojich informátorov. 

                                                           
54 Hendl, J.;  „Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace“. Praha, Portál sro. 2005. 

55 [online]. Hendl, J.; „Kvalitativní výzkum v pedagogice“. Dostupné z: 

http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/kvalvyzkpedhendl.pdf. [citované 13.5.2014], s.11 

http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/kvalvyzkpedhendl.pdf
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Analytické postupy  

Analytický postup pri spracovávaní nazbieraných dát, ktorý volím v rámci môjho výskumu je 

Zakotvená teória. Cieľom tejto metódy analýzy je odhaliť sociálne procesy, v rámci ktorých 

jedinci konštruujú svoju realitu a porozumieť rozmanitosti interakcií, ktoré produkujú tieto 

procesy. vyskytuje. Tento koncept je veľmi blízky môjmu výskumnému zámeru, ktorý si rovnako 

tak dáva za cieľ odhaliť špecifické podmienky interkultúrneho rozvoja amerického študenta na 

štúdiu v ČR  a porozumieť, akým spôsobom si študent formuje svoj sociálny svet na pobyte 

v zahraničí.  

Analytické princípy, ktorými sa riadim v rámci analýzy dát sa vzťahujú a sú inšpirované 

priekopníkmi a autormi zakotvenej teórie - Strauss a Corbinová. Tí v príručke kvalitatívneho 

výskumu predstavujú základné charakteristiky a elementy tejto metódy analýzy 56.    

V prvom rade kladie zakotvená teória dôraz na neustále porovnávanie dát a ich prepojenie 

s teóriou. Tento element skvele vystihuje môj vlastný výskumný proces, v ktorom som od prvých 

rozhovorov až po to posledné pozorovanie neustále porovnávala zozbierané dáta, odkrývala 

významy za tvrdeniami študentov a stavila ich do protikladov či vzájomnej súdržnosti. Ďalší 

princíp, a zároveň dôvoď, prečo som sa rozhodla práce pre analýzu prostredníctvom zakotvenej 

teórie je zdôrazňovanie významu rozmanitosti perspektív57 pri skúmaní sociálneho problému. 

Aktéri môjho výskumu a odpovede, ktoré mi poskytujú v rámci výskumu podliehajú množstvu 

sociálnych či environmentálnych faktorov  či ich osobných preferencií, a ja nemám v úmysle 

v rámci analytického procesu tieto okolnosti ignorovať. Naopak vnímam ich ako prirodzenú 

súčasť výskumu, ktorého cieľom nie je získať objektívny obraz o jedinej skutočnosti a dosadiť 

nazbierané dáta na sformovanú teóriu, ale postihnúť rôznorodú povahu sociálnych fenoménov 

prostredníctvom odhalenia významov, ktoré im aktéri pripisujú. V tomto aspekte sa stotožňujem 

so sociálnym psychológom Meadom, ktorý tvrdí, že sociálny fenomén môže predstavovať 

viacero vecí naraz(Meads, 1934)58. 

Ďalšími špecifickými aspektmi zakotvenej teórie sú dôraz na teóriu - jej vývoj či overenie už 

„ukotvených“ teoretických konceptov, a zodpovedná úloha výskumníka v roli interpretátora 

                                                           
56 Strauss, A., & Corbin, J.; „Grounded theory methodology. Handbook of qualitative research“, Thousand Oaks, 
Sage Publications 1994, s. 273-285. 

57 Strauss, A., & Corbin, J.; „Grounded theory methodology. Handbook of qualitative research“, Thousand Oaks, 

Sage Publications 1994, s. 280 

58 Heath, H. Cowley, S.; „Developing a grounded theory approach: a comparison of Glaser and 

Strauss“. International journal of nursing studies, 2004, Vol 41, No 2: str. 142.  
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toho, čo je spozorované, prečítané či vypočuté59. Moja úloha výskumníka – analyzátora  v zmysle 

týchto zásad bola v skutku interpretovať interpretácie mojich informátorov a aktérov výskumu 

a vyvodzovať závery na základe neustáleho porovnávania a validácie dát a ich následného 

ukotvovania v teórii.  

Hoci som sa v priebehu celého výskumného procesu pracovala s odbornou literatúrou 

a inšpirovala sa bohatými skúsenosťami vedcov-odborníkov na problematiku interkultúrneho 

rozvoja, pri interpretácii a analýze dát som si usilovala zachovať „teoretickú senzitivitu“, ako ju 

charakterizujú Strauss a Crobinová60, a nechať dáta „hovoriť samé za seba“.  

Zakotvená teória si taktiež niekedy dáva za cieľ overovať hypotézy (toto je špecifické pre 

Straussa a Corbinovú, na rozdiel od autora inej vetvy zakotvenej teórie Barneyho Glasera61), 

mnohé z nich sa objavujú v priebehu výskumu, iné sú vyslovené v jeho úvode. Ja sama 

vyslovujem v úvode tejto práce hypotézu, ktorej overením či vyvrátením chcem rozpoznať vplyv 

typu ubytovania a s ním spojený rozsah príležitostí interkultúrneho kontaktu na rozvoj 

interkultúrnej kompetencie u študenta. Tu sa však inšpirujem Beckerom, ktorý vyzýva 

výskumníka, aby si zachoval citlivosť voči interpretáciám a významom prikladaných situáciám 

tými, ktorých sociálny svet študujeme(Becker, 1993)62 

Kódovací proces, ktorý  som adaptovala pri analýze dát prechádzal viacerými štádiami. Prvým 

štádiom, ktorým sa vyznačoval analytický proces v úvode výskumu bolo otvorené kódovanie. 

Táto technika kódovania mi umožnila pomenovať a rozpoznať základné javy a aspekty života 

amerického študenta v ČR. Neustálym porovnávaním dát som zaznamenávala opakujúce sa 

tendencie a výskyt konkrétnych javov a usporia dávala ich do kategórií. Po odkrytí a objavení 

kategórií v rámci pozorovaného fenoménu som svoje zistenie aplikovala na axiálne kódovanie, 

ktoré mi umožnilo sa dostať viac pod povrch zozbieraných dát a odhaliť za nimi skryté významy 

a interpretácie. Axiálne kódovanie mi umožnilo vidieť dáta v širšom kontexte a jeho 

porozumenie aplikovať na celý analytický proces: zber, interpretácie a analýza dát. Taktiež je 

dôležité spomenúť, že kódovací proces často neprebiehal v takejto následnosti, ale mal viac 

fluidný charakter. Mnohokrát dochádzalo k prelínaniu týchto dvoch techník kódovania tým, že 

som objavené kategórie okamžite dávala do širšieho významového kontextu. 

                                                           
59 Strauss, A., & Corbin, J.; „Grounded theory methodology. Handbook of qualitative research“, Sage Publications 

1994, str. 274 

60 Strauss, A., & Corbin, J.; „Grounded theory methodology. Handbook of qualitative research“, Sage Publications 

1994, str. 280 

61 Heath, H. Cowley, S.; „Developing a grounded theory approach: a comparison of Glaser and 

Strauss“. International journal of nursing studies, 2004, Vol 41, No 2: str. 141-150. 

62 Heath, H. Cowley, S.; „Developing a grounded theory approach: a comparison of Glaser and 

Strauss“. International journal of nursing studies, 2004, Vol 41, No 2: str. 143 
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V rámci celého analytického procesu som sa snažila dodržovať vyššie spomínané zásady 

neustáleho porovnávania nových dát so „starými“ a zachovať si teoretickú citlivosť voči 

spozorovaným a zaznamenaným informáciám, obzvlášť pri spracovávaní a začleňovania do 

širšieho kontextu.   
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Analytická časť 

 

V úvode tejto práce spomínam 3 typy bývania, do ktorých sú študenti umiestnení na základe 

osobných preferencií. Študent si pred príchodom do destinácie zahraničného pobytu volí 

spomedzi nasledujúcich možností: a)bývanie v českej rodine, b)na byte s českým budíkom, 

a v neposlednej rade c)internátne ubytovanie. Zanalyzované dáta, spozorované poznatky 

a interpretácie vyslovené v rámci tohto výskumu rozdeľujem v nasledujúcej analytickej časti do 

troch sekcií podľa toho, na ktoré z týchto troch prostredí (byt, internát, česká rodina) sa dáta 

vzťahujú. Prostredníctvom tohto rozdelenia výsledkov analýzy hodlám čitateľovi doložiť obraz 

sociálnej reality študenta ubytovaného na internáte, v byte a v českej rodine a prostredníctvom 

neustáleho porovnávania postihnúť charakter a osobitosti ich interkultúrneho učenia. 

Každá skúsenosť je osobitá a subjektívna. V zmysle konštruktivizmu my sami sme tvorcami 

našich skúseností. Niekedy máme pocit, že daná skúsenosť či zážitok sa nám prihodil bez nášho 

pričinenia, no to čo reálne pretvára obyčajný podnet v ozajstný zážitok sme my sami a naša 

prirodzená ľudská tendencia tieto podnety pomenovávať, reagovať na ne a prikladať im 

významy63. Ide o akúsi súhru príležitosti, ktorá je nám prezentovaná a nášho rozhodnutia na ňu 

reagovať. Práve týmto spôsobom nahliadam na zahraničnú skúsenosť amerických študentov na 

krátkodobom študijnom pobyte v ČR. Ako na sled a súhru okolností, vnútorne či vonkajšie 

podmienených, ktorých následkom je reálny zážitok, skúsenosť.  

Prvou skupinou študentov, na ktorých zahraničnú skúsenosť upriamujem svoju pozornosť  bude 

skupina internátnych študentov. V ďalšej sekcii analyticky pojmem problematiku 

interkultúrneho rozvoja u študentov ubytovaných na bytoch a v záverečnej sekcii ponúkam 

výsledky mojej analýzy študentov žijúcich v českých rodinách. Prajem príjemné a najmä pútavé 

čítanie. 

 

 

 

 

                                                           
63 Kolb, D. A., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C.; „Experiential learning theory: Previous research and new 

directions. Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles“ In R. J. Sternberg and L. F. Zhang (Eds.), 

Perspectives on cognitive, learning, and thinking styles. NJ: Lawrence Erlbaum 2000, str. 227-247. 
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Internáty. Sociálna realita amerických študentov 

 

V tejto sekcii analýzy sa sústreďujem na proces uchopovania a spracovávania zážitkov, ktoré 

tvoria sociálnu realitu amerických študentov ubytovaných v školskom internáte. Na začiatok 

stojí za spomienku zopár špecifík internátneho ubytovania, ktoré som v rámci práce 

s americkými študentmi spozorovala.   

