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MATERIÁLY ŠKOLITEĽA 
 
MODUL:  PROJEKTOVÝ MANAŽMENT. CYKLUS, SLEDOVANIE 
A VYHODNOCOVANIE PROJEKTU, FINANČNÝ MANAŽMENT, ASPEKTY 
V RÁMCI RÔZNYCH KULTÚR. 
 
10. TÉMA:  KOMPETENCIE V RÁMCI RÔZNYCH KULTÚR V PROJEKTOVOM 
MANAŽMENT 
 

MANUÁL ŠKOLITEĽA NA ŠKOLENIE 
 

TRVANIE ŠKOLENIA: 240 MINÚT (4 hodiny) 
 

 

 

Trvanie Obsah Ako 

10 minút Úvod do témy. 

Toto školenie je o tom, ako dosiahnuť ciele projektu a zároveň sa 

vyhnúť nedorozumeniam v súvislosti s kultúrami, čo môže vyústiť do 

konfliktov, čo môže ovplyvniť úspech projektu, respektíve skôr viesť 

k nedostatku úspechu.   

Teórie rozdielov medzi kultúrami uvádzajú rozdiely, ako napríklad: 

- medziľudské vzťahy, 

- motivácia k práci, 

- slobodná vôľa a spôsob pohľadu na iných, 

- postoj k času, 

- postoj k riziku, 

- postoj k ovládaniu/riadeniu, 

- postoj voči prostrediu a okoliu. 

 

Začnime s vyjadrením: 

"Riadenie projektov, kde je aspekt v súvislosti s rôznymi kultúrami, 

môže byť úspešné len, ak si vedúci tím uvedomuje rôzne kultúry, je 

Vyjadrenie školiteľa. 
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zabezpečená efektívna medzi-kultúrna komunikácia a informovanie, 

vzájomný rešpekt a pochopenie. Bez toho je to možné považovať za 

neúspech." * 

 

*Anbari, F. T., Khilkhanova, E. V., Romanova, M. V., Ruggia, M., 

Tsay, H.-H., & Umpleby, S. A. (2009). Managing cross cultural 

differences in projects. Paper presented at PMI® Global Congress 

2009—North America, Orlando, FL. Newtown Square, PA: Project 

Management Institute. 

 

60 minút Vysvetlenie úlohy: 

Cieľom úlohy je nakresliť mapu Európy a mapu sveta. Každý účastník 

robí túto úlohu individuálne a nepozerá sa na práce ostatných – školiteľ 

to uvedie a požiada účastníkov, aby to spravili.    

Maximálna doba na splnenie tejto úlohy je 15 minút.    

Môžete nakresliť línie kontinentov, môžete nakresliť podrobnosti, ako 

si to pamätáte, krajiny, oblasti.   

 

Najprv sa pozrieme na mapy sveta a prediskutujeme, čo nám 

„GALÉRIA SVETA“, ktorá nám bola poskytnutá, hovorí.   

 

Pravdepodobne bude hlavným záverom, že sme orientovaní na 

Európu, keďže sme obyvatelia Európy. 

 

Dom európskych dejín v Bruseli zobrazuje v prvej miestnosti 

venovanej vytvoreniu Európy mapy sveta. Pozrime sa na nich: 

 

Príloha "Mapy sveta" 

 

Mapy sveta vytvorené mimo Európy zobrazujú Európu ako malý 

polostrov na okraji Ázie.  

 

Teraz je čas pozrieť sa na „GALÉRIU EURÓPY“ 

Individuálna práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha "Mapy sveta" 
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Pozrime sa teraz na naše mapy Európy - "zameriavame sa na vlastnú 

etnickú skupinu"? Sú naše krajiny pôvodu zvýraznené a ostatné sú 

akosi menšie? 

Čo je etnocentrizmus? 

Presvedčenie osoby s určitým kultúrnym zázemím, že jej štandardy sú, 

alebo by boli v centre reality a preto sú hodnotnejšie, ako hodnoty iných 

skupín.    

 

Podľa vývojového modelu citlivosti medzi kultúrami, je zameranie sa 

na vlastnú etnickú skupinu  

- začiatkom cesty ku citlivosti medzi kultúrami;  

- prirodzenou reakciou na rozdiely medzi kultúrami. 

 

Avšak prostredníctvom zamyslenia a skúsenosti je možné to zmeniť, 

aby bol možný primeraný kontakt v rámci rôznych kultúr. 

 

Štádia etnocentrizmu:  

1. Odmietanie existencie kultúrnych rozdielov, vyhýbanie sa 

skupinám s odlišnou kultúrou.   

2. Obrana – uvedomovanie si existencie rozdielov v kultúrach, 

uprednostňovanie vlastností svojej vlastnej kultúry, podceňovanie 

iných kultúr, niekedy „pomáhanie“ ľuďom z iných kultúr, aby sa stali 

takými, ako je väčšina.   

3. Minimalizovanie – považovanie rozdielov za obyčajné 

a zdôrazňovanie podobností medzi ľuďmi ako ľudskými bytosťami 

a podobností medzi rôznymi skupinami v rámci kultúr.   

 

Citlivosť v rámci kultúr si vyžaduje prