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npor. Mgr. Michaela RAJNOHOVÁ

                        

                                                       Kultúra je chápaná ako „mentálne programovanie“ 1)

ÚVOD

 

Súčasný svet tvorí celok vzájomne poprepájaných a vzájomne závislých častí. 
V minulosti boli našimi susedmi ľudia, ktorí nám boli veľmi podobní. Podobne sa 
obliekali, stravovali, hovorili rovnakým jazykom. Dnes žijeme v susedstve s ľuďmi, 
ktorí nie sú našimi kultúrnymi replikami. Pojem globálna dedina je priliehavou me-
taforou na vyjadrenie faktu, že svet je sieťou vzájomne závislých národov a etník. 
Akokoľvek sme rozmanití, žijeme fakticky vo vzájomnom susedstve. Takýto život je 
dôsledkom globalizácie, vďaka ktorej súkromný a pracovný život v mnohých prípa-
doch prekonáva hranice vlastných štátov. 

Pôvodne sa globalizácia chápala ako ekonomický jav, ale čoraz viac ju môže-
me chápať aj ako pojem duchovný a  kultúrny. Jasne prezentuje nové príležitosti 
a výzvy. Jej pozitívnym aspektom je zintenzívnenie vzájomnej komunikácie medzi 
jednotlivými kultúrami. Ale na druhej strane sa však prejavujú problémy fungovania 
spoločnosti na medzinárodnom poli v podobe veľkých svetových alebo menších 
lokálnych konfliktov. 2)  

Dôležitou súčasťou globálneho vzdelávania je interkultúrne učenie. Na to, aby 
sme dokázali plnohodnotne fungovať v  dnešnom globalizovanom svete, je po-
trebné byť otvorený a schopný rešpektovať odlišnosť. V multikultúrnych spoločen-
stvách častejšie dochádza k  napätiam a  medzikultúrnym konfrontáciám. Tie nás 
môžu naučiť budovať naše kapacity na nenásilné riešenie takýchto nedorozumení. 
Je to možné za predpokladu, že sme takému učeniu otvorení a uvedomujeme si 
rôzne bariéry. Schopnosť objektívne hodnotiť svoje vlastné správanie je základom 
interkultúrneho učenia.

Vojenský personál a služba v medzinárodnom prostredí so sebou prináša väčšie, 
či menšie sociálne psychologické problémy a niektoré vyplývajú práve z kultúrneho 
kontextu a odlišnosti kultúr.

Na odlišnosť je možné nazerať rozličnými pohľadmi, a to pohľadmi etnocentric-
kým, kde je odlišnosť vnímaná ako nemenná a ohrozujúca a etnorelativistickým, 
kde je odlišnosť vnímaná ako prispôsobivá, ako zdroj vzájomného obohacovania sa 
a rovnováhy. Pri etnocentrizme sa pozeráme na iné kultúry cez „oči“ našej vlastnej 
kultúry – zvykov a hodnôt. Pri etnorelativistickom pohľade (tzv. pluralizme) rešpek-
tujeme a vnímame zvyky a hodnoty odlišných národov a etník.  To, ktorý z pohľadov 

1) PRŮCHA, J.: Interkulturní komunikace. Praha  : Grada, 2010.
2) HENDERSONOVÁ, H.: Za horizontem globalizace. Praha : DhramaGaia, 2001. 
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nás charakterizuje, ovplyvňuje aj naše interkultúrne zručnosti. Milton J. Bennett 3) 
tvrdí, že interkultúrna citlivosť voči odlišnosti kultúr nie je človeku prirodzená. Ta-
káto citlivosť nie je súčasťou väčšej časti ľudskej histórie, pretože medzikultúrne 
kontakty boli zväčša sprevádzané krviprelievaním, útlakom alebo genocídou. Ak by 
sme chceli v dnešnom svete vzájomnej závislosti pokračovať týmto spôsobom, bolo 
by to sebadeštruktívne. Preto radšej volíme spôsob kultúrneho vzdelávania.

Obrázok 1: Počiatok interkultúrnej komunikácie

1 INTERKULTÚRNA PSYCHOLÓGIA

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa začala rozvíjať interkultúrna psy-
chológia (medzinárodný ustálený názov v anglickom jazyku je tzv. cross-cultural 
psychology). Tento odbor skúma podobnosti a rozdiely v psychologickom fungo-
vaní rôznych kultúr a etnických skupín. Geist poukazuje na ich špecifické zvláštnosti. 4) 
Podľa Hartla a  Hartlovej porovnáva špecifický vplyv rôznych kultúr na prežívanie 
a správanie človeka. Toto prežívanie a správanie je jednoznačne ovplyvnené kultúr-
nym kontextom. 4)

Iný popis hovorí, že interkultúrna psychológia predstavuje vedecké skúmanie 
variantov ľudského správania so zreteľom na spôsoby, ktorými je správanie ovplyv-
ňované kultúrnym kontextom. 5) Podľa tejto definície a iných vymedzení možno 
interkultúrnu psychológiu charakterizovať ako skúmanie toho, ako faktory kultúry 
(etnické, národné) ovplyvňujú myslenie, komunikáciu a správanie ľudí.

Najdôležitejším faktorom interkultúrnej psychológie je práve samotné porov-
návanie psychologickej povahy kultúrnych, etnických, rasových a náboženských 
spoločenstiev. 6) Celý vedný odbor sa výrazne rozvoja vďaka tomu, že nejde iba 

3) JANČOVIČ, J.: Interkultúrne kompetencie v globálnom vzdelávaní. In: International Conference Bo-
oklet, 2013.
4) PRŮCHA, J.: Interkulturní psychologie. Praha : Portál, 2004.
5) BERRY, J. W.: Conceptual Approaches to Acculturation, 2002.
6) DOLINSKÁ, V.: Akulturačné štúdie pre ekonómov... Bratislava : Wolters Kluwer, 2016.
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o teoretické bádanie, ale hlavne nachádza významnú aplikáciu v praxi. Dnes takmer 
neexistuje štát, v ktorom by žilo iba jedno etnikum. Od toho sa odvíja začleňovanie 
multikultúrnej výchovy do škôl, prispôsobovanie zdravotnej starostlivosti, práca sú-
dov, štátnej správy a polície. Čoraz väčšie rozmery nadobúda otázka začleňovania 
migrantov do hostiteľskej krajiny. Zaujímavé sú aj oblasti interkultúrnej komuniká-
cie v rôznych profesiách. Dnes je bežné, že firmu v jednej krajine riadia manažéri 
inej národnosti ako sú radoví zamestnanci, alebo naopak domáci manažér riadi cu-
dzincov. Vzájomná interakcia môže plodiť komunikačné a kultúrne bariéry, čo pri-
náša problémy v pracovnom a mimopracovnom styku. Umením je aj podieľanie sa 
na vyjednávaní viacerých národností. 4)

Daná problematika je veľmi aktuálna v  období  prípravy konkrétnych vojen-
ských jednotiek pred odchodom do zahraničnej misie a rovnako po jej ukončení. 
Pod záštitou svetových organizácií (NATO, OSN a  iné) sa vyčleňuje mnoho vojen-
ských misií, ktoré sú stále častejšie, predlžujú sa a sú politicky komplikovanejšie. 
Na strane vojenských jednotiek je neustála požiadavka zachovania neutrality a snaha 
o redukciu možných kultúrnych nedorozumení, ktoré vo veľkej miere zasahujú 
do operačnej úspešnosti jednotiek. Preto sa stále viac zdôrazňuje tematika kultúrneho 
povedomia. Multikultúrne prostredie v operácii prináša úskalia v podobe komuni-
kačných nedorozumení zo strany obyvateľov hosťujúcej krajiny (alebo krajiny kon-
fliktu) a  rovnako u kolegov z  iných kontingentov. A nehovoríme tu iba o znalosti 
cudzieho jazyka. Neslávne slávny je napríklad príbeh o novej posile v radoch vojen-
ských policajných poradcov v Bosne a Hercegovine. Príslušníka indickej národnosti 
pobúril spôsob zaobchádzania s kravami na pastvine, čo bolo v európskom poní-
maní bežné, avšak pre neho išlo o posvätné zviera. Pobúril ho až natoľko, že cez jeho 
etnocentrický pohľad bolo vhodné riešiť danú situáciu oficiálnou cestou.

   

1. 1  Interkultúrna kompetencia

 

Schopnosť vhodne a  efektívne reagovať v  interkultúrnych situáciách sa nazý-
va interkultúrna kompetencia. K rozvoju interkultúrnej kompetencie sú potrebné 
tri komponenty. Prvým základným komponentom sú vedomosti (o kultúre, stereo-
typoch a pod.), ktoré nám pomáhajú pochopiť základnú logiku fungovania javov 
okolo nás v cudzej krajine. Učíte sa o ich zvykoch, spôsobe obliekania, stravovaní, 
vzdelávaní a iných zjavných a viditeľných  faktoch. Navyše je nutné zobrať do úvahy 
rozdielnosť vnímania času, postoj k pracovným povinnostiam, náboženstvu, autori-
te, ženám, rodinným hodnotám a iným.