Na základe mojich pozorovaní usudzujem, že skupina asi 40 študentov bývajúcich na internáte je  

samostatnou komunitou amerických študentov, ktorej súčasťou sa človek stane len veľmi ťažko 

pokiaľ nebýva na internáte. Ako bolo vyššie povedané i na internáte sú dvaja buddíci a a ich rola 

sa približuje pozícii neformálneho dozorcu nad plynulým chodom vecí. Ich interakcia so 

študentmi je mnohokrát redukovaná na poskytnutie navigácie do nočného klubu, či riešenie 

krízovej situácie. Jedna z mojich informátoriek charakterizovala Markétu (jednu z dvoch 

buddíkov na internáte) ako „nesmierne milú a priateľskú osobu, ktorá mi je vždy ochotná pomôcť 

s akýmkoľvek dotazom či problémom, ktorý mám“. Ďalší informátori definovali ich kontakt 

s Markétou v medziach povrchného sociálneho kontaktu pozostávajúceho z pozdravu a občasnej 

konverzácie typu „čo máš nové“, ale tam ich kontakt s českým rovesníkom častokrát končí, až na 

zopár vyvolených, akou je napríklad Markétina americká spolubývajúca. 

Všetci informátori poukázali na skutočnosť, že prostredie internátu považujú niekedy za 

izolujúce a ich život v rámci americkej internátnej komunity za „americkú bublinu“. Hammer 

referuje k tendencii študentov zotrvávať a neopúšťať svoju vlastnú kultúrnu skupinu termínom  

„kultúrna bublina“64. Študenti žijúci na internáte si totiž volia tento typ ubytovania 

predovšetkým pre to, aby mohli bývať v blízkosti svojich kamarátov z domácich univerzít. Dvaja 

z mojich informátorov prišli v rámci niekoľko člennej skupiny kamarátov, jedna z informátoriek 

dokonca zdieľa izbu s kamarátkou, ktorá je jej spolubývajúcou i na univerzite v USA. „Prišiel som 

do Prahy so skupinou kamarátov z univerzity, s ktorými hrám v la crossovom tíme na univerzite. 

Bolo príjemné mať základňu kamarátov, obzvlášť v začiatkoch.“ – tvrdí Dan, jeden z mojich 

informátorov. 

Hammer  upozorňuje na efekt, ktorý má kultúrna bublina na interkultúrny rozvoj študenta. 

Tvrdí, že rozvoj interkultúrnej kompetencie je posilňovaný, keď sa študenti zúčastňujú 

každodenného života domácich obyvateľov namiesto izolovania sa v rámci vlastnej kultúrnej 

                                                           
64 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 

intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 

Stylus Publishing 2012, s.132 
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skupiny. Pokiaľ zostanú v bezpečí americkej bubliny, budú vnímať a reagovať na prejavy 

domácej kultúry prevažne z pozície perspektívy príznačnej ich vlastnej kultúre65.  

Vanessa, jedna z mojich informátoriek a obyvateliek internátu, spomína na to, ako ju počas 

prvých týždňov v Prahe vždy zarazilo, že nikto, koho stretne na ulici sa neusmieva. Všetci jej 

prišli zamračení. Tento postreh sa opakovane vyskytuje vo výpovediach ďalších mojich 

informátorov, či výpovediach študentov na kultúrnom worskhope, ktorého som sa zúčastnila 

v rámci výskumu. „Mala som pocit, že sú všetci chladní a rezervovaní, a zazerajú na mňa, a, že len 

všetkých otravujem“ , hodnotí študentka svoje prvé dojmy z Čechov, Vanessa však tvrdí, že 

akonáhle začala spoznávať jednotlivých Čechov, medzi zamestnancami CIEE, ale hlavne v rámci 

jej dobrovoľníckych aktivít zastrešovaných organizáciou CIEE, poznala, že Česi sa javia na prvý 

dojem ako rezervovaní, ale v osobnom kontakte sú „veľmi priateľskí a prejavujú záujem ma 

spoznať“. „Šárka, vedúca v materskej škole, kde pracujem ako dobrovoľník je veľmi príjemná 

a dáva mi tipy kam ísť za kultúrou a aké miesta navštíviť“, Vanessa pokračuje.  

Práve tu sa prejavuje to, na čo Hammer upozorňuje. Informátorka bola nútená na základe 

osobnej skúsenosti s príslušníkom domácej kultúry - po vystúpení z kultúrnej bubliny - 

prehodnotiť svoj názor na „typické“ chovanie príslušníkov domácej kultúry. Študentka 

pochopila, že zamračenosť ľudí, ktorých stretáva na pražských uliciach nie je prejavom 

nespokojnosti domáceho obyvateľstva alebo ich hostility voči nej. Avšak, to, že usmievanie sa na 

neznámeho človeka  v týchto zemepisných šírkach vyvoláva pocity nedôvery už študentke uniká 

a nerozpoznáva pôvod českej rezervovanosti. Študentke sa tak nepodarilo preniknúť do príčin 

konkrétneho jednania.  

Tento príklad je v zmysle Hammerovej teórie interkultúrneho rozvoja dokladom tzv. „defensive 

mindset“ – jedna z foriem monokultúrneho postoja pri kultúrnom poznávaní, ktorá sa pri 

posudzovaní kultúrnych rozdielov riadi heslom „Ja/My vs. Oni“66 a osoba s týmto postojom 

posudzuje odlišné chovanie v rámci vlastného kultúrneho kontextu, a nie je schopná ešte 

pochopiť kultúrne rozdielne vzorce správania.  

Ako už bolo spomínané táto špecifická skupina študentov sa vyznačuje tým, že sa pohybujú 

v rámci veľkých skupín a spoločne objavujú Európu. Zdôrazňujem Európu, pretože mnohí 

referujú k svojmu semestru strávenému v zahraničí ako k európskemu dobrodružstvu. „Chcel 
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som byť študentom v Európe“, uvádza Dan ako jeden z hlavných dôvodov, prečo si zvolil Prahu za 

destináciu svojho pobytu v zahraničí, a nie napríklad Juhoafrickú republiku alebo Austráliu. 

Vanessa napríklad svoje predstavy a očakávania, ktoré mala o obyvateľoch v Prahe zjednodušuje 

na popis stereotypického Európana, ktorý veľa fajčí, dobre sa oblieka. Všetci moji informátori 

uvádzajú ako jednu z hlavných výhod Prahy jej centrálnu pozíciu v rámci Európy, ktorá im 

zaručuje jednoduchý prístup do ostatných krajín Európy.  

Väčšina internátnych študentov strávi takmer polovicu svojho pobytu v Českej Republike mimo 

Českú republiku. Preto je otázne do akej miery môžu študenti reagovať a využiť príležitosti 

podnecujúce kultúrne poznávanie, keď trávia veľkú časť svojej zahraničnej skúsenosti ako 

turisti a nie ako študenti v Českej republike. V momentoch keď sa však nachádzajú sa na území 

ČR stávajú sa veľmi aktívnymi členmi nočného pražského života. Počas svojho pobytu si dokonca 

vytvárajú tradíciu v navštevovaní rozličných klubov v príslušné dni. Študenti často medzi sebou  

referujú k jednotlivým dňom ako „Retro Wednesdays“, či „Lucerna Fridays“. V priebehu 

semestra postupne totiž objavia jednotlivé kluby, ktoré každý týždeň organizujú tie isté tanečné 

tématické párty. So študentmi som niekoľkokrát navštívila tieto podniky v konkrétne dni, kedy 

sú preplnené americkými či zahraničnými študentmi. Je to jeden z hlavných zdrojov sociálnej 

interakcie medzi americkými študentmi mimo priestory študentského centra. 

Za jedno z kľúčových prostredí pre kultúrne poznávanie udávajú informátori hromadné 

dopravné prostriedky, akými sú metro či električka. Všetci moji informátori totiž chodia na 

univerzity, ktorých campus sa nachádza mimo veľkých miest a jedinú cestu, ktorú študenti 

podnikajú je z ich izby na internáte do učebne vzdialenej pár minút od bydliska. Veľkomesto ale 

kladie na človeka iné nároky a orientácia v urbanistickom priestore zastupuje významné miesto 

v študentovom poznávaní hosťujúceho prostredia. „Tramvaj“ je podľa tvrdení mojich 

informátorov jedným z hlavných zdrojov postrehov o českej kultúre a jej základných nepísaných 

spoločenských pravidlách. Študenti veľmi rýchlo pochopia, že hlučná vrava v hromadných 

dopravných prostriedkoch nie je akceptovateľná v kontexte českej kultúry. „Všetko je tu omnoho 

tichšie v porovnaní s domovom, nikto sa v metre nerozpráva, všetci sú vo vlastnom svete“, 

poukazuje na rozdiely v správaní na verejných miestach moja ďalšia informátorka Camille. 

V súvislosti so správaním v električke študenti zdôrazňujú etiketu, ktorá sa dodržiava v mestskej 

hromadnej doprave, čo moji informátori považujú za prejav rešpektu mladšej generácie 

k staršej. Podobné zistenia a tvrdenia zaznamenala v rámci svojho výskumu s Americkými 

expatmi i Hrdličková67. 
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 Vanessa spomína na začiatky svojho pobytu v zahraničí a na to, ako intenzívne všetko bolo -

jazyk, vône, ruch mesta. „Všetko mi tu na začiatku smrdelo, nemohla som tu poriadne dýchať, 

nechutilo mi jedlo...“, spomína na ťažké začiatky. V dobe , kedy došlo k rozhovorom už 

informátorka tvrdí, že sa tu cíti veľmi dobre a príjemne, má rada ľudí i prostredie Prahy. Táto 

zmena vo vnímaní domácej kultúry svedčí o posune perspektív. Bennett a Hammer považujú 

práve túto zmenu postojov za rozvoj interkultúrnej kompetencie. Vanessin postoj po príchode 

do ČR je veľmi blízky monokultúrnemu postoju pri poznávaní kultúrne neznámeho prostredia, 

ako ho charakterizuje Bennett68. Monokultúrny postoj sa vyznačuje reflektovaním reality 

z pozície vlastnej kultúry69. U Vanessy možno spozorovať mierny odklon od defenzívneho 

mentálneho postoja smerom k interkultúrnej mentalite. Jej kompetencia sa adaptovať a zvyknúť 

si na kultúrne odlišné prostredie začala narastať spoločne s mierou interakcie s domácim 

prostredím a jeho príslušníkmi. Na druhej strane študentkino porozumenie kultúrnych 

rozdielov je značne limitované a povrchné, a informátorka nevie vysvetliť pôvod a prameň 

daného správania, vie ho len tolerovať a akceptovať.  

