
Setkávání kultur
5. cvičení Komunikace mezi kulturami



Identita, hodnoty a instituce
Identita - ke které skupině 
patřím? (může se během 
života měnit)

Hodnoty - základ rozdílu 
kultur; ovlivňují identitu

Instituce - pravidla, zákony 
a organizace



Setkávání kultur
● Akulturační křivka 

○ Znázorňuje změny pocitů 
dlouhodobého pobytu v cizině

○ Euforie - vzrušení poznání 
nového (krátkodobý pobyt)

○ Kulturní šok - začíná skutečný 
život v cizině (viz výše)

○ Akulturace - učím se žít v 
nových podmínkách a pomalu 
roste sebedůvěra, integrace do 
nové sociální sítě

○ Ustálený stav - domov, který je 
stále cizí, či jako doma, lepší než 
doma



Setkávání kultur
● Kulturní šok

○ Stavíme na základních hodnotách - vštěpovány od narození -> jsou pro nás samozřejmé a 
jsou nevědomé -> na ty staví vědomé projevy kultury - rituály, symboly, hrdinové

○ Jako cizinec se můžu naučit vědomé projevy, proniknout do nevědomých je obtížné
○ Musí se učit od základů - rozhořčení, pocit bezmoci -> ovlivní i tělesné funkce
○ Může trvat i rok při několikaletém pobytu
○ Co jiná země, to další kulturní šok
○ Část fáze akulturační křivky

● Kulturní šok naruby
○ Při návratu zpět do rodné země/domova
○ Pocit, že sem již nepatřím



Pojmy
● Etnocentrismus - posuzuji cizí/odlišné prostředí podle standardů své kultury 

- hodnocení nepříznivé; názor, že kultura vlastní skupiny, je nadřazena kultuře 
jiných skupin; vnímání hodnot a norem vlastní skupiny jako jediných 
správných, užitečných a pravdivých; pravé kvality jiných kultur tudíž nejsou 
brány v potaz

● Kulturní relativismus (Hofstede užívá polycentrismus) - vychází z 
předpokladu, že jednotlivé kultury jsou jedinečné, které lze popsat a pochopit 
pouze v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí (=na cizí kulturu 
nahlížím jejíma očima)

● https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10019350-jak-se-tvari-cizinci-kdyz-po
prve-ochutnaji-typicke-ceske-chlebicky 

https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10019350-jak-se-tvari-cizinci-kdyz-poprve-ochutnaji-typicke-ceske-chlebicky
https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10019350-jak-se-tvari-cizinci-kdyz-poprve-ochutnaji-typicke-ceske-chlebicky


Menšiny, migranti a uprchlíci
Asimilace = příslušníci menšiny by se měli stát stejnými jako všichni ostatní a 
ztratit svoji odlišnost co nejrychleji 

Integrace = příslušníci menšiny jsou akceptováni jako plnoprávní členové 
hostitelské společnosti a jsou podporováni v uchování si své vlastní kultury 

(příklad Češi v zahraničí)