Avšak samotné vedomosti nestačia, aby sme sa mohli označiť interkultúrne 
kompetentnými. K tomu je potrebná aj zručnosť (napríklad schopnosť kultúrne cit-
livo komunikovať), ktorá je druhým komponentom kompetencie a umožňuje nám 
preniesť získané vedomosti do praktických životných situácií. Komunikatívna kom-
petencia je základom medzinárodného porozumenia a jedným zo základných cie-
ľov vzdelávania v globálnom svete. 7)

7) BERRY, J. W.: Response to Rudmin´s Book... In: Journal of Cross-Cultural Psychology, 2008.
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Podľa Steixnera na to, aby bol človek kompetentný niečo vykonávať, sú potreb-
né okrem vedomostí a zručností aj postoje, ktoré sú tretím komponentom akejkoľ-
vek kompetencie. Postoje sú dôležitou súčasťou kompetencií, pretože indikujú po-
city vo vzťahu k určitej záležitosti a ich rozvoj trvá dlhšie ako rozvoj vedomostí alebo 
zručností. Jedná sa o emócie, ktoré sú najťažšie ovplyvniteľné. V spojitosti s inter-
kultúrnymi kompetenciami sú postoje najmä k vnímaniu odlišnosti, respektívne 
schopnosti, nútené túto inakosť rešpektovať. 3)

Podľa Nového a Schroll-Machla za interkultúrne kompetentnú možno považo-
vať osobu, ktorá sa naučila vnímať zvláštnosti inej kultúry, chápať ju a adekvátne sa 
správať bez toho, aby sa vzdala vlastnej kultúrnej identity pri svojom pobyte 
v zahraničí. Obtiažne je zistiť alebo zhodnotiť v akej kvalite, a či vôbec si určitý pra-
covník túto kompetenciu osvojil, pretože sa stupeň a kvalita osvojenia interkultúr-
nej kompetencie prejaví až v praxi. 1)

Medzi problémy, ku ktorým dochádza v  rámci kontaktov s  príslušníkmi iných 
kultúr zaraďujeme akulturačný stres, stratu tváre, kultúrnu zaujatosť – čiže negativiz-
mus, etnocentrizmus až kultúrny imperializmus a generalizované predsudky a stereoty-
py. Uznávanie a tolerovanie iných kultúr, iného spôsobu života pri zachovaní svojho 
vlastného spôsobu, sa v medzinárodných vzťahoch nechápe ako zaostalosť, ale ako 
výzva. 6)

1. 2  Akulturácia ako proces kultúrnej zmeny

Ako už bolo spomenuté vyššie, väčšina kultúr neexistuje izolovanie, prichádza 
do kontaktu s  inými kultúrami a reaguje na ne. Proces kultúrnej zmeny, ku ktorej 
dochádza prostredníctvom kontaktu kultúr, sa nazýva akulturácia. Je to komplex-
ný sociálny proces, ktorý sa uskutočňuje vo všetkých prípadoch, keď sa dostávajú 
do dlhodobého kontaktu alebo kolízie dve kultúry alebo niekoľko kultúr súčasne. 
Pri akulturácii tak dochádza ku kultúrnym zmenám trvalým stykom rôznych kultúr 
na úrovni jednotlivca i skupiny. 4)5) Opačným pojmom je enkulturácia, formálne 
a neformálne preberanie kultúrnych noriem a skúseností jedincom v priebehu ľud-
ského vývoja, od dieťaťa až po starobu. 6) Teda nie je to zoznamovanie sa s  jeho 
vlastnou kultúrou, ale je to označenie pre akékoľvek ľudské učenie a socializáciu. 8) 
Enkulturácia začleňuje jedinca do jeho primárnej kultúry, kým akulturácia je proces, 
ktorý jedinec podstupuje v dôsledku meniaceho sa kultúrneho kontextu. 

Na rozdiel od týchto pojmov je asimilácia postupné začleňovanie určitého et-
nika do novej kultúry, niekedy až do takej miery, že dochádza k vykryštalizovaniu 
novej kultúry. K asimilácii dochádza vtedy, keď je príslušníkom okrajovej skupiny 
umožnený plný prístup k občianskemu životu pod podmienkou, že upustia od svo-
jej pôvodnej identity. Od príslušníkov vyslaných za prácou do zahraničia sa vyža-
dujú viaceré spôsobilosti – poznať kultúru novej krajiny, tradície vrátane etických 
a religióznych aspektov príslušných krajín, pochopiť ich a citlivo nachádzať v tomto 
prostredí adekvátny model správania sa pri zachovaní si vlastnej identity. 9) Preto 

8) HRONEC, M.: Ekonomické aspekty výchovy a vzdelávania. Banská Bystrica : UMB, 2010. 
9) SEKOVÁ, M. a kol.: Manažment II. Bratislava : Iura Edition, 2013.

INTERKULTÚRNA PSYCHOLÓGIA A SLUŽBA V MEDZINÁRODNOM PROSTREDÍ



112

POZNÁMKY

VOJENSKÁ OSVETA 1/2018

je vhodné pred odchodom do inokultúrneho prostredia realizovať test kultúrnej 
adaptability z dôvodu zistenia či tí, ktorí sa chystajú na pobyt v cudzine, majú na to 
predpoklady. Schopnosť kultúrnej adaptability meria napríklad „Dotazník interkul-
túrnej prispôsobivosti“ (CCAI – Cross Country Adaptation Inventory) od autorky Judith 
Meyersovej. Sleduje schopnosť efektívnej interkultúrnej komunikácie. Vysoké skóre 
v nasledujúcich vlastnostiach sa rovná vysokej kultúrnej prispôsobivosti.

Obrázok 2: Dotazník interkultúrnej prispôsobivosti

Jedinec musí v novej kultúre žiť dlhšie, aby sa proces akulturácie mohol začať. 
Prikláňame sa k názoru N. J. Adlerovej 6), ktorá udáva obdobie od troch do šiestich 
mesiacov, keď po vstupe do novej kultúry nastáva proces učenia. Akulturácia teda 
znamená adaptáciu na novú kultúru a proces zmeny, ktorou musí človek prejsť, 
aby ju dosiahol. Môže prebiehať rôznym spôsobom ako integrácia, asimilácia, sepa-
rácia alebo marginilizácia. Ideálnou podobou je integrácia, prispôsobenie sa novej 
kultúre pri zachovaní vlastnej kultúrnej charakteristiky. Asimilácia znamená, že si 
v hostiteľskej krajine nezachováme vlastnú kultúrnu identitu, pretože nám to nie je 
dovolené. Separácia je izolácia od dominantnej kultúry s dôrazom na vlastný kultúr-
ny pôvod. Najmenej žiadúcou alternatívou je marginalizácia, keď skupina žije na okraji 
spoločnosti bez kontaktu so svojou vlastnou kultúrnou skupinou i s novým kultúr-
nym prostredím, nestotožní sa ani s jednou z kultúr. 6) 7)

S problematikou akulturácie je spojená psychologická charakteristika označova-
ná ako akulturačný stres (inými autormi nazývaný aj kultúrny šok). Prvýkrát pojem 
kultúrny šok predstavil K. Oberg na svojej verejnej prednáške v roku 1954. Charak-
terizoval ho ako stav dezorientácie a strachu z neznámeho kultúrneho prostredia 
z dôvodu absencie vedomostí o  tom, ako sa v  tomto prostredí správať. V niekto-

INTERKULTÚRNA PSYCHOLÓGIA A SLUŽBA V MEDZINÁRODNOM PROSTREDÍ



113

POZNÁMKY

VOJENSKÁ OSVETA 1/2018

rých teoretických a výskumných prístupoch je táto situácia opisovaná ako deficit so-
ciálnych schopností. 6) Akulturačný stres vyjadruje psychologické, telesné a sociálne 
ťažkosti, ktoré sprevádzajú proces akulturácie. Základnou príčinou je vnútorný kon-
flikt človeka, ktorý vznikne ako reakcia na protichodné kultúrne normy dvoch alebo 
viacerých kultúr. Akulturačný stres, ktorý prežíva vyslaný zamestnanec, je možné 
rozdeliť na niekoľko fáz. Tieto fázy sú prežívané individuálne, často označenie jed-
notlivých fáz a ich trvanie nie je možné presne ohraničiť, aj keď sa o to mnohí autori 
pokúšajú. Sú to 6):

 • Medové týždne – prevažujú pozitívne zážitky a dojmy z neznámeho pros-
tredia.