Obzvlášť zaujímavý bol postreh jednej z informátoriek, podľa ktorej sa Američania líšia od 

Čechov v zdroji národnej pýchy: „Česi majú iný koncept národnej hrdosti ako my. Náš sa prejavuje 

v športe a národných tímoch, ktoré oslavujeme. Profesionálni športovci sú u nás národní hrdinovia. 

Česi toto nemajú ,ale majú fascinujúcu históriu a starobylé hrady.“ Mnoho českých občanov by sa 

dosť divilo, že študentka si myslí, že Čech je vôbec akýmkoľvek spôsobom pyšný na svoj národ. 

Patriotizmus a štátny nacionalizmus v Českej Republike má úplne inú výpovednú hodnotu ako v 

USA. A preto je zaujímavé pozorovať tento proces aplikovania vlastných kultúrnych predstáv 

a konceptov na odlišný kultúrny kontext. Vanessa podobne ako pri spozorovaní rezervovanosti 

Čechov zaznamenala kultúrny rozdiel, no opäť jej nedostatočne rozvinuté interkultúrne 

poznanie – monokultúrny prístup – zabraňuje dôkladnejšie porozumieť konceptu národnej 

hrdosti v Českej Republike. 

Pri hodnotových odlišnostiach zaznamenávajú informátori v rámci svojich pozorovaní u českej 

kultúry hlbší zmysel pre rodinu, nižšiu mieru politickej korektnosti a obzvlášť ich „pohodový“ 

prístup k životu a práci. Na študentov silne zapôsobil prístup Čechov k práci a ich zamestnaniu 

a oceňujú uvoľnenú atmosféru v pracovnom prostredí. „V Spojených Štátoch je pracovné 

prostredie veľmi hierarchizované a vzťahy striktne formálne. V ISP (International Study Programs 
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– organizácia, v ktorej študentka pracuje ako stážistka) sú ľudia oveľa priateľskejší a udržujú 

medzi sebou neformálne, ale profesionálne vzťahy.“- vystihuje Camille základný kultúrny rozdiel. 

„Doma ľudia žijú, aby pracovali. Tu ľudia pracujú, aby žili.“- výstižne pomenováva ten istý 

fenomén Dan. Ten počas rozhovoru niekoľko krát kritizoval svoju rodnú krajinu a vyzdvihoval 

hodnoty hosťujúcej kultúry. Tento kritický postoj voči vlastnej krajine Hammer považuje za 

prirodzený vývoj interkultúrnej kompetencie, kedy podobne ako u defenzívneho postoja sa 

staviame do pozície Ja/My vs. Oni, ale tentokrát sa vymedzuje nie voči cudzej kultúre, ale svojej 

vlastnej70. 

Ani jeden z mojich informátorov z internátu nenaviazal osobnejšie kontakty s domácimi 

obyvateľmi. Pre študentov ubytovaných na internáte sa interakcie s Čechmi obmedzujú na 

prevažne formálnu konverzáciu, či už ide o zamestnancov CIEE alebo nadriadených a 

spolupracovníkov na stáži či v dobrovoľníckej organizácii. Pri otázke na koľko sa informátorom 

podarilo splniť, čo si predsavzali, všetci prejavujú celkovú spokojnosť s tým, ako využili túto 

jedinečnú príležitosť, ale zároveň zdieľajú túžbu poznať viac domácich obyvateľov na menej 

formálnej báze.  

„Často dochádzam do kontaktu s Čechmi, ale nemám s nimi žiadne bližšie  vzťahy. Ale to je moja 

chyba...nevyužil som všetky príležitosti, ktoré  mi boli ponúkané.“ – kriticky reflektuje Dan svoju 

skúsenosť. Vyjadruje sklamanie nad rozhodnutím nezúčastniť sa stáže či dobrovoľníckych 

príležitostí. Vanessa by si priala poznať viac príslušníkov domácej kultúry v jej veku: „Poznám 

viacerých starších Čechov. Študenti na bytoch majú na rozdiel od nás možnosť sa spriateliť  s 

českými študentmi. Internáty sú po tejto stránke viac izolujúce.“  Taktiež mnohé pozitívne 

spomienky mojich informátorov sa viažu na momenty, kedy sa cítili byť súčasťou domácej 

komunity a nie len jej krátkodobými návštevníkmi. Dan sa najlepšie cíti v českých lokálnych 

reštauráciách. Má obľúbené miesta, kde ho už poznajú a akceptujú ako prirodzenú súčasť 

prostredia českej reštaurácie. „Reštaurácie sú miestom, kde sa cítim najviac vítaný“, tvrdí Dan. 

Tento jav však môže súvisieť so skutočnosťou, že českým čašníkom je známy fakt, že americkí 

zákazníci platia vysoké prepitné. 

Z mojich pozorovaní a rozhovorov usudzujem, že internátni študenti majú množstvo príležitostí 

k interakcii s domácou kultúrou, no nie vždy tieto príležitosti využijú. Okrem príležitosti 

absolvovať stáž či robiť dobrovoľníka v českých neziskových organizáciách, CIEE nachádza pre 

študentov tzv. tandem partnerov – českých občanov, s ktorými sa študent pravidelne stretáva 
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a konverzuje v angličtine, a tandem partner mu na oplátku pomáha s jeho češtinou. Okrem 

týchto príležitostí majú možnosť sa zúčastniť kultúrnych a športových akcií organizovaných 

českými buddíkmi a zapájať sa do typicky českých aktivít, akými je napríklad varenie domácich 

„knedlíkov“, atď. 

Jedna z možných interpretácií tohto jednania sa viaže na vnútorné motivácie a očakávania 

študentov od ich zahraničnej skúsenosti. Vo svojich rozprávaniach o skúsenosti v zahraničí sa 

študenti opakovane vracajú k zážitkom z cestovania a objavovania nových miest, ktoré tvoria 

jadro ich skúsenosti. Študenti neprišli do Prahy, aby spoznali českú kultúru a vytvoriť si 

priateľstvá s domácimi obyvateľmi, prišli spoznávať svet a cestovať v rámci okruhu priateľov 

z domova. Veľký vplyv na nich má taktiež skupinová mentalita a silná sociálna komunita na 

internáte. Opora a bezpečie, ktorú im poskytuje zázemie internátu sa ťažko opúšťa a študenti 

nemusia čeliť sami neznámemu prostrediu. Vopred nadviazané osobné vzťahy s americkými 

spolužiakmi ich zároveň nenútia utvárať väzby s domácim obyvateľstvom. 

Na otázku, aké poznanie si odnášajú z tejto skúsenosti spomínajú osobný rozvoj, nadobudnutie 

väčšej nezávislosti, rozšírenie obzorov, schopnosť adaptovať sa cudzie prostredie či nové cenné 

priateľstvá s americkými spolužiakmi.  

„Myslím, že mám väčšiu toleranciu pre kultúrne rozdiely. Už sa nenechám rozrušiť tým, že sa čašník 

v reštaurácii nechová podľa mojich predstáv.“, tvrdí Vanessa. Dan na druhej strane považuje 

skúsenosť za nesmierne obohacujúcu v zmysle náhľadu na svet okolo seba: „Táto skúsenosť 

zmenila môj život k lepšiemu. Konečne som získal odlišnú perspektívu od americkej, ktorú som 

potreboval. Najväčším poznaním je pre mňa pochopenie, že to, na čo si zvyknutý, nie je jediná cesta 

ako žiť svoj život.“ 
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Byty. Sociálna realita amerických študentov. 

Zatiaľ čo, internátni študenti či študenti ubytovaní v českých rodinách predstavujú čo do počtu 

študentov menšinové skupiny, študenti ubytovaných v bytoch tvoria gro populácie 

prichádzajúcich amerických študentov do Prahy v rámci programu CIEE. Ide jednoznačne 

o najrôznorodejšiu z troch spomínaných skupín, čo prirodzene vyplýva z ich početného 

zastúpenia. Ich rôznorodosť sa neprejavuje len v skutočnosti, že pochádzajú zo rôznych kútov 

krajiny – od juhu na sever, zo západu na východ., ale najmä v ich motiváciách a očakávaniach, 

ktoré majú o ich pobyte v zahraničí. Niektorí podobne ako internátni študenti prichádzajú 

hlavne, aby si splnili svoje cestovateľské sny a ambície, iní volia Prahu za destináciu ich 

zahraničnej študijnej skúsenosti pre jej historický význam a kultúrnu bohatosť. Praha už 

nepredstavuje len geograficky výhodnú destináciu, ale nadobúda väčšie rozmery a význam pre 

jej amerických návštevníkov. Špecifickým elementom a - ako i neskôr v tejto stati dokladujem na 

mojich výskumných poznatkov – kľúčovým faktorom skúsenosti študentov na bytoch je postava 

buddíka.  Ten býva na byte spoločne s americkými študentmi a jeho úlohou je vstupovať do 

pravidelnej interakcie so študentmi a byť spojovacím článkom medzi domácou a americkou 

komunitou.   

Opierajúc sa o svoje terénne poznatky a bohaté skúsenosti s komunitou „bytových“ študentov 

som spozorovala u tejto skupiny dve základné a protichodné stratégie kultúrneho poznávania. 

Prvý prístup poznávania sa vyznačuje prevládajúcim pohybom študenta v rámci vlastnej 

kultúrnej skupiny a zriedkavého opustenia zóny komfortu71. Študent nadväzuje nové kontakty 

prevažne s príslušníkmi vlastnej kultúry, s ktorými spoločne poznáva nové kultúrne odlišné 

prostredie. Na ich spôsobe trávenia voľného času, druh zábavy a forma sociálnej interakcie 

možno poznať dominantný vplyv komunity ich krajanov. Študentovo jednanie a priestor 

k poznávaniu domácej kultúry do značnej miery predurčuje študentská skupinová mentalita. 

