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CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU
Studiem tohoto předmětu získáte interkulturní kompetence, což znamená, že jedinec aktivně
disponuje vlastnostmi, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci, a lze je definovat pomocí
tří základních atributů: znalostí, dovedností a postojů. Tento modul se bude zabývat všemi těmito
třemi prvky.
Po absolvování tohoto předmětu budete schopni nejen lépe porozumět různým kulturním typům
díky získaným teoretickým znalostem, ale také budete mít solidní schopnost aplikovat tyto znalosti v
praktickém životě, a to jak na soukromé, tak na profesní úrovni. Tento modul je velmi užitečný
zejména pro odborníky pracující v mezinárodních týmech a nadnárodních společnostech.
Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy,
případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto
konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované
případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo
mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd.,
bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.
Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší
firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Selhání v komunikaci
Oblast 2 - Způsoby, jak zlepšit komunikační dovednosti
Oblast 3 - Výzvy pro práci v mezinárodních týmech
Oblast 4 - Význam školení pro expatrianty
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě.

ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe,
týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz
níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat
alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 %
a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.

MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Srovnání vaší domácí kultury s vybranou jinou zemí / typem kultury
2. Výhody a nevýhody mezinárodního týmového prostředí
3. Výzvy života expatriantů
4. Osvědčené postupy při navazování vztahů v cizí zemi / kultuře
5. Řešení konfliktu souvisejícího s kulturou
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály vypracované lektorem (dostupné online ve studijním systému).
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
Intercultural Communicationn: A Reader
Handbook of Intercultural Communication and Cooperation
Intercultural Communication
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

IC video
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