 • Podráždenie a  hnev (stres alebo šok) – krízové štádium, keď dochádza 
k vyústeniu problémov. Vyslaní zamestnanci túžia po domove, cítia sa dezo-
rientovaní a odmietajú prvky hostiteľskej kultúry. Niektorí tento stav nedo-
kážu prekonať.

 • Postupné prispôsobovanie – obdobie, keď je jedinec schopný porozumieť 
vzorcom správania novej kultúry, používa jazyk hostiteľskej kultúry, orien-
tuje sa v  denných problémoch a  prijíma nový životný štýl. V  tejto fáze sa 
zvyčajne začnú vyslaní zamestnanci zaujímať aj o spravodajstvo krajiny, po-
znávajú významné osobnosti novej kultúry, sledujú  a navštevujú športové 
a kultúrne podujatia a pod.

 • Bikultúrnosť alebo kultúrne majstrovstvo – schopnosť efektívne fungo-
vať v dvoch kultúrnych prostrediach.

 • Reintergračná fáza – príchod do domovskej krajiny, ktorý môže byť 
bez problémov, ale môžu ho sprevádzať aj ťažkosti prispôsobenia sa svojej 
vlastnej kultúre. Trvanie tejto fázy závisí od predchádzajúcich podmienok 
počas pobytu v zahraničí a od stupňa odlišnosti pôvodnej a novej kultúry.

Prekonávanie ťažkostí plynúcich zo zmeny kultúrneho prostredia, čiže prekoná-
vanie akulturačného stresu je oblasť, ktorej sa prioritne venuje intertkultúrna psy-
chológia. Preto je dôležité uvedomiť si, že kým prvú fázu príchodu do hostiteľskej 
krajiny sprevádza nadšenie z novej situácie, pretože po príchode do cudzej krajiny 
je všetko nové a nezvyčajné, druhá fáza už môže byť vytriezvením z toho nadšenia, 
ktoré býva spojené s neporozumením a kritikou. Ak však prichádzajú prvé úspechy, 
pociťujeme to ako obrat v situácii, v ktorej sa nachádzame a postupne sa začneme 
prispôsobovať. Problematickou fázou môže byť fáza návratu do známeho domáce-
ho prostredia, ak je sprevádzaná reintegračným stresom. Ten pociťuje jedinec vtedy, 
keď má problémy adaptovať sa po príchode domov na svoju vlastnú kultúru. 

Jednotlivé fázy akulturačného stresu nemôžu byť nikdy úplne odstránené. Mož-
no ich však zmierniť rôznymi kontinuálnymi tréningovými technikami určenými 
na prípravu vyslaných zamestnancov pred odchodom do zahraničia. 6)
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Obrázok 3: Proces akulturácie

1. 3 Faktory ovplyvňujúce proces akulturácie

Odchod do inej krajiny je komplikovaným procesom, ktorý prináša so sebou 
celú škálu zmien v živote človeka. Tieto zmeny predstavujú, najmä v prípade dlho-
dobého pobytu, potenciálnu hrozbu, ktorá môže eskalovať až do traumy, či dušev-
ných otrasov. Súčasne môže však znamenať aj nádej na potenciálny osobnostný 
rast a smerovanie ku kvalitnejšej existencii. Odchod a život v cudzej krajine je kom-
plexný proces, ktorý ovplyvňuje veľké množstvo faktorov, či už ide o konkrétneho 
jedinca alebo prostredie, z ktorého prišiel alebo do ktorého prišiel, a tieto kompli-
kujú, ba dokonca v niektorých prípadoch aj znemožňujú samotný proces akulturá-
cie. Mikšík zastáva názor, že akulturácia, náročnosť jej priebehu, ako aj výskyt nega-
tívnych sprievodných javov závisí hlavne od osobnostných predpokladov jedinca, 
od jeho doterajšieho života a činností, a taktiež od požiadaviek kladených na nový 
životný štýl. V neposlednom rade zohráva dôležitú úlohu aj cieľavedomá a presne 
definovaná organizácia celého procesu navykania na nové požiadavky. 6)

1. 3. 1 Faktory zo strany jedinca

Tieto faktory výrazne ovplyvňujú úspešnosť adaptácie na nové prostredie a aj 
keď sú vzájomne prepojené a doplňujú sa, môžeme ich rozdeliť na tri kategórie: 

 • biologické a vývinové faktory,

 • osobnostná štruktúra,

 • osobná história, ktorá obsahuje aj etnickú a kultúrnu identitu. 10) 

Porth udáva, že fyziologická rezerva, čas, genetická výbava, vek, zdravotný stav, 
cyklus spánok - bdenie, vnútorná odolnosť a psychosociálne faktory ovplyvňujú 

10) ADAMIŠÍNOVÁ, I.: Proces adaptácie českých študentov na cudziu kultúru. Brno : Mendelova univer-
zita, 2015.
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ako daný jednotlivec posudzuje situáciu, v ktorej sa ocitol a tiež to, aký mechaniz-
mus zvolí na zvládnutie adaptácie. 11) 

K biologickým a vývinovým faktorom Zima radí vek (najnevhodnejšia veková 
skupina sú malé deti, adolescenti a starí ľudia), pohlavie (ženy sa skôr prispôsobia, 
cudzie prostredie im robí menšie problémy ako mužom), farbu pleti (farba pleti 
môže výrazne ovplyvniť prijímanie jedinca zo strany hostiteľskej komunity), teles-
né charakteristiky a zdravotný stav. Osobnostné faktory vymedzuje ako dominant-
né črty, spôsoby vyrovnávania sa s náročnými udalosťami, mieru flexibility, mieru 
introverzie a extroverzie daného jedinca. Ďalej píše, že osobná história, obdobie 
detstva i rodinné pozadie prispieva k utváraniu charakteristických foriem vystupo-
vania, a preto je dôležité mať na zreteli spôsob výchovy, religiozitu, kultúrne vzorce, 
v ktorých daný jedinec vyrastal. Poznamenáva, že do tejto kategórie radíme aj oča-
kávania jednotlivca, nakoľko nerealistické očakávania môžu skomplikovať proces 
akulturácie jedinca. 10)

1. 3. 2 Faktory zo strany spločnosti

Podľa Zimu dva dominantné faktory v hostiteľskej kultúre, ktoré výrazne ovplyv-
ňujú úspešnosť alebo neúspešnosť akulturácie sú: 

 • miera homogenity a heterogenity prijímajúcej spoločnosti,

 • stereotypy prijímajúcej spoločnosti voči danej komunite migrantov. 10) 

Uvedený autor ďalej spomína, že homogénna spoločnosť je vo všeobecnosti 
menej pripravená na príchod cudzincov. Ich styk s cudzincami pozostáva iba z in-
formácií získaných z médií a z tohto dôvodu ich reakcie nie sú adekvátne. Podotýka, 
že média častokrát napomáhajú pri vytváraní predsudkov, avšak na druhej strane 
zvyšujú informovanosť obyvateľstva. Vašečka 10) píše, že v homogénnej spoločnosti 
sa domáce obyvateľstvo obáva negatív spojených s príchodom cudzincov, ako sú 
nebezpečné choroby, kriminalita a pod. Tieto negatívne faktory majú rozhodujúci 
vplyv na správanie sa majoritnej spoločnosti voči cudzincom a vďaka nízkej infor-
movanosti a minimálnej frekvencii kontaktov s cudzincami je oveľa väčšia tendencia 
posudzovať cudzincov ako ohrozujúci element. Pobyt v heterogénnej spoločnosti 
je pre cudzinca prijateľnejšou alternatívou, nakoľko prichádza do spoločnosti, kde 
nepôsobí ako výrazne cudzí element predstavujúci potenciálne nebezpečenstvo. 
Jeho prispôsobovanie sa v takejto spoločnosti uľahčuje aj prítomnosť migrantov, 
ktorí do danej kultúry prišli skôr a slúžia ako premostenie medzi domácou a novou 
kultúrou a okrem toho aj ako prostriedok zoznámenia sa s kultúrnymi vzorcami hos-
titeľskej spoločnosti. 