Druhá stratégia sa naopak vyznačuje úsilím študenta vymaniť sa spod vplyvu vlastnej kultúry, 

a podstupovaním riskantnejších krokov mimo vlastnej zóny komfortu smerujúcim k nadviazaní 

kontaktov s predstaviteľmi hostiteľskej spoločnosti72.  

Bytoví študenti73 taktiež udávajú ako jednu z najväčších výziev pobytu v zahraničí jazykovú 

bariéru, no jej vnímanie sa značne líši od prístupu „internátnych“ študentov. U informátorov 

z internátu jazyková bariéra vyvoláva pocity úzkosti a neistoty, a predstavuje pre nich skôr 
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komplikáciu v každodennom fungovaní než prekážku v nadväzovaní kontaktu s domácim 

osadenstvom, ktorú v súvislosti s jazykovou bariérou spomínajú informátori z bytov. Tento 

prístup však len ťažko vymedzovať v medziach správania typického pre študentov na bytoch, 

keďže motivácie zvýšiť svoju jazykovú kompetenciu  v českom jazyku  sú u tak veľkej skupiny 

veľmi odlišné a pohybujú sa na škále záujmu od veľmi pro-aktívnych  prístupov k štúdiu češtiny 

k skôr pasívnym. Napríklad moje spolubývajúce zo zimného semestra neprejavovali záujem 

o štúdium cudzej reči. Avšak jedna z mojich informátoriek Isabella si hodiny češtiny pochvaľuje 

a dúfa, že sa jej ešte podarí rozšíriť slovnú zásobu a zdokonaliť základy českého jazyka, ktoré sa 

jej podarilo doteraz získať. Isabella sa však na rozdiel od mojich spolubývajúcich, ktoré väčšinu 

voľného času trávili s ostatnými americkými študentmi, sa vedome vyhýba veľkým skupinám 

amerických študentov a vynakladá značné úsilie poznať českých rovesníkov. Pravidelne chodí na 

volejbalové tréningy a zápasy, kde nie je ani jeden americký študent, a robí dobrovoľníčku 

v jednej jazykovej škole.  

V súvislosti so spôsobom zábavy, ktorý študenti volia na pobyte v zahraničí a ktorý má dopad na 

mieru ich interakcie s domácim prostredím stojí za spomienku fenomén tzv. „house parties“, 

ktoré majú tradíciu a sú súčasťou vysokoškolských campusov. Študenti si často prenajímajú 

veľké domy v blízkosti svojich univerzít , na ktorých organizujú masívne párty pre ostatných 

študentov. Je to jeden z hlavných zdrojov zábavy na univerzitách, ktoré sa nachádzajú mimo 

veľkých miest a ich možností. Túto tradíciu študenti dodržujú i na pobyte v ČR a už pár dní po 

príchode do Prahy organizujú na bytoch spadajúcich pod správu CIEE tzv. „pre-game“ party74 pre 

svojich nových amerických spolužiakov.      

Peter tvrdí, že sa už snaží vyhýbať týmto študentským alkoholickým seansám a s nadšením 

spomína na jeden z jeho najlepších zážitkov v Prahe, kedy ich jeho buddík vzal do podniku 

plného mladých českých i medzinárodných študentov: „Cítil som sa tu byť ozajstnou súčasťou 

komunity. Uvedomil si, že všetci tí ľudia naokolo sú normálni ľudia, a nie kopa amerických deciek, 

ktoré sú hlučné a chovajú sa nevhodne....všade naokolo boli rôzne typy ľudí – mladí, starí, domáci, 

cudzinci – tak pestrá rôznorodosť ľudí na jednom mieste a ja som toho súčasťou. Skvelý pocit!“  

Pocity prináležitosti ku komunite sa javia byť kľúčovými v hodnotení spokojnosti a satisfakcie so 

študijným pobytom. Moji informátori sa opakovane vracali vo svojich výpovediach k momentom, 

                                                           
74 Pre-game – je rečový výraz v americkej angličtine, ktorého význam popisuje stretnutie sa študentov za 

účelom „dostania sa do nálady“ predtým ako vyrazia na party do nočného klubu. Študenti nakúpia alkohol 

vopred v supermarketoch(aby nemuseli platiť drahé nápoje v kluboch).a popíjajú na bytoch, kde sa stretávajú 

s ďalšími študentmi,  
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kedy slovami jednej z mojich informátoriek nie sú len doplňujúcimi článkami kultúry, ale jej 

súčasťou. 

 Isabella spomína na podobné pocity: „Bol to moment, kedy som si začala uvedomovať, že Praha je 

môj dočasný domov... a začala som sa cítiť vďaka tomu skôr ako súčasť tohto mesta než len jeho 

návštevníkom.“ Študentka trefne vystihuje rozdiel medzi tým aktívne prispievať svojím dielom 

komunite a iba pasívnym „bytím“ v Prahe.  

Spoločne s narastajúcim želaním stať sa väčšou súčasťou miestnej komunity sa zvyšuje 

u študentov podráždenosť z neustálej prítomnosti ostatných amerických študentov. „Neprišiel 

som sem, aby som trávil väčšinu času s Američanmi. To môžem robiť i doma.“ – ponosuje sa jeden 

z mojich informátorov. Peter, pre ktorého je študijný pobyt v ČR, prvou zaoceánskou cestou, sa 

mi zveril so svojimi pocitmi frustrácie z navštevovania tých istých „amerických“ barov. 

Skutočnosť, že informátor vníma niektoré české podniky ako americké, svedčí o ich dominujúcej 

klientele a celkovej atmosfére, ktorú americkí študenti týmto podnikom dodávajú. Peter mi 

hovorí, že sa nachádza v štádiu, kedy odmieta chodiť do tých istých Američanmi preplnených 

podnikov: „Momentálne bojkotujem proti stredám v Retre, a štvrtkom v Radosti“. Tieto dva nočné 

kluby sú totiž hlavnými centrami zábavy pre amerických študentov v Prahe. „Ja chcem chodiť na 

miesta, ktoré nie sú vždy plné Američanov. Nemám problém tam ísť, ale nie každý večer. Mám 

záujem objaviť a poznávať miesta, kam chodia domáci obyvatelia..“ – pokračuje Peter.  

Patrick považuje za prelom v jeho zahraničnej skúsenosti moment, kedy začal vyvíjať úsilie 

objaviť nové „české“ miesta a nadviazať kontakt s príslušníkmi domácej kultúry: „Prvé dni 

v Prahe som bol pod vplyvom ošiaľu z nového miesta a chodil som všade s ostatnými Američanmi. 

To nebolo najlepšie rozhodnutie.“  Čiernu bodku na jeho pobyte v ČR predstavuje práve komunita 

amerických študentov. „Bolo pre mňa sklamaním zistiť ako rýchlo sa študenti izolujú v rámci 

vlastných skupiniek, lipnú na tom, čo poznajú a nemajú záujem si rozšíriť obzory.“ – sťažuje si 

Patrick. „Môj ideálny výmenný program by bol ten, kde by všetci mali záujem o to isté – podnikať 

niečo nové a spoznávať miestnych obyvateľov.“  Z týchto tvrdení usudzujem, že študenti nemajú 

problém s veľkými počtami študentov ako skôr so stratégiami, aké si títo študenti volia na 

pobyte v novej krajine. Odlišné motivácie a očakávania vyvolávajú v študentoch pocity úzkosti, 

osamelosti a frustrácie, ale zároveň ich motivujú k opustení americkej bubliny a objavovaní 

nových perspektív.  

V súvislosti s úsilím vymedziť sa voči veľkým skupinám amerických spolužiakov opakuje sa vo 

výpovediach mojich informátorov tendencia kritizovať hodnoty vlastnej kultúry a vyzdvihovať 
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hodnoty uznávané českou spoločnosťou. Ide o spôsob uvažovania vlastný Hammerovmu 

defenzívnemu štádiu v interkultúrnom rozvoji jedinca75.  

„Česi menej súdia ostatných. My (Američania) máme toľko slobôd a práv, ale zároveň ľudí 

odsudzujeme tých, ktorí nežijú podľa našich predstáv. Demokracia je tu pokročilejšia ... V Amerike 

si musíš dávať pozor na pusu.“  Tak vníma Patrick základný rozdiel medzi českou a americkou 

kultúrou. Petrovi sa viac páči a oceňuje český prístup k životu: „Mám pocit, že ľudia v ČR robia 

viac čo naozaj chcú robiť a sú sami sebou, a preto sú viac šťastní.... V USA je oveľa viac prítomný 

sociálny ... množstvo sociálnych obmedzení. Ľudia strácajú povedomie o tom, čo chcú robiť oni a čo 

chce spoločnosť, aby robili.“ Peter zdôrazňuje českú autenticitu oproti americkej konformite –

názor, ktorý  sa opakovane vyskytoval vo výpovediach mojich informátorov.  

Na jednotlivých výrokoch mojich informátorov možno rozpoznať odlišné pocity spriaznenosti 

s komunitou amerických študentov a organizáciou CIEE. Študenti čoraz viac volia viac 

individuálny prístup pri poznávaní hostiteľskej kultúry. V priebehu semestra sa stávajú menej 

závislými od asistencie zamestnancov CIEE Praha pri nadväzovaní kontaktu s domácim 

prostredím. Študent vystupuje z izolovanej skupiny amerických študentov a ponára sa do 

neznámeho sveta domácej kultúry - objavuje nové miesta a nadväzuje kontakty s domácimi 

obyvateľmi. 

 V niektorých prípadoch tento proces „odizolovania sa“ do značnej miery uľahčuje buddík 

a stáva sa kľúčovou postavou v tvarovaní študentovej skúsenosti. Peter vystihuje dopad jeho 

buddíka Honzu na jeho skúsenosť v zahraničí nasledujúcimi slovami:  

„Môj buddy ovplyvnil absolútne všetko. Od spôsobu, akým nahliadam na českú kultúru, cez 

porozumenie, prečo sa isté veci robia tak, ako sa robia až po reštaurácie, kam chodím jesť a ľudí, 

s ktorými trávim voľný čas.“ 

Samozrejme nie každý vzťah a väzba medzi študentom a buddíkom je tak silná ako v prípade 

Petra a Honzu, ale všetci študenti, s ktorými som sa v rámci i mimo môjho výskumu stretla 

vnímajú buddíka ako jeden z hlavných pozitív študijného programu CIEE.  