V homogénnej aj heterogénnej spoločnosti veľký význam zohrávajú stereoty-
py, postoje a predsudky domáceho spoločenstva voči cudzincom vo všeobecnos-
ti a  niekedy aj voči konkrétnemu etniku. Na základe týchto postulátov je potom 

11) BRATSKÁ, M.: Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava : SPN, 1992.
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členmi väčšinovej komunity oceňovaný kolektívne, bez ohľadu na jeho jedinečné 
vlastnosti, postoje, charakter. Pre cudzinca je teda zásadné ako je vnímaná jeho et-
nicita v spoločnosti, nakoľko od týchto postojov sa potom odvíja správanie jedincov 
hostiteľskej kultúry voči nemu, ktoré môže byť rôzne. 10) 

1. 4 Delenia vyslaných zamestnancov

Akulturácia vyslaných zamestnancov neprebieha automaticky, nie je bezproblé-
mová a je individuálna. Z psychologického pohľadu v rámci procesu akulturácie by 
bolo potrebné sledovať interakcie vyslaného zamestnanca, ktoré prebiehajú medzi 
vlastnou a novou kultúrou, a to ako sa s týmto problémom vie vyrovnať. Mnohé 
výskumy preukázali, že manažéri pracujúci v zahraničí, sa vyznačujú vysokým stup-
ňom adaptability, flexibility a tolerancie. Často však najdôležitejším cieľom zo strany 
vysielajúcej organizácie býva zlepšiť hospodárske/operačné  výsledky organizácie, 
do ktorej bol vyslaný a to, že psychika vyslaného zamestnanca je vystavená extrém-
nej záťaži sa dostáva do úzadia. Vyslaní zamestnanci sa líšia nielen podľa osobnost-
ných charakteristík, ale i podľa toho z  akej geografickej vzdialenosti prichádzajú, 
ako dlho budú v zahraničí pôsobiť, a či prišli dobrovoľne. Sociálno-psychologická 
adaptácia budúcich vyslaných zamestnancov je okrem pôsobenia klimatických 
podmienok a straty rodinného zázemia podmienená aj týmito ďalšími faktormi:

 • schopnosťou prekonávať problémy v sociálnej komunikácii – verbálne aj ne-
verbálne prezentované informácie, náboženské vplyvy a pod.,

 • schopnosťou riešiť a predvídať geograficko-technické a ekonomické problé-
my krajiny – krízové situácie ako choroby, vojny, katastrofy, etnické konflikty, 
ekonomický diktát, embargo, bojkot a pod. 6)

Vyslanie pracovníkov z krajiny pôvodu do hostiteľskej krajiny znamená pripra-
viť na tento proces aj danú organizáciu. Leeová a  Donohue definujú vyslaného 
zamestnanca ako „jedinca, ktorý sa dočasne presídli z domovskej krajiny do  hos-
titeľskej krajiny za účelom podnikateľských alebo pracovných aktivít. 12)  Spojenie 
zamestnanec dočasne vyslaný za prácou do zahraničia sa používa aj v našom pra-
covnom prostredí.

Dostatočnou rotáciou vyslaných zamestnancov sa v nadnárodných spoločnos-
tiach a organizáciách udržiava prostredie otvorenej komunikácie, transferu znalostí, 
technológie a know-how. Štrach uvádza, že negatívnym faktorom procesu vyslania 
zamestnancov do zahraničia býva pomerne vysoká úroveň zlyhania manažérov vy-
slaných za prácou do zahraničia. 6) Spôsoby riešenia tejto problematiku sú:

1. Interkultúrny tréning pred odchodom – štúdium faktov o hostiteľskej kra-
jine, kultúrne asimilátory – špeciálne workshopy modelujúce rôzne situácie, 
stretnutia s príslušníkmi hostiteľskej kultúry, vyúčba jazyka, psychologický 

12) LEE, L. – DONOHOUE, R.: The Construction and Validitation... In: International Journal of Human 
Resource Management, vol. 23, 2012, no. 6, pp. 1197-1215.
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tréning zameraný na zvyšovanie odolnosti spojený s testom kultúrnej adap-
tability, prípravné stáže v hostiteľskej krajine.

2. Kontakt s kultúrnym trénerom počas trvania pobytu v zahraničí – od-
borníkom na sociálno-kultúrne otázky, prípadne s asistentom vyslaného za-
mestnanca, ktorý pomáha v bežných denných situáciách.

3. Sebavzdelávanie vyslaných zamestnancov pomocou špeciálnych softvé-
rových nástrojov a pomocou internetu a všeobecný záujem týchto zamest-
nancov, čo takisto môže znížiť riziko zlyhania. V súčasnosti existuje množ-
stvo serverov venujúcich sa problematike vysielania zamestnancov na prá-
cu do zahraničia, kde môžu získať potrebné informácie. Pomocou tematicky 
zameraných webových stránok si môžu vymieňať svoje skúsenosti, zážitky 
a problémy s ostatnými vyslaným zamestnancami. Výhodou takejto formy 
tréningu je fakt, že potrebné informácie sú ľahko dostupné a sú zdarma. 6)

Delenie vyslaných zamestnancov býva rôzne. Základné delenie je založené 
na dĺžke pobytu v zahraničí – ide o krátkodobý a dlhodobý pobyt v zahraničí. Dlho-
dobý pobyt je, keď strávi príslušník v cudzej krajine tri až päť rokov.

Iné rozdelenia môžu byť podľa skúseností, podľa druhu alebo podľa dôvodu ich 
vyslania do zahraničia. K. J. Fukuda a P. Chu ich rozdelili na základe pracovných skú-
seností takto 6):

1. The Starter – vyslaný zamestnanec (začiatočník), ktorý strávil menej než 
šesť rokov na relatívne nižšej pozícii v zahraničí na základe udeleného pove-
renia na riadenie funkčnej oblasti manažmentu. Typické je, že ide o mladého 
človeka s tendenciou získať skúsenosti a vedomosti na svoj kariérny rozvoj 
a povýšenie. Mnohí z nich sú stále slobodní alebo si začínajú zakladať rodiny.

2. The Climber – vyslaný zamestnanec, ktorý sa venuje rozvoju svojho ka-
riérneho postupu, pracoval v zahraničí menej ako šesť rokov a zvyčajne je 
v strednej fáze kariéry. Títo manažéri chápu svoju rolu ako cestu k ďalšiemu 
rozvoju kariéry, spolu s potvrdením schopností riadiť zahraničné operácie. 
Sú väčšinou ženatí a majú malé deti.

3. The Survivor – vyslaný zamestnanec, ktorý je schopný prežiť v zahraničí 
viac ako šesť rokov, a to na relatívne nízkej pozícii. Je stredného veku a väčši-
nou vykonáva technické pozície. Napriek tomu, že prežil veľa rokov v službe 
v zahraničí, nemá príliš široké ďalšie kariérne uplatnenie. Zvyčajne je ženatý 
a má deti v pubertálnom veku.

4. The Achiever – úspešný vyslaný zamestnanec, ktorý strávil viac ako šesť ro-
kov v zahraničí na vyššej pozícii (napr. generálny riaditeľ). Je starší a má za se-
bou úspešnú kariéru v zahraničnej službe. Väčšinou je ženatý a má staršie 
deti. 

Kultúrne aspekty sa výraznejšie prejavujú v rôznych pracovných komunitách, 
pretože dochádza k preskupovaniu organizácií cez hranice kultúr. V procese kultúr-
nej integrácie mnohí manažéri/príslušníci bojujú s nepochopením kultúrnych vply-
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vov nadnárodnej organizácie. Vyslaní zamestnanci potrebujú priestor a čas na to, 
aby dokázali odlišnosti svojich partnerov rešpektovať.

P. M. Caligiuri a S. Colakoglu rozlišujú viaceré dôvody vyslania zamestnancov 
do zahraničia 6):

1. Technicky zdôvodnené vyslanie sa zameriava na riešenie vysoko odborného 
technického problému, a to je takisto jeho hlavným, často i jediným cieľom. 
Na vyslaných zamestnancov, ktorí odchádzajú do cudziny s týmto cieľom, 
nie sú kladené vysoké nároky na interkultúrne kompetencie. Dôvodom ich 
vyslania je vysoká odborná spôsobilosť.

2.  Aktívne pôsobenie v zahraničnej pobočke, zvyčajne v roli manažéra na stred-
nej úrovni manažmentu, je ďalší dôvod vyslania zamestnanca do  zahrani-
čia. Z dôvodu častej a intenzívnej interakcie s tamojšími zamestnancami je 
nevyhnutné, aby vyslaný zamestnanec absolvujúci tento typ pracovného 
vyslania bol nositeľom výrazných interkultúrnych schopností a kompetencií.

3. Keď je cieľom pobytu získať skúsenosti, primárnym cieľom je celkový rozvoj 
vyslaného zamestnanca. Interkultúrne vedomosti a kompetencie pred od-
chodom nie sú nevyhnutné, pretože ich nadobudnutie môže byť cieľom 
pracovného pobytu. Vyslaní zamestnanci zvyčajne zastávajú pozície v stred-
nom a nižšom manažmente pobočky.

4. Najvyššou kategóriou vykonávania práce v inom štáte je obsadenie kľúčovej 
strategickej pozície v rámci riadenia zahraničnej pobočky. Na zamestnancov 
odchádzajúcich do zahraničia za týmto cieľom, sú kladené najvyššie nároky. 
Vzhľadom na kľúčovú riadiacu rolu vyslaného zamestnanca sa od neho vy-
žadujú vysoké interkultúrne a manažérske kompetencie. Druhotným cieľom 
tohto odchodu môže byť rozvoj vyslaného zamestnanca, aby mohol ďalej 
pôsobiť v rámci domovskej organizácie.

1. 5 Výber vysielaných zamestnancov a ich tréning

Výber vyslaných zamestnancov je najmä z pohľadu možného zlyhania dôleži-
tou súčasťou celého procesu vysielania zamestnancov do zahraničia. Nadnárodné 
spoločnosti u vyslaných zamestnancov často hľadajú kultúrnu empatiu, flexibilitu, 
adaptabilitu, jazykovú vybavenosť, manažérske schopnosti, vzdelanie, motiváciu 
i určitú osobnostnú zrelosť.

M. Mendenhall a G. R. Oddou 6) upozorňujú na skutočnosť, že úspešný vyslaný 
zamestnanec potrebuje zvládnuť tri druhy schopností, a to personálne, medziľud-
ské a zmyslové schopnosti. Personálne schopnosti pomáhajú prekonávať mentálne 
a emocionálne problémy. Vďaka medziľudským schopnostiam prekonáva vyslaný 
zamestnanec bariéry prostredníctvom komunikácie a nadväzuje vzťahy s ostatnými 
ľuďmi. Zmyslové schopnosti umožňujú vyslaným zamestnancom chápať správanie 
stúpencov odlišných kultúr. Zamestnanec vyslaný za prácou do zahraničnej poboč-
ky by mal byť extrovertný človek, ktorý je ochotný podstúpiť množstvo kultúrnych 
dobrodružstiev v prostredí, ktoré sa často výrazne líši od domáceho prostredia.
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Na výber vyslaných zamestnancov existuje veľa nástrojov. Nadnárodné firmy 
často využívajú vlastné programy, ktorými kandidáti musia prejsť. G. M. Spreitzer, 
M. V. McCall, Jr., a J. D. Mahoney 13) hodnotia potenciál kandidáta na zahraničnú 
pracovnú cestu viacerými dimenziami. Ide o kultúrnu vnímavosť, obchodné zna-
losti, odvahu, motivačné schopnosti, integritu, rozhľad, odhodlanie, prijatie rizika, 
vyžadovanie spätnej väzby, použitie spätnej väzby, kultúrne dobrodružstvo, vyhľa-
dávanie možností vzdelávania, otvorenosť kritike a flexibilitu. 

B. Kupka a A. M. Everett zakladajú svoj hodnotiaci nástroj na hodnotení vzťahu 
kandidáta ku kultúre jeho materskej krajiny a ku kultúre hostiteľskej krajiny, kde len 
kandidáti s pozitívnym vzťahom k obom týmto kultúram vyhovujú požiadavkám 
na úspešnú prácu v zahraničnej pobočke. Iní autori hovoria o kľúčovom význame 
tzv. schopnosti interkultúrnej komunikácie alebo kultúrnej inteligencie, ale aj 
o efektívnom pôsobení v rámci hostiteľskej krajiny. Podľa nich tieto pojmy zahŕňa-
jú jazykové schopnosti, znalosti o hostiteľskej krajine a osobnostné charakteristiky 
jedinca. 6)

Výberu vyslaných zamestnancov je zo strany organizácie potrebné venovať veľ-
kú pozornosť. Vyslaný zamestnanec by mal byť extrovert, človek otvorený novým 
zážitkom a skúsenostiam. Kvalitný výber by mal znížiť pravdepodobnosť možného 
zlyhania, ktorému čelí väčšina nadnárodných spoločností. Ďalším nástrojom slúžia-
cim na predchádzanie zlyhaní vyslaných zamestnancov je ich tréning. 

V súčasnosti je veľa podnikov v zahraničí, ktoré využívajú pri príprave manažé-
rov na pôsobenie v zahraničí rôzne metódy interkultúrnych tréningov. Na Sloven-
sku len málo vzdelávacích inštitúcií (8,7 %) ponúka kurzy pre manažérov zamerané 
na interkultúrnu komunikáciu a budovanie kultúrneho povedomia, pričom väčšina 
týchto kurzov sa venuje najmä sprostredkovaniu informácií o vybraných kultúrach.  
Tréning vyslaných zamestnancov je komplexný proces, ktorý by mal prebiehať 
po celý čas vyslania zamestnanca do zahraničia. Zvyčajne nasleduje po fáze výberu 
a je dôležitým faktorom úspechu pôsobenia vyslaného zamestnanca v zahraničnej 
pobočke. Tréning v domovskej krajine ešte pred odchodom do zahraničia priamo 
determinuje jeho úspešnosť. Tento tréning má zamestnanca pripraviť na potenciál-
ne problémy spojené s cudzou kultúrou a s danou pobočkou. Ozbrojené sily majú 
svoj špecifický spôsob tréningu vyplývajúci z predchádzajúcich skúseností a ak-
tuálnych potrieb.

Interkultúrny tréning však predstavuje efektívny a úspešný spôsob učenia sa 
o cudzích kultúrach, kultúrnych špecifikách a odlišnostiach. Tréningy rozdeľujeme 
podľa cieľa, ktorý je daným tréningom sledovaný, a to na:

 • tréning založený na sprostredkovaní informácií,

 • kultúrne orientovaný tréning,

 • tréning orientovaný na interakciu a komunikáciu,

 • tréning tímovej spolupráce.

13) SPREITZER, G. M. - Mc CALL, M. W. Jr. - MAHONEY, J. D.: Early Identification of Internacional 
Executive Potential. In: Journal of Applied Psychology, vol. 82, 1997, no. 1, p. 6-29.
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Tréning založený na sprostredkovaní informácií

Tréning sa realizuje formou filmov, prednášok, grafického zobrazenia textových 
materiálov o sociálnej a politickej situácii v inej krajine. Pri tréningoch sa využíva 
aj forma prednášky zamestnanca, ktorý má praktickú skúsenosť s danou kultúrou. 
Nevýhodou je, že tento tréning má iba informatívny charakter.

Kultúrne orientovaný tréning

Základným cieľom daného tréningu je priblížiť typické správanie iných kultúr 
s dôrazom na spoločenské normy a ich hodnoty. Pri tréningu sa využíva rozbor prí-
padových štúdií a diskusie. Využíva sa takisto inscenovanie typických pracovných 
situácií. Ide o náročnejší tréningový program. Je určený zamestnancom, ktorí sa 
dlhodobejšie budú zdržiavať v cudzej kultúre. Kvalita kurzu závisí najmä od kvalít 
trénera. Kurz má nielen informatívny charakter, ale účastníkov zapája do aktivít. 

Tréning orientovaný na interakcie a komunikáciu

Predchádzajúce formy tréningov sú vhodné najmä pre medzinárodných mana-
žérov, ktorí sa budú dlhodobejšie nachádzať v kontakte s cudzou kultúrou. Pre me-
dzinárodných pracovníkov je vhodný tréning orientovaný na interakciu a komuni-
káciu. Kurz sa zameriava na verbálnu a neverbálnu komunikáciu pri  obchodnom 
stretnutí. Pri tréningu sa simulujú situácie pravdepodobné pri obchodnom stretnutí 
za účasti reprezentanta danej kultúry. Tento kurz kladie dôraz na jazykovú zručnosť 
účastníkov.

Tréning tímovej spolupráce

Tréning tímovej spolupráce je jeden z najnovších tréningov, pretože v súčasnos-
ti sa v medzinárodných firmách často vyskytujú kultúrne rôznorodé tímy. Na zákla-
de toho je dôležité, aby sa jednotlivé kultúry navzájom poznali a rešpektovali zvyk-
losti iných kultúr. Najväčší rozdiel je v tom, že pri tréningu sa nevyužívajú modelové 
situácie, ale skutočné problémy, ktoré sú pre danú skupinu dôležité. 

J. Selmer, I. Torbiorn a C. T. de Leon 14) však zdôrazňujú význam súvislého trénin-
gu vyslaných zamestnancov v rôznych fázach zahraničnej misie. Príčinu vidia v od-
lišnosti kultúry, s ktorou je nutné sa počas zahraničného pobytu vyrovnať. Tento 
tréning zvyčajne zahŕňa národopisné štúdie (štúdium faktov o hostiteľskej krajine, 
jej geografii, ekonomike, histórii), kultúrne asimilátory (špecializované workshopy 
modelujúce rôzne situácie, v ktorých je nevyhnutné reagovať spôsobom zodpove-
dajúcim spoločensky prijateľnému kultúrnemu vzorcu hostiteľskej krajiny, stretá-
vanie s príslušníkmi hostiteľskej kultúry, či s pracovníkmi z pobočky, kam má byť 
manažér vyslaný), výučbu jazykov používaných v hostiteľskej krajine, psychologický 
tréning zameraný na zvyšovanie odolnosti manažérov proti stresovým situáciám 
vo všeobecnosti. Súčasťou prípravy môžu byť aj stáže v hostiteľskej krajine, kde je 
14) SELMER, J. – TORBIORN, I. – deLEON, C. T.: Sequential Cross..., 1998.
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vyslaný zamestnanec vystavený bežným denným situáciám a je konfrontovaný 
s realitou hostiteľskej krajiny. Tieto stáže majú povahu služobných ciest.