Okrem týchto zón kontaktu sú študentom poskytované príležitosti medzikultúrneho kontaktu 

rovné všetkým študentom – dobrovoľníctvo, stáž v českej organizácii, tandem partner, aktivity 

                                                           
75 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 

intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 

Stylus Publishing 2012, s.120 
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organizované buddíkmi, atď. Tie však študent s narastajúcou nezávislosťou pri nadväzovaní 

kontaktu s domácim prostredím využíva v priebehu semestra čoraz menej. 

Prvé dojmy z nového kultúrneho prostredia mojich informátorov z rád študentov ubytovaných 

na bytoch sa v mnohých aspektoch zhodujú s dojmami študentov na internáte. Obe skupiny 

poukazujú na málo usmiatych tvárí na uliciach a v dopravných prostriedkoch, na chladný 

a rezervovaný zovňajšok Čechov, či na českú poriadkumilovnosť. Moji informátori taktiež 

prikladajú význam úlohe mestskej hromadnej dopravy v budovaní ich schopnosti orientácie 

v mestskom priestore a celkovému pocitu pohodlia v prostredí hlavného mesta ČR. „Je to 

(systém mestskej hromadnej dopravy) niečo, čo jednoznačne asociujem s mojou skúsenosťou 

pobytu v Prahe, pretože mi to umožňuje ísť a navštíviť všetky možné miesta v rámci Prahy 

kedykoľvek počas dňa.“ – pochvaľuje si pražský dopravný systém študentka Isabella.  

Názory na kultúrnu odlišnosť sa líšia u študentov, ktorí dochádzajú do osobnejšieho styku 

s prostredím domácej kultúry a jej členmi. Niekedy dochádza  v rámci interkultúrneho kontaktu i 

k názorovým stretom. Peter spomína na jednu takú situáciu ako na zlomový moment svojho 

pobytu v Prahe. V centre tejto výmeny názorov bola debata na tému izraelsko-palestínskeho 

konfliktu s jedným českým študentom – dobrým kamarátom jeho buddíka. Obaja študenti 

zaujímali protikladné postoje a názory na túto tému.  „Spočiatku som bol šokovaný jeho názormi, 

ale potom som si uvedomil, že ja pochádzam z malého predmestia Los Angeles, ktorého 90 percent 

obyvateľov tvorí židovská komunita a tento človek je scestovaný a vzdelaný a má cennú 

perspektívu z opačného konca sveta. Takú perspektívu nedostaneš nikde v USA.“ Čeliac odlišnému 

až opačnému spôsobu uvažovania a náhľadu na ten istý problém, Peter bol nútený prehodnotiť 

svoje zažité názory a predstavy. Táto zdravá výmena názorov viedla študenta k reflexii 

a poznaniu závislosti zažívaných predstáv od kultúrneho a spoločenského kontextu. Petrova 

reakcia je prejavom interkultúrneho postoja pri strete s odlišnou kultúrou, ako ho charakterizuje 

Hammer76, a schopnosti prispôsobovať vlastné perspektívy danému kultúrnemu kontextu.  

„Táto skúsenosť mi pomohla si uvedomiť, že existuje tak mnoho rozličných spôsobov ako žiť život... 

všetci tí odlišní ľudia a ich prístupy k životu... Až ma z toho bolí hlava, keď sa zamyslím na tým, aké 

množstvo rôznych faktorov ovplyvňuje to kým sme.“ – prehlasuje Peter v súvislosti s poznaním, 

ktoré tu nadobudol. Tento stupeň kultúrnej kompetencie Hammer nazýva stupňom Akceptácie. 

Podľa Hammera študent v akceptačným postojom vníma cudziu kultúru ako spleť nespočetných 

rozdielov, a s každým rozpoznaným odlišným názorom sa jeho interkultúrne poznanie 
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intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 
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umocňuje77. Jedinec s takto rozvinutou interkultúrnou kompetenciou však často čelí morálnym 

a etickým dilemám. Študent s kompetenciou akceptácie prejavuje záujem o hĺbkové 

porozumenie kultúrnych rozdielov, no táto pohnútka ho často dostáva do kontaktu s jednaním, 

ktoré je považované za neetické či amorálne z perspektívy vlastnej kultúry78. V rámci 

zúčastneného pozorovania na predmete Seminar on Living and Learning, ktorého hlavnou 

náplňou je viesť študenta k hlbšiemu porozumeniu kultúrnych odlišností, som zaznamenala 

u jednej z mojich informátoriek Isabelly (ktorá je zhodou okolností účastníčkou kurzu) spôsob, 

akým sa vyrovnala s jednou z takýchto dilem. Účastníci spolu zdieľali zážitky a postoje 

z veľkonočného víkendu stráveného na českom vidieku. Isabelle prišla veľkonočná tradícia 

„šibania“ žien veľmi sexistická z pozície jej vlastného kultúrneho kontextu. V rámci skupinových 

diskusií však študenti spoločne s profesorkou odkrývali kultúrny a spoločenský význam za touto 

tradíciou a porozumeli tomu, čo predstavuje táto tradícia pre vidiecku komunitu.  Spoločne došli 

k záveru, že každé spoločenské jednanie závisí od kontextu, v akom sa odohráva. 

Jednoznačne teraz viac spytujem svoje hodnoty a ich pôvod. Nikdy som si nemyslela, že som typická 

Američanka, a že zdieľam hodnotový systém s ostatnými Američanmi. No táto skúsenosť ma 

primäla si uvedomiť, že tomu nie je úplne tak a že naopak mám toho prirodzene mnoho spoločného 

z vlastnou kultúrou.“- dodáva Isabella. 

U Isabelly a jej porozumeniu hodnoty kapitalizmu v Českej Republike v porovnaní so Spojenými 

Štátmi sa podobne ako u Petra prejavuje interkultúrny postoj ku kultúrnemu poznávaniu. Moja 

informátorka zdieľa počiatočnú rozčarovanosť z prítomnosti kapitalizmu a konzumu v českej 

spoločnosti a túžbe mladých ľudí byť súčasťou tohto systému a zamestnať sa v nadnárodných 

spoločnostiach „Jedným z dôvodov, prečo som sa tak tešila do Českej Republiky, je že som 

očakávala spoločnosť menej kapitalistickú spoločnosť. No myslím si, že Česká Republika sa 

nachádza v odlišnej situácii z historického hľadiska. Ja môžem byť otrávená týmto systémom,  

avšak pre ľudí v Českej Republike predstavuje zmenu zo systému, ktorý bol ešte horší.“ 

Viacerým mojim bytovým informátorom sa darí, či už vďaka prítomnosti buddíka alebo 

prameniac z ich silnej motivácie, poznávať domácich obyvateľov a nadväzovať s nimi 

autentickejšie vzťahy. Vďaka zvýšenému zapájaniu sa študentov do života miestnych obyvateľov 
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sa u nich prehlbuje interkultúrne poznanie79, podnecované častou kultúrnou reflexiou 

vyvolanou stavaním vlastných kultúrnych hodnôt do kontrastu s hodnotami hostiteľskej 

spoločnosti.  

 Význam sebareflexie v interkultúrnom rozvoji vyzdvihujú i Berg, Paige a Lou v ich štúdii 

o rozvoji študenta v zahraničí. Podľa nich sebareflexia v kultúrne odlišnom prostredí umocňuje 

kultúrne povedomie a toto novo nadobudnuté poznanie im pomáha zdokonaľovať a 

prispôsobovať svoje správanie odlišným kultúrnym kontextom, a vhodne a efektívne 

komunikovať s jeho predstaviteľmi80.  

Peter zhŕňa poznanie, ku ktorému došiel prostredníctvom reflexie na svoju skúsenosť: 

„Všetky tie rozdielne uhly pohľadov a spôsobov uvažovania, či životných filozofií ťa nútia si 

uvedomiť, že si zaseknutý v jednej mentalite. Preto je dôležité, aby si posunul hranice svojho 

zmýšľania, a začal uvažovať trochu viac abstraktne, pretože tvoja abstraktná myšlienka je niekoho 

každodenná myšlienka.“ 
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České rodiny. Sociálna realita amerických študentov 

 

Posledná skupina študentov, ktorej skúsenosť sa vám pokúsim priblížiť je najmenšou a dovolím 

si tvrdiť najšpecifickejšou zo všetkých troch spomínaných skupín. Jej špecifickosť spočíva 

predovšetkým v type študenta, ktorého oslovuje a taktiež v jej nízkej interakcii s ostatnými 

dvoma skupinami amerických študentov.  

Termín izolácia bol doteraz použitý len vo vzťahu k hostiteľskej spoločnosti, avšak študenti 

ubytovaní v českých rodinách, ku ktorým odteraz budem referovať ako k homestay 81 

študentom, tento fenomén izolovanosti pociťujú voči príslušníkom vlastnej kultúry. Táto forma 

izolácie je u homestay študentov chcená i nechcená. Na jednej strane ju totiž determinujú odlišné 

motivácie študentov, na strane druhej strane špecifická organizácia ich pobytu daná programom 

CIEE (pozri kapitolu:Organizácia študijných pobytov amerických študentov v ČR). 

Absenciu sociálnej opory, ktorú napríklad poskytuje silná komunita internátnych študentov, 

moji informátori pociťujú najmä v počiatkoch ich pobytu v ČR. „ Pre homestay študentov je veľmi 

ťažké spoznávať  nových ľudí... obzvlášť na začiatku to bolo náročné...ako homestay študent som 

nikdy netušila, čo sa deje. Mala som pocit, že všetci vedia kam sa ide večer von, len ja nie. Navyše 

mnoho študentov prichádza v rámci veľkých skupín, kde sa každý pozná s každým.“ – spomína na 

neľahký úvod do jej zahraničnej skúsenosti Kelly. 

Preto mnohokrát nadväzujú títo študenti blízke vzťahy s ostatnými homestay študentmi a tak si 

utvárajú vlastnú komunitu.  