 Množstvo autorov upozorňuje na nedostatočné využitie skúseností, interkul-
túrnych a jazykových schopností a ďalších poznatkov, ktoré repatrianti počas zahra-
ničného pôsobenia získali a ktorými disponujú. Niektoré nadnárodné spoločnosti 
si uvedomili, aký potenciál sa tu skrýva a začínajú zavádzať špeciálne progra-
my pre navrátených vyslaných zamestnancov. Napríklad spoločnosť Bosch, ktorá 
zamestnáva približne 180  000 zamestnancov vo viac než 130 krajinách, zaviedla 
zvláštny program, ktorý využíva skúsenosti a know-how navrátených vyslaných 
zamestnancov na prípravu budúcich vyslaných zamestnancov a ich rodín. Tento 
program navyše veľmi pozitívne vnímajú a prijímajú aj navrátení vyslaní zamest-
nanci, ktorí si uvedomili, že sú cennými nositeľmi skúseností a znalostí, ktoré v za-
hraničí získali. Je nevyhnutné, aby tréning mal kontinuálny charakter a neobmedzil 
sa iba na čas pred odchodom.

Zdá sa, že naše ozbrojené sily k danej problematike pristupujú už teraz veľmi 
komplexne. Ak príslušník disponuje interkultúrnymi kompetenciami, zvyšuje sa 
šanca byť úspešný v pracovnom prostredí s iným kultúrnym kontextom. Je dôleži-
tá určitá miera teoretických poznatkov, kompetencie sa dajú rozvíjať a prehlbovať. 
Potom je menšia pravdepodobnosť, že pri návšteve inej krajiny podľahne akulturač-
ného stresu. 

1. 6 Návrat vyslaného zamestnanca

V civilnom sektore býva podceňovanou časťou vyslania zamestnanca do zahra-
ničia návrat vyslaného zamestnanca. Väčšina navrátených zamestnancov je nespo-
kojná s procesom návratu. O. Shenkar a Y. Luo napríklad upozorňujú na fakt, že väč-
šina amerických spoločností neposkytuje vyslanému zamestnancovi pred odcho-
dom do zahraničia garanciu starostlivosti po návrate, pretože väčšina zamestnan-
cov bezprostredne pred návratom zo zahraničného pôsobenia nevie, aká bude ich 
pozícia v rámci firmy po návrate. Tento problém sa odráža v nepriaznivej štatistike. 
Okolo 25  % repatriantov opúšťa organizáciu počas jedného roka od  návratu 
zo zahraničného pôsobenia. To spôsobuje pocit nedostatočného ocenenia na strane 
navráteného zamestnanca a jeho sklamanie z nezodpovedajúceho spätného začle-
nenia do spoločnosti.

Ozbrojené sily Slovenskej Republiky majú problematiku návratu dočasne vysla-
ných príslušníkov  prepracovanú v niekoľkých interných dokumentoch a úspešne 
ju aplikujú tak, aby boli zachovávané všetky špecifiká a podchytené možné riziká.

2 INTERKULTÚRNE TYPOLÓGIE

Niektoré pramene uvádzajú, že exituje vo svete až 5 000 rôznych etník. Ich veľkosť 
(počet príslušníkov) je samozrejme rozdielna. Hubiner, Honzak, a Polišenský ho-
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voria, že presnejšie údaje o etnikách (národoch) sveta poskytuje popis 739 národov, 
ktorý publikovali ešte etnografovia. 1) Teda existujú etnologické archívy a databázy, 
ktoré obsahujú pohľady a charakteristiky ľudských kultúr. Pokiaľ sa chceme oriento-
vať v procesoch interkultúrnej psychológie a komunikácie, musíme používať nejakú 
klasifikáciu kultúr, nejaký pohľad na ich špecifickosť, ktorá umožňuje kultúry triediť 
a porovnávať.  Sú rozpracované typológie národných kultúr a vďaka im môžeme 
rozpoznávať detailné rysy interkultúrneho styku jednotlivých kultúr pri vzájomnom 
kontakte. K typológii národných kultúr prispel najväčšou mierou holandský odbor-
ník Geert Hofstede. 

Ako mnoho iných vedeckých teórií, aj typológia národných kultúr bola vytvore-
ná v dôsledku praktických potrieb, pretože od polovice minulého storočia sa silno 
rozvíjali medzinárodný obchod a  medzinárodné kontakty vôbec. Logicky sa tým 
zintenzívnili procesy komunikácie medzi obchodníkmi a inými partnermi z rôznych 
krajín. Pritom postupne si ľudia začali uvedomovať komunikačné bariéry a iné prob-
lémy vyvstávajúce z tejto viacnárodnej komunikácie. A preto sa výskumníci začali 
zaoberať skúmaním toho, čo tieto problémy spôsobuje alebo ovplyvňuje.  Dané 
teórie sú aplikovateľné aj na vojenské prostredie, ako potvrdili výskumy aj z tejto 
oblasti. 1)

G. Hofstede robil celé desaťročia rozsiahle komparácie hodnôt rôznych náro-
dov a krajín. Svoju prácu zakladal na publikácii sociológov Axela Inkelesa a psycho-
lóga Daniela Levinsona o národnej kultúre, ktorí rozlíšili tri dimenzie hodnôt, ktoré 
majú dôsledok pre fungovanie spoločnosti, či skupín na celom svete a pre jednot-
livca v týchto skupinách:

 • vzťah k autorite,

 • sebavnímanie jedinca (vzťah medzi jedincom a spoločnosťou, individuálne 
chápanie mužskosti a ženskosti),

 • spôsob zaobchádzania s konfliktmi, vrátane zvládania agresie a vyjadrova-
nia citov.

Hofstede pracoval niekoľko rokov pre firmu IBM, ktorá vlastní pobočky v  rôz-
nych krajinách sveta. Spracoval obrovský súbor (viac než 116 tisíc dotazníkov), ktorý 
sa skladal zo zamestnancov z 50 krajín a 66 národností z regiónu Európy, Ázie, Afriky 
a Ameriky.  Z výsledkov odvodil štyri dimenzie národnej kultúry:

 • mocenský odstup (power distance),

 • vyhýbanie sa neistote (uncertainty avoidance),

 • individualizmus – kolektivizmus (individualism – collestivism),

 • maskulinita – feminita (masculinity – feminity).
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2. 1 Dimenzie vyjadrované v kvantitatívnych indexoch 

Mocenský odstup 

Vyjadruje vzťah ľudí určitej kultúry k autorite. Teda to, v akej miere obyvatelia, 
inštitúcie a organizácie v určitej krajine očakávajú a akceptujú, že moc je rozdelená 
nerovnomerne. Túto dimenziu vystihuje sociálna vzdialenosť medzi ľuďmi nerovna-
kého spoločenského postavenia.

Krajiny s veľkým mocenským odstupom: Malajzia, Mexiko, Francúzsko, Turecko a iné.

Krajiny s malým mocenským odstupom: Dánsko, Írsko, Nový Zéland a iné.

Individualismus – kolektivismus

Táto dimenzia vyjadruje rozsah závislosti jednotlivca na kolektíve (napr. rodina, 
firma) a mieru voľnosti pre jeho vlastnú iniciatívnosť. Individualistické spoločnos-
ti  sú také, v ktorých väzby jednotlivcov na kolektívy sú pomerne voľné; naopak 
v kolektivistických spoločenstvách sú ľudia od narodenia integrovaní do súdržných 
skupín, ktoré ich za ich lojalitu ochraňujú.

Individualistické krajiny:  USA, V. Británia, Kanada, Austrália, Belgicko, Holandsko a iné.

Kolektivistické krajiny: Guatemala, Ekvádor, Pakistan, Indonézia, Južná Kórea a iné. 

Obrázok 4: Príklad konverzácie reprezentujúcej individualizmus (Peter)
a kolektivizmus (Mohammad)

(Zdroj: www.jadl.act.nato.int/ADL 175 Cross Cultural Communications)

Maskulinita – feminita

Maskulinita vyjadruje zastúpenie a vplyv „mužského prvku“ v hodnotách určitej 
spoločnosti (napr. priebojnosť, súťaživosť, výkon). Maskulinita sa vzťahuje na kul-
túry, v  ktorých sú rodové role zreteľne odlíšené.  Feminita sa vzťahuje na kultúry, 
v ktorých sa rodové role prekrývajú a v pracovnom prostredí je dôležité udržanie 
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dobrých vzájomných vzťahov. Táto dimenzia odráža napr. rovnoprávnosť v posta-
vení žien v zamestnaní.

Maskulínne krajiny: Japonsko, Rakúsko, Taliansko, Švajčiarsko, Mexiko a iné.

Feminínne krajiny:  Švédsko, Nórsko, Dánsko, Holandsko, Fínsko a iné.

Vyhýbanie sa neistote

Rozsah, v  ktorom sa príslušníci kultúry cítia ohrození neistými, či neznámymi 
situáciami. Táto dimenzia vyjadruje, nakoľko ľuďom určitej kultúry vadí napríklad 
podstupovať riziko rôznych zmien v zamestnaní, v spoločnosti vôbec, respektíve či 
sa týmto zmenám prinášajúcim neistotu snažia radšej vyhýbať.

Krajiny so silným vyhýbaním sa neistote: Grécko, Portugalsko, Japonsko, Srbsko a iné. 

Krajiny so slabým vyhýbaním sa neistote: Singapur, Dánsko, V. Británia, Hongkong a iné.

Dlhodobá – krátkodobá orientácia

Dlhodobá orientácia v určitej národnej kultúre vyjadruje pestovanie vlastností 
ľudí vzťahujúcich sa k budúcim odmenám, k vytrvalosti, k ochote podriaďovať sa 
v prospech dlhodobých cieľov. Krátkodobá orientácia je zameranosť na blízke ciele, 
na okamžité výsledky.  Táto dimenzia je spätá s hodnotami a postojmi odrážajúcimi 
rozdiely v „západnom myslení“ (pre ktorý  je príznačná orientácia na rýchly výsle-
dok a zisk) a „východným myslením“ (s tzv. konfuciánskou filozofiou, orientovanou 
dlhodobo). 

Dlhodobo orientované krajiny: Čína, Japonsko, Hongkong, Južná Kórea a iné.

Krátkodobo orientované krajiny: Kanada, V. Británia, USA a iné.

Tabuľka 1: Indexy stredoeurópskych krajín

                                                                                                                                                                                 
Index vzdialenosti moci bol u Slovákov nielen vyšší ako u Čechov, ale záro-

veň najvyšší medzi porovnávanými stredoeurópskymi krajinami. Taktiež v indexe 
maskulinity sa Slováci javia výrazne maskulínni. Naopak česká kultúra sa preja-
vuje ako výrazne krátkodobo orientovaná, naopak slovenská kultúra je s vyšším 
indexom dlhodobej orientácie podobná ostatným stredoeurópskym krajinám.

                Dimenzia                                            Česi                                  Slováci         
Index vzdialenosti moci                                 53                                        79
Index individualizmu                                      73                                        48
Index maskulinity                                            39                                        90
Index vyhýbania sa neistote                         61                                        37
Index dlhodobej orientácie                          23                                        41

                                                                                                                                                                  

Proti Hofstedovej teórii boli vznesené určité výhrady z metodologického hľadis-
ka, a to že táto teória bola založená iba na skúmaní pracovníkov jednej firmy alebo 
že otázky v dotazníku boli zjednodušené. Avšak ďalšie rozsiahle výskumy potvrdili, 
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že Hofstedeho rozlíšenie dimenzií má platnosť aj v súčasnosti. Jednu z výskumných 
replík uskutočnil americký psychológ A. Merrit. Vyšetroval 9 417 pilotov zamestna-
ných v 26 obchodných leteckých spoločnostiach v 19 krajinách a jeho výsledky po-
tvrdili platnosť pôvodných tvrdení.

Tabuľka 2: Indexy národných kultúr Európanov

Dimenzie Maximálne v EU Minimálne v EU
mocenský odstup Francúzsko 68 Rakúsko 11
individualizmus V. Británia 89 Portugalsko 27
maskulinita Rakúsko 79 Švédsko 7
vyhýbanie sa neistoty Grécko 112 Dánsko 23

Podobný pohľad prináša aj F. Trompenaars a kol. 4) Skúmali viac ako 8 000 ma-
nažérov zo 43 krajín a  dokázali empirickú relevantnosť siedmich interkultúrnych 
orientácií, ako je napríklad dimenzia „neutrálnosť verzus emocionálnosť“. Teda kul-
túry sa odlišujú tak, ako sa vo vzájomnej interakcii ľudí prejavujú alebo potláčajú 

emócie. Napríklad kultúra Talianov sa vyzna-
čuje pomerne veľkým rozsahom emočného 
správania, ale v neutrálnych kultúrach ako je 
Nemecko alebo Japonsko sa emočné správa-
nie v oficiálnej komunikácii neprejavuje, resp. 
je považované za nevhodné. 

Neskôr sa objavili pozoruhodné diferen-
ciácie vo vnútri Hofstedeho dimenzií individu-
alizmu a  kolektivizmu. Ukázalo sa, že indivi-
dualistické kultúry nemajú vo  všetkých kra-
jinách rovnakú povahu. Zvlášť pri výskume 
hodnôt vzťahujúcich sa k výkonu. Dospeli 
ku  rozlíšeniu horizontálnej a  vertikálnej 
dimenzie individualizmu a  kolektivizmu. 
Niektoré zistenia dokladujú, že Škandinávci 
reprezentujú horizontálnu individualistickú 
kultúru a Američania reprezentujú vertikálnu 
individualistickú kultúru. Rozoznávame to na 
projekcii vlastného postavenia do budúcnos-
ti u Dánov, pretože kladú na prvé miesto ro-
dinu, deti, v súvislosti so zamestnaním usilujú 
skôr o uspokojenie z práce a voľnosť ako o vyso-
ké zisky. U Američanov bola priorita nájdená 
v  kariére a  v  čo najvyššej odmene za prácu, 
pri rešpektovaní slobody podnikania a „rov-

Obrázok 5: Niektoré verbálne a  neverbálne pre-
javy kultúr
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nosti príležitostí“ pre každého v duchu American Dream (americký sen). Američania 
sú viac orientovaní na úspešnosť, sú ambicióznejší, ale Dáni sú skromnejší a viac 
orientovaní na sociálnu spravodlivosť. 1)

Obrázok 6: Neutrálnosť verzus emocionálnosť

Erin Meyer prišla po spomínaných autoroch s novými dimenziami v interkultúr-
nych vzťahoch:

1. Komunikácia – táto dimenzia sa nesie v duchu nízkeho a vysokého komuni-
kačného kontextu.

2. Hodnotenie – priama negatívna spätná väzba oproti nepriamej negatívnej 
spätnej väzbe.

Obrázok 7: Kultúrne mapy I.

3. Presviedčanie – niektoré krajiny musia mať najskôr vytvorený teoretický rá-
mec, ktorým môžu podložiť argumenty. U iných je to presne naopak, disku-
tujú, a tak prakticky hľadajú riešenia.
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Obrázok 8: Kultúrne mapy II.

4. Vedenie – v egalitárnej spoločnosti je ideálna vzdialenosť medzi nadriade-
ným a podriadeným veľmi malá. Ideálny vedúci prezentuje rovnosť. V komu-
nikácii nebadať hierarchickú štruktúru. Opakom je všeobecne spoločnosť 
hierarchická.

5. Rozhodovanie – konsenzuálne rozhodovanie je vlastne demokratickým roz-
hodovaním. Stojí oproti krajinám, kde rozhodujú tí na vrchole hierarchie.

6. Dôverovanie – oproti sebe stojí zameranosť na výkony v pracovnom styku 
a vzťahom podmienený budúci pracovný styk.

Obrázok 9: Kultúrne mapy III.

(Zdroj: www.jadl.act.nato.int/ADL 175 Cross Cultural Communications)

7. Nesúhlas – v určitých krajinách sa neboja prejaviť nesúhlas, pretože to berú 
ako spôsob konštruktívneho pokračovania, iní sa konfrontácii vyhýbajú, aby 
nenarušili vzájomné vzťahy.
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8. Plánovanie – v zmysle vnímania času lineárne alebo flexibilne. 