„Som moc vďačná za skupinu homestay študentov. Mala som obavy, že si nebudem s nikým 

rozumieť, pretože mentalita západu krajiny sa veľmi líši od východu82... s ľuďmi z homestay môžem 

navyše zdieľať svoje zážitky zo života s českou rodinou.“ 

Motivácie k stráveniu zahraničného študijného pobytu práve v Prahe sa vo výpovediach mojich 

informátorov inklinujú spravidla k záujmu o históriu krajiny – „na univerzite som mal kurz 

o nacistickom režime a to vo mne vyvolalo záujem o históriu tohto regiónu“ - a stredoeurópskeho 

regiónu, či pražskú architektúru a špecifické predmety v ponuke CIEE Praha. Opakujúci sa motív 

pri procese rozhodovania sa pre ubytovanie v českej rodine najlepšie vystihuje jedna 

informátorka prehlásením „keď už, tak poriadne“, či inými slovami záujem o hlboký „ponor“ a čo 

                                                           
81 Homestay študent – z angličtiny prevzatý termín, ktorým za účelom jednoduchšej a trefnejšej terminológie 

referujem k 3.skupine študentov ubytovaných v českých rodinách 
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49 
 

najintenzívnejší kontakt s hostiteľskou kultúrou. Jedna z mojich informátoriek považovala pobyt 

v českej rodine za výzvu, ktorú túžila prijať, iná študentka zase zdôrazňuje nezáujem bývať 

s Američanmi – „ S nimi predsa môžem bývať kedykoľvek“.  

Boli to práve homestay študenti, ktorí  vždy javili veľký záujem o lekcie českého jazyka 

a oslovovali ma so slovami „Dobrý den! Jak se máš?“. Patricia si nevie vynachváliť svoju učiteľku 

češtiny a priala by si, aby mala možnosť mať viac hodín češtiny týždenne: „Som rada, že nás nútia 

sa skúsiť naučiť češtinu a že nás testujú. Robia to správne (CIEE), ale priala by som si, aby sme mali 

viac hodín... Moja učiteľka je úžasná. Keď hovorí po česky, rozumiem jej – je to ako kúzlo.“ 

Očakávania mojich informátorov a ich predstavy o domácej kultúre sú veľmi obecného 

charakteru a odkazujú sa najmä na referencie a výpovede známych a kamarátov z univerzity, 

ktorý strávili študijný semester v Prahe a nevedeli si túto skúsenosť vynachváliť. Kevin – jeden 

z mojich mužských informátorov si spomína, že pred príchodom do Prahy niečo počul 

o priamočiarosti českej kultúry a skvelej reputácii českého piva, ale to je asi tak všetko“. Emma 

uvádza, že jej predstava o Prahe a českom prostredí bola do veľkej miery ovplyvnená predošlou 

skúsenosťou z pobytu na Ukrajine, kde bolo oveľa jasnejšie znať pozostatky bývalého režimu. 

V Českej Republike na rozdiel od Ukrajiny nezaregistrovala vplyv Ruskej kultúry: „Očakávala 

som, že Praha bude podobná, ale mýlila som sa. Ide o veľmi kapitalisticky založenú spoločnosť.“ 

„Moje očakávania sa hlavne vzťahujú k želaniu sa začleniť viac do miestnej komunity, než do 

komunity okolo CIEE.“ - odkrýva Emma svoje vnútorné motivácie. 

Najväčšie výzvy, ktoré informátori asociujú so svojou skúsenosťou vyplývajú z úsilia naplniť 

tieto očakávania a predstavy. Medzi homestay študentmi sa vyskytuje opakujúci sa motív snahy 

začleniť sa do českej spoločnosti a nadviazať autentické vzťahy s jej členmi. Kevin označuje za 

najväčšiu výzvu úsilie „stať sa miestnym“ (being local), resp. snaha chovať sa podľa miestnych 

rámcov správania a navigovať mesto akoby bol jeden z domácich obyvateľov. Jeho cieľom bolo 

objavovať „české miesta“ – podniky, ktoré navštevujú výlučne českí obyvatelia, dostať sa na 

miesta, o ktorých by sa turista nikdy nedozvedel. Jedným z vrcholných zážitkov jeho pobytu v ČR 

bol koncert českej filharmónie, ktorý sa konal na Pražskom hrade a ktorého sa Kevin zúčastnil so 

svojou hosťovskou rodinou: „Bol krásny septembrový večer a všetci ľudia naokolo boli slávnostne 

oblečení a my s nimi. Pripadal som si ako ozajstný Čech obklopený ďalšími Čechmi. Dokonca som sa 

spýtal na cenu a objednal si pivo po česky.“ – opisuje s úsmevom na tvári Kevin radosť z pocitu 

prináležitosti k miestnej komunite.  

Zóny kontaktu homestay študentov s domácou kultúrou sú predovšetkým rozšírené o hosťovskú 

rodinu a kontakt, ktorý im jednotliví členovia sprostredkovávajú s ďalšími členmi miestnej 

komunity. Emma sa teší z nových kontaktov a kamarátstiev, ktoré nadviazala prostredníctvom 
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jej „českej sestry“, ktorá je zhruba v jej veku: „Tieto priateľstvá sú zatiaľ len pučiacimi kvetmi 

a teším sa na to až rozkvitnú a premenia sa v ovocné plody.“- poeticky vystihuje povahu vzťahov 

s českými kamarátmi. 

Okrem aspektu rodiny sú však študentom prezentované rovnaké príležitosti a zóny kontaktu 

ako ostatným študentom v programe CIEE. I oni absolvujú stáže a stávajú sa dobrovoľníkmi 

v českých neziskových organizáciách.  

Podobne ako u ostatných dvoch skupín tak i u homestay študentov je buddík súčasťou ich 

zahraničnej študijnej skúsenosti. Každému homestay študentovi  je individuálne priradený 

buddík, ale miera jeho zodpovednosti a povinností je značne oklieštená oproti buddíkovi na byte 

či dokonca na koleji. Homestay buddík nemusí zodpovedať za chod domácnosti, či poriadok na 

internáte. Nemusí riešiť žiadne administratívne záležitosti a uistiť sa, že študent ovláda nočný 

cestovný poriadok a vie trafiť domov, atď. Všetky tieto záležitosti totiž rieši so študentom jeho 

česká rodina. Homestay buddík vystupuje tak skor v pozícii príležitostného českého kamaráta. 

Jeho funkcia sa najviac približuje funkcii buddíka zahraničného oddelenia FHS. Z výpovedí 

mojich informátorov ale i vlastných pozorovaní usudzujem, že účasť buddíka na skúsenosti 

homestay študenta závisí predovšetkým od individuálneho záujmu spoznať sa a tráviť čas 

s americkými študentom a vice versa. Poznala som buddíkov, ktorí sa nestretli so študentom 

viac ako 3-krát v priebehu semestra, a budíkov, ktorí vyvíjali značné úsilie pravidelne sa 

stretávať  nielen s „prideleným“ študentom, ale s celou homestay komunitou. Jan, jeden 

z homestay budíkov, pravidelne organizuje z vlastnej iniciatívy rôzne aktivity s homestay 

študentmi a vysoký záujem viedol k utvoreniu akejsi tradície „karaoke večerov“ v jednom 

z pražských podnikov, kde sa každý štvrtok študenti stretávajú s Honzom a jeho kamarátmi 

z univerzity.  

Avšak podiel a význam hostiteľskej rodiny na podobu a ráz študentovej skúsenosti z pobytu 

v Českej Republike je nesporný a neporovnateľný s inými medzikultúrnymi väzbami, ktoré 

študenti nadväzujú. 

Kľúčové pre rozvoj interkultúrnej kompetencie študenta však nie je množstvo a frekvencia 

interakcií s predstaviteľmi hostiteľskej spoločnosti, ale ich kvalita83. A to platí i v prípade 

študentov ubytovaných v českých rodinách. V jednom z rozhovorov informátorka len tak 

mimochodom poznamenala, že komunikácia s členmi jej českej rodiny je značne limitovaná 

jazykovou bariérou. Naopak Patricia tvrdí, že radšej trávi celé večery rozhovormi so svojimi 

                                                           
83Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 

intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 

Stylus Publishing 2012, s. 124-126  
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českými dočasnými rodičmi ako chodením do nočných klubov: „Moji (českí) rodičia sú jedným 

z najpozitívnejších aspektov tejto skúsenosti, pretože sú až absolútne skvelí. Naša interakcia 

väčšinou spočíva v popíjaní pohára vína a rozprávaní sa pri večeri.“ 

Emma oceňuje citovú oporu, ktorú jej nová rodina poskytuje: “Nemôžem dostatočne vyjadriť, ako 

moc sa cítim byť súčasťou tejto rodiny....Mám novú sestru a mamu!“ 

Jedným z privilégií študentov ubytovaných v českých rodinách je práve prístup k perspektíve 

staršej generácie a jej pohľadu na vývoj českej spoločnosti. Študentov obzvlášť zaujíma história 

komunistického režimu a jeho pádu počas nežnej revolúcie. Kevin, jeden z mojich informátorov, 

opísal našom rozhovore udalosť, na ktorej jasne možno vidieť, aký typ kultúrneho poznania sa 

dostáva študentom, keď majú prístup k informáciám „z prvej ruky“.  

„ Jeden večer som bol so svojimi kamarátmi a spolubývajúcim na hokejovom zápase v Prahe. 