Obrázok 10: Lineárny koncept (Peter) verzus flexibilný koncept Mohammad)
(Zdroj: www.jadl.act.nato.int/ADL 175 Cross-Cultural Communications)

3 KULTÚRNA RÔZNORODOSŤ VO VOJENSKOM PROSTREDÍ

Od konca „Studenej vojny“ sa ozbrojené zložky rôznych krajín omnoho výraz-
nejšie angažujú vo vojenských alebo mierových operáciách po celom svete. Rozsah 
týchto operácií je taký náročný, že žiadna z krajín nie je schopná riadiť akúkoľvek 
operáciu samostatne. To ich núti k spoločnej práci. Multinárodná vojenská spolu-
práca sa stala novým štandardným spôsobom pôsobenia nielen v mierových mi-
siách. 15) 16) 

Ako už bolo spomenuté, medzikultúrna spolupráca nie je fenomén spojený vy-
slovene s vojenským prostredím. Avšak aj vojenské prostredie sa stalo predmetom 
skúmania v zmysle vplyvnej práce pána Hofstedeeho pochádzajúceho z komerčné-
ho prostredia. Potvrdil, že aj vo vojenskom prostredí existuje väčšina uvádzaných 
kultúrnych rozdielov a sú veľmi podobné tým, ktoré sa našli v komerčnom prostredí. 
Ešte zaujímavejšie bolo zistenie, že existuje čosi ako „nadnárodná vojenská kultú-
ra“. Táto vojenská kultúra je v  porovnaní s „civilnou“ kultúrou viac kolektivistická, 
viac orientovaná na hierarchiu a menej riadená mzdou. Výsledkom toho je fakt, že 
vojenský personál s rôznymi kultúrnymi pôvodmi dokáže ľahšie medzi sebou pra-
covať a koexistovať. Potvrdzuje to aj ďalší fakt, že lepšia spolupráca je možná medzi 
vojakmi z rôznych krajín oproti spolupráci s neziskovými organizáciami alebo inými 
civilnými inštitúciami. 

Medzi príslušníkmi odlišných armád zvyčajne rozoznávame rozdiely v operač-
nom štýle, štýle vedenia, vnímaní pravidiel, podmienkach pre prácu a život, či v po-

15) SOETERS. J. - MANIGART, P.: Military Cooperation in Multinational Peace..., 2008.  
16) MOSKAITIS, R. T.: CiviMilitary Cooperation in peace Operations, 2014.  
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vahe vzťahu a komunikácie smerom k obyvateľstvu v krajine, kde je operácia vede-
ná. Podľa toho variujú aj výsledky a efektívnosť vedenej operácie. Hoci si nemôžeme 
byť istí ani konečným výsledkom v dôsledku používania konkrétneho štýlu vedenia 
operácie. Svedčí o tom aj prípad z Iraku, oblasti zodpovednosti Britov, ktorí sa sťa-
žovali na pasivitu svojich talianskych kolegov. Tá bola oproti ich proaktívnemu prí-
stupu v uliciach radikálne odlišná. V konečnom dôsledku, ale tento prístup priniesol 
lepšie výsledky. Iračania prevzali zodpovednosť za svoju činnosť. Študenti vojenskej 
akadémie z Veľkej Británie sa ukázali ako tí, ktorí majú najvyššiu úroveň vzdialenosti 
moci spomedzi iných 13 národov. Inou zaujímavosťou je, že všeobecne krajiny s vy-
sokým stupňom vzdialenosti moci (ako napríklad Taliansko a Francúzsko) odmietali 
byť pod vedením iného národa. A  ako má viesť veliteľ multinárodný kontingent? 
Kladú sa veľké nároky na jeho behaviorálne a osobnostné predispozície, či lingvis-
tické, analytické a kultúrne schopnosti. V konečnom dôsledku má byť tento veliteľ 
schopný dosiahnuť konzistenciu v zdieľaní rovnakej vízie a perspektívy. Inými slova-
mi spoločný operačný cieľ. 15) 16)

Niekoľko ilustračných príkladov podčiarkuje význam kultúrnej inteligencie, pre-
tože práca v medzinárodných kontingentoch prináša aj takéto výzvy. Počas miero-
vej misie na Cypre nastali určité komplikácie medzi anglicko – holandskými členmi 
kontingentu a medzi americkými a dánskymi príslušníkmi kontingentu v Bosne. 

Holanďania mali na Cypre hlavný problém s  výrazne hierarchickým a  mocen-
ským odstupom v britskej armáde. Napríklad veľmi kritizovali oddelené jedálne 
na základe príslušnosti k vojenskej hodnosti a prísny zákaz, aby mohol veliteľ roty 
piť večer pivo s vojakom, s ktorým pracoval celý deň. Holanďania boli zvyknutí 
na žoviálnejší a uvoľnenejší spôsob komunikácie pri odovzdávaní a prijímaní úloh, 
čo tiež kontrastovalo so spôsobmi Britov. Problém sa pre Holanďanov zdal byť až 
taký intenzívny, že zasahoval vojenský personál v Haagu. Bolo vykonané špeciálne 
vyšetrovanie a výsledkom boli odporúčania zahrňujúce dôležitosť spoznávania jed-
notlivých kultúr navzájom. Holandskí vojaci preto absolvovali vždy pred nasadením 
kultúrny tréning. 

Pre Dánov a Američanov v Bosne bolo problematické odlišné vnímanie výrazov 
„vyhovieť vojenským pravidlám“, „dodržiavanie pokynov“, či „pracujeme podľa kníh“. 
Pre Dánov sú menej dôležité, pre Američanov obľúbenejšie. Dáni vkladajú do práce 
viac civilný koncept, už aj pri opise svojej vlastnej práce. 

Spomínaný americký prístup sa odráža aj v  relatívnej úspešnosti ich tímov 
pri práci s civilným obyvateľstvom počas konfliktu v Kosove. Zabezpečenie bezpeč-
nosti a slobody pohybu charakterizovali úkony ako veľa výstroje a výzbroje, iba veľ-
ké a obrnené autá, vlastné stravovacie a zábavné centrá vo vnútri kempu s veľkým 
múrom, a ešte aj čakanie v radoch na jedlo nebolo bez nepriestrelnej vesty. Účinnej-
ší bol však prístup iných kontingentov, ktorí vedeli, že najväčšia ochrana sú dobré 
vzťahy s uznávanými ľuďmi v danej komunite. Keď britský plukovník vstupoval 
do srbskej budovy obklopený nahnevanými Albáncami iba s tlmočníkom, v krátkom 
rukáve s malou ručnou zbraňou. Stačilo, že ho vrelo privítala staršia srbská pani boz-
kom na obe líca a pozvala k sebe na kávu. 15) 16) 
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Za úspešný bol v Kosove považovaný sektor vedený Talianmi za podpory Špa-
nielov, Portugalcov, Argentíncov, Bulharov a Turkov. Aj napriek určitým nepokojom 
v ich oblasti zodpovednosti, situáciu doladili veľmi dobré vzťahy so srbskými a al-
bánskymi komunitami a v neposlednom rade aj vzťahy s neziskovými organizáciami.

4 ZÁVER

Práca v  medzinárodných tímoch má pozitívne, ale aj negatívne aspekty. 
Podľa rôznych štúdií, rozdielnosť kultúr zvyšuje inovatívnosť, kreativitu, flexibilitu 
a rozširuje škálu pohľadu na riešenie pracovných problémov. Môže priniesť viac in-
formácií z rôznych zdrojov a uhlov pohľadu, nápadov a myšlienok, stimuluje proces 
myslenia a  prináša nové siete kontaktov a  zdrojov. Ak sú tieto rôznorodé vstupy 
a zdroje opodstatnené a potrebné, možno očakávať kvalitné výsledky práce. Keď 
riešime jednoduché úlohy jedným spôsobom riešenia, či úlohy stereotypné a rutin-
né, rôznorodosť pohľadov, skúseností a zdrojov  nemá zdanlivo hlbší význam.

Keď sa vychádza z  operačných skúseností, opak je pravdou. Pri dnešnom ne-
konvenčnom  a asymetrickom type „vojny“ nestaviame na svoju stranu iba zbrane 
a obrnené vozidlá oproti rovnakým zbraniam a vozidlám, ale názor ľudí je novodo-
bou zbraňou. Ktokoľvek z vojenskej jednotky sa môže dostať do kontaktu s obyva-
teľom hosťujúcej krajiny, a teda ktokoľvek sa môže dostať do kultúrneho nedorozu-
menia. Pri budovaní nových základov vojnou zničených krajín je žiadúce brať 
do úvahy špecifiká života v ich krajine s ich kultúrnym kontextom. Zvlášť je potreb-
né vnímať potreby jednotlivých skupín obyvateľstva (napr. ženy, deti, menšie etni-
ká). Treba premýšľať, prečo sa v krajine vyskytujú určité javy, prečo sa ľudia správajú 
určitým spôsobom. Prečo napríklad nájdeme v  arabskej krajine v nemocnici viac 
chlapov a len málo žien? Napríklad preto, že arabské ženy môžu ošetrovať iba ženy 
– lekárky a že muži a chlapci utrpia častejšie rôzne poranenia, pretože vychádzajú 
viac z domu, a teda sa viac vystavujú nebezpečenstvu. Takéto pomyselné drobnosti 
napomáhajú budovať mier a predchádzať nepokoju. 

Mier buduje aj efektívna spolupráca v  multinárodných kontingentoch, preto 
predsa len má význam budovať svoju vlastnú kultúrnu kompetentnosť. 
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