Pamätám si, že išlo o dosť dôležitý zápas a ako sa zápas chýlil ku koncu atmosféra hustla. Dav 

v zápale hry začal spoločne skandovať : ‚Kdo neskáče, není Čech! Kdo neskáče není Čech!‘. Keď som 

sa vrátil domov, spomenul som to Radke (hosťovskej mame) a požiadal ju o preloženie. Ona mi ale 

namiesto toho povedala  fascinujúci príbeh o novembri 1989, kedy všetci vyšli do ulíc na protest 

proti komunistickému režimu. Všade boli obrovské davy ľudí a Václavské námestie bolo absolútne 

preplnené. Preto sa časť protestujúcich  presunula na Letnú. Keďže bol strašne chladno vonku, 

ľudia začali poskakovať, aby sa zohriali, čo viedlo k skandovaniu ‚Kdo neskáče, není Čech!‘.“ – 

rekapituluje Kevin anekdotu z Nežnej Revolúcie, „nikdy by som sa nič takéto nedozvedel, keby som 

nebol býval u Radky.“ 

Kevin a jeho spomienka je ukážkou toho, ako orálna história sprostredkovaná členmi 

hostiteľskej spoločnosti môže umocniť a prehĺbiť študentovo kultúrne poznanie. Kevinov  bol 

vďaka svojej českej mame schopný preniknúť do príčin jednania hostiteľskej komunity a odhaliť 

významy, ktoré sa za na prvý pohľad nezrozumiteľným chovaním miestnych skrývajú. Avšak 

vystopovanie pôvodu a príčiny určitého kultúrne podmieneného správania nie je tak 

priamočiare a jednoznačné ako v prípade Kevinovej skúsenosti. Emma poukazuje na jednu 

osobitosť domácej kultúry, ktorú spozorovala najmä medzi jej českými kamarátmi: „Všetci moji 

kamaráti z domu sa zaujímajú o chod spoločnosti a jej problémy. A aktívne sa podieľajú na jej 

zlepšení. Tu mám však pocit, akoby mladí ľudia nemali tú istú motiváciu. Akoby im na tom moc 

nezáležalo. Možno som ešte nerozpoznala to, na čom im záleží, alebo to súvisí s mierou 

expresívnosti ľudí.... Mám pocit, že ľudia v Českej Republike sa riadia viac rozumom a menej 

pocitmi, na rozdiel od Američanov.“  

Táto zmätená výpoveď študentky, je príkladom neschopnosti preniknúť do príčin správania 

príslušníkov domácej kultúry. Avšak u informátorky možno spozorovať úsilie o reflexiu 



52 
 

a porozumenie tohto abstraktného konceptu na základe miery expresívnosti a racionality 

miestnych obyvateľov. 

Každý jeden informátor, bez ohľadu na to, do ktorej s troch spomínaných skupín patrí, považuje 

túto skúsenosť za nesmierne obohacujúcu pre ich osobný rozvoj. Medzi ich výpoveďami sa 

vyskytujú prehlásenia o väčšej otvorenosti novým veciam, príležitostiam i ľuďom, či schopnosť 

žiť v momente a neobávať sa budúcnosti, atď. Kevinovi zahraničná skúsenosť pomohla nájsť 

stratené sebavedomie a dôveru vo  vlastnú sebestačnosť: „Už viem, že dokážem hocičo. Strávil 

som 4 mesiace v Európe, stretol som mnoho Čechov. To mi dodalo sebavedomie... Teraz prikladám 

väčší význam sebe samému, veciam a spôsobu, akým na ne nahliadam.“ 

Emma pokladá práve ťažké a náročné situácie, ktorým musela čeliť za tie najprínosnejšie pre jej 

osobný rozvoj a poznanie seba samej a druhých: „ Je to práve ten moment, keď sa cítiš osamelo 

a strateno, ktorý ťa najviac posúva dopredu...Neviem, kde som, kto mi pomôže, ale som stále tu a tu 

i idem ďalej.“ 

U homestay študentov bolo zaujímavé pozorovať mieru reflexie seba samých ale i informácií 

získaných o domácom prostredí. V priebehu pobytu v ČR rozpoznávali rozličné formy kultúrne 

podmieneného správania na oboch stranách interkultúrneho kontaktu. Interpretácie ich 

postrehov viedli niekedy k spochybňovaniu a kritike konkrétnych hodnôt vlastnej kultúry, 

inokedy naopak k ich oceňovaniu a identifikácii s americkou kultúrou, akokoľvek názorovo 

protichodnou sa tak rozsiahla krajina akou sú Spojené Štáty Americké môže javiť. V rámci 

rozhovorov som u svojich informátorov zaznamenala schopnosť rozmýšľania v dimenzii 

kultúrnej odlišnosti.  

„V Českej Republike je omnoho menej elitárstva oproti Spojeným Štátom. Tu pôjde hlavný architekt 

v pohode na pivo s robotníkmi pracujúcimi na jeho stavbe. Česká spoločnosť nie je tak 

hierarchizovaná ako tá americká. Taktiež mám pocit, že medzi ľuďmi ti dochádza k reálnemu 

dialógu. Ľudia sú k sebe úprimnejší a správajú sa autenticky.“ 

„Nadobudla som dojem, že Američania prikladajú väčší význam tomu, aby ich život mal nejaké 

konkrétne smerovanie .Mám pocit, že miestni (Česi) sú viac otvorení zmene a vychutnávajú si  

samotný proces v porovnaní  s Američanmi, ktorí sa usilujú si do detailu naplánovať život 

a dosiahnuť jeden konkrétny cieľ.“ spochybňuje Emma životnú filozofiu príslušníkov jej vlastnej 

kultúry, „v tomto aspekte sa cítim viac doma v Českej Republika ako v USA.“  
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ZÁVER 
 

V úvode tejto práce som si vytýčila základný cieľ a to postihnúť problematiku interkultúrneho 

rozvoja amerického študenta na krátkodobom študijnom pobyte v Českej Republike. Mojím 

zámerom bolo odhaliť špecifické prístupy študentov pri kultúrnom poznávaní, ich motivácie  

a očakávania spojené s pobytom v odlišnom kultúrnom kontexte a konkrétne kroky, ktoré 

študenti podstupujú za zámerom vyťažiť čo najviac z tejto vzácnej skúsenosti. A v súvislosti 

s týmto procesom utvárania sociálnej reality ma obzvlášť zaujímalo, k akému typu poznania 

u študentov na krátkodobom študijnom pobyte dochádza a aké faktory naň vplývajú.  

Na nasledujúcich stránkach verím, že poskytnem čitateľovi nielen súhrn už prezentovaných 

spracovaných dát, ale i odpovede na otázky, ktoré si v rámci tejto práce kladiem. 

Motivácie a očakávania študentov od pobytu v zahraničí stavajú študentovu skúsenosť do 

kontextu a vrhajú svetlo na študentove voľby a rozhodnutia, ktorými udáva formu svojej 

zahraničnej skúsenosti. Americkí študenti prichádzajú do Prahy s už dopredu jasne 

sformulovanou predstavou o ich skúsenosti, ktorá málokedy prechádza radikálnou zmenou a 

v priebehu semestra sa očakávania študentov moc nemenia. Preto niektorí z mojich 

informátorov prejavujú sklamanie z rozhodnutí, ktoré  urobili v úvode pobytu a už ich nemôžu 

zmeniť ako v prípade Dana, ktorý si chcel vychutnať „voľný“ semester a obával sa, že stáž alebo 

dobrovoľnícka činnosť by mu zaberala príliš veľa z jeho voľného času.  

Väčšina informátorov však prejavuje spokojnosť a vysokú mieru satisfakcie v súvislosti 

s naplnením ich dopredu stanovených cieľov.  Avšak ich ciele a motivácie sa líšia a determinujú 

podobu ich skúsenosti. Skúsenosť študenta, ktorého hlavným cieľom je cestovať a poznávať 

rozdielne kúty Európy so svojimi kamarátmi s americkej univerzity a Prahu vníma ako výhodnú 

pozíciu, z ktorej môžu svoje plány ľahko uskutočňovať, sa veľmi líši od študenta, ktorý prišiel do 

Prahy sám a za účelom spoznať jej kultúru a získania si českých kamarátov. Dopad motivácií 

a očakávaní možno najlepšie dokladovať na miere záujmu o učenie sa domáceho jazyka. 

Internátni študenti, ktorí väčšinu víkendov trávia mimo ČR so svojimi americkými kamarátmi, 

prejavujú veľmi nízky záujem až nechuť tráviť svoj čas na zahraničnom pobyte štúdium domácej 

reči, na rozdiel od niektorých bytových študentov a všetkých informátorov z rád homestay 

študentov, pre ktorých sú hodiny češtiny príležitosťou k prehĺbeniu kontaktu a pocitu 

prináležitosti ku komunite. Títo študenti sa tešia z každej konverzácie v českom jazyku, ktorá sa 

im naskytne a nezriedka ju vyhľadávajú.   

V rámci výskumu vyšlo najavo, že študentom sa naskytujú rôzne zóny kontaktu s domácim 

prostredím. Niektoré sú študentovi vopred dané a dostať sa za ich hranice vyžaduje silné 
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predsavzatie, iné zóny kontaktu sú viac otvorené a rovnako prípustné študentom bez ohľadu na 

iné danosti študentovej skúsenosti, akou je napríklad typ bývania.  

Ako ukázal výskum príležitosť zúčastniť sa stáže využívajú študenti naprieč všetkými tromi 

spomínanými skupinami. V rámci ktorých nadväzujú viac či menej povrchné a formálne 

interkultúrne väzby a utvárajú si obraz predovšetkým o pracovnom prostredí domácej kultúry - 

jeho štruktúre, pracovnej morálke a vzťahmi medzi zamestnancami. Typ kontaktu, ktorí 

nadväzujú prostredníctvom týchto príležitostí je prevažne formálneho charakteru a obmedzuje sa 

kancelárske priestory príslušnej organizácie.   

Postava buddíka predstavuje špecifickú zónu kontaktu pre amerického študenta a jeho vplyv na 

podobu študentovej skúsenosti sa líši v závislosti od jeho miery interakcie so študentom. Zatiaľ čo 

študenti na internáte utvárajú síce priateľské, ale v značnej miere povrchné vzťahy 

s internátovým budíkom, študenti na byte zdieľajú spoločnú domácnosť s českým študentom 

a nemajú na výber v otázke vzájomného kontaktu. Homestay buddík naopak na výber má, a miera 

interakcie závisí len a len na jeho a študentovej motivácii investovať čas do tohto typu 

medzikultúrnej väzby.  Bez toho, aby sme opomínali význam osobnostných faktorov 

a individuálnych motivácií na podobu vzťahu buddíka so študentom, je možné z tohto výskumu 

usúdiť, že buddík 2.skupiny študentov (študenti ubytovaní na bytoch). Petrov príklad je dôkazom 

toho, ako výrazný a rozhodujúci vplyv môže mať českú spolubývajúci na to, akým spôsobom 

študent vníma českú kultúru a aké interakcie a kontakty nadväzuje s domácim prostredím. 

V porovnaní so situáciou študenta prvej a tretej skupiny, kedy buddík je buď akousi kontaktnou 

osobou v prípade potreby alebo kamarátom, s ktorým sa raz za čas stretne študent na kávu, je 

„bytový buddík“  nielen kamarátom a kontaktnou osobou v čase núdze, ale predovšetkým 

hlavným spojovacím článkom medzi študentom a domácou kultúrou, ktorej reprezentantom je 

zároveň. 

Interkultúrne väzby a ich intenzita narastá spoločne s mierou a kvalitou interakcie študenta 

s domácim obyvateľstvom. Pre študenta na internáte je typické utváranie skôr povrchných 

a formálnych väzieb s príslušníkmi hostiteľskej spoločnosti, avšak u študenta na byte dochádza 

v ideálnom prípade k intenzívnejšej kultúrnej výmene a budovaniu autentickejších vzťahov 

s Čechmi. Charakter týchto väzieb sa vyznačuje neformálnosťou a uvoľnenosťou. V prípade 

tretieho typu študenta interkultúrne väzby naberajú na najväčšej intenzite vzhľadom na povahu 

intímnych rodinných vzťahov a autoritatívnejšej pozície hosťujúceho rodiča.     

Hoci CIEE svojou štruktúrou do značnej miery udáva podobu zahraničnej skúsenosti amerického 

študenta v ČR – napr. to na aké miesta bude chodiť alebo s kým sa bude stretávať, či kde bude 

bývať, je nutné poznamenať, že študent nie je k  týmto organizačným štruktúram nijak pevne 

viazaný. Má všetku slobodu sa nezúčastniť aktivít organizovaných CIEE a objavovať nové miesta, 
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ktoré nie sú preplnené americkými študentmi. No mnohým študentom na jednej strane vyhovuje 

toto kultúrne známe prostredie a nechcú sa zriecť výhod s ním spojených ako sme mali možnosť 

spozorovať u internátnych študentov. 

Postoje študentov k organizácii CIEE sa naprieč skupinami rôznia a na základe výpovedí 

niektorých mojich informátorov dochádzam k záveru, že mnohí účastníci študijného programu 

vnímajú CIEE ako poskytovateľa  cenných príležitostí k interkultúrnemu kontaktu a pomocnú 

ruku pri budovaní sociálnej základne, no v priebehu pobytu sa postupne odpútavajú od týchto 

zabehnutých štruktúr a začínajú objavovať a spoznávať domácu kultúru viac vo vlastnej réžii. 

Rolu a funkciu CIEE  možno tak prirovnať k odrazovému mostíku, z ktorého sa buď študent 

odváži skočiť a začne objavovať neznáme vody, alebo radšej zostane v bezpečí na brehu.  

 Komunita a pocit prináležitosti je jedným z kľúčových aspektov sociálnej reality amerických 

študentov. Bez ohľadu na študentove motivácie a očakávania od pobytu v ČR, či jeho typ 

ubytovania, každý študent má potrebu byť súčasťou komunity ľudí. V prípade internátneho 

študenta mu túto potrebu uspokojuje komunita amerických študentov a spolubývajúcich. 

Študent v českej rodine nachádza zázemie a oporu v rámci komunity českej rodiny, ktorej 

súčasťou sa dočasne stáva. A v neposlednom rade medzi informátormi ubytovaných na bytoch 

sa vyskytuje táto prirodzená ľudská túžba niekam patriť v jeho úsilí nadviazať kontakty 

s domácim obyvateľstvom.  

 Svoj význam v študentovej skúsenosti predstavuje i fenomén izolovanosti, ktorý sa prejavuje 

buď vo vzťahu študenta k domácej kultúre, alebo v podobe študentovho úsilia sa vyhraniť voči 

predstaviteľom vlastnej kultúry. Zatiaľ čo izolovanosť od domáceho prostredia v internátnej 

komunite je v prevažujúcej miere situačná a dá sa povedať neúmyselná, izolácia či skôr 

vyhýbanie sa prostrediu s prevládajúcim americkým kultúrnym kontextom konkrétnych 

bytových študentov je spravidla žiadaná a vyhľadávaná. U homestay študentov ide o súhru 

faktorov voľby a situačných faktorov. Ale u študentov na byte dochádza k utváraniu silných 

väzieb s členmi vlastnej kultúry a obyvateľmi bytov nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti, a tak 

i stmeľovaniu americkej študentskej komunity. Študenti sa v početných skupinách stretávajú 

najmä na house párty, ktoré medzi sebou pravidelne organizujú.   

 

Tieto faktory a rozdielne prístupy študentov k zahraničnej skúsenosti nielen majú vplyv a 

odhaľujú obraz sociálnej reality amerického študenta, ale i na jeho rozvoj v kultúrne odlišnom 

prostredí. Študenti naprieč skupinami takmer jednohlasne prehlasujú, že táto skúsenosť je 

hlavne skúsenosťou osobného rozvoja a rastu. Nové perspektívy a stret s odlišnou kultúrou 

študentom otvorili doslova oči a predstavil im i iné cenné životné filozofie. Študenti získali 



56 
 

v kontakte s neznámym prostredím nezávislosť, sebavedomie a vedomie schopnosti adaptovať 

sa na nové situácie, nových ľudí a nové prostredie. 

Interkultúrny rozvoj ako ho predstavuje Hammer má však špecifický charakter a viažu sa naňho 

konkrétne schopnosti spojene s jednaním v rámci a s odlišným kultúrnym prostredím. Opierajúc 

sa o prácu skúsených odborníkov na danú problematiku spozorovala som u mojich informátorov 

rozdielnu mieru interkultúrnej kompetencie – schopnosti prijímať odlišné kultúrne perspektívy  

a vzorce správania naprieč rozličnými kultúrami84.  

Táto schopnosť sa u mojich informátorov vyskytuje v rozličnej miere a študenti si osvojujú 

v priebehu pobytu rôzne spôsoby uvažovania o odlišných kultúrnych prejavoch . Postoje 

k poznávaniu domácej kultúry sa pohybujú na škále interkultúrneho rozvoja od jednoduchších 

monokultúrnych prístupov, v rámci ktorých sa študenti buď vyhraňujú voči domácej kultúre 

a neopúšťajú bezpečie im známeho kultúrneho kontextu cez viac neutrálnejší minimalizačný 

postoj, ktorý nie je schopný poznávať zložité kultúrne odlišné vzorce správania, až po 

interkultúrny prístup, pre ktorý je typické prehĺbenie kultúrneho poznania a schopnosti odhaliť 

príčiny kultúrne odlišného jednania85.  

Výskum ukázal na jednotlivých príkladoch výpovedí študentov, že študentovo interkultúrne 

učenie sa zdokonaľuje spoločne s rastúcou schopnosťou študenta reflektovať na svoju 

skúsenosť. Študenti s vyššou mierou reflexie na svoje skúsenosti skutočne dosahovali vyššieho 

stupňa interkultúrneho rozvoja a ich schopnosti ak nie prijímať, tak aspoň chápať odlišné vzorce 

správania. Isabella a jej porozumenie historicky odlišne podmieneným kultúrnym kontextom je 

príkladom tejto schopnosti. Moje zistenia tak potvrdzujú zistenia Paige a Vande Berg a ich 

akcentácii významu reflexie študenta na jeho interkultúrne skúsenosti86 a jej dopadu na rozvoj 

interkultúrnej kompetencie. 

V prípade Petra a jeho interkultúrneho prístupu ku kultúrnemu poznaniu sa osvedčuje význam 

a prítomnosť kultúrneho mentora87 v zahraničnej skúsenosti študenta. Prítomnosť buddíka 

                                                           
84 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 

intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 
Stylus Publishing 2012, s. 118 

85 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 

intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 
Stylus Publishing 2012, s. 118- 124 

86 Vande Berg, M., Paige, R. M., & Lou, K. H. (2012). Student learning abroad. Sterling, VI; Stylus Publishing 
2012. s. 54 

 

87 Hammer, M.; „The Intercultural Development Inventory: A new frontier in assessment and development of 

intercultural kompetence“. In M. Vande Berg, R.M. Paige, & K.H. Lou (Eds.), Student Learning Abroad. Sterling, 
Stylus Publishing 2012, s. 130-132 
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a jeho „nenútené vedenie“ študentovho zážitku v ČR viedol k stimulácii interkultúrneho rozvoja 

jedinca a zvýšenej sebareflexii a reflexii hodnôt vlastnej kultúry. 

 

Na týchto príkladoch študentov, ktorý sa tešia z nadobudnutia blízkeho a priateľského vzťahu 

s ich budíkom a, ktorí dochádzajú do pravidelného kontaktu s domácim obyvateľstvom, ktorý 

ich podnecuje ku kultúrnej reflexii, možno spozorovať pozitívny dopad a význam súhry týchto 

troch faktorov (kultúrneho mentora, kultúrna reflexia a častý kontakt s príslušníkmi domáceho 

prostredia)môže umocniť proces interkultúrneho rozvoja. 

Vo všetkých týchto tvrdeniach sa stotožňujem s prácou výskumníkov a priekopníkov 

problematiky interkultúrneho vzdelávania, ale dovoľujem si taktiež, na základe vlastných 

pozorovaní, predstaviť malý odklon od teórie Mitchella R. Hammera o štádiách interkultúrneho 

rozvoja. Hammer totiž predstavuje jednotlivé štádia rozvoja interkultúrnej kompetencie ako na 

seba nadväzujúce vzorce uvažovania o kultúrnej odlišnosti, kde to predošlý prístup je 

nevyhnutne podmienkou nadobudnutia ďalšieho štádia zmýšľania. Ja som však v rámci svojho 

výskumu spozorovala dosť nepravidelný a voľný pohyb študentov medzi jednotlivými rámcami 

inter- či monokultúrneho uvažovania. Poznala som, že postoj študenta na škále interkultúrneho 

rozvoja závisí od kultúrneho a situačného kontextu, v ktorom sa študent nachádza a od miery 

jeho porozumenia danému vzorcu správania.  

 

Mojim finálnym záverom je teda poznanie kontextovej závislosti u schopnosti študenta 

adaptovať interkultúrny prístup k poznávaniu kultúry.  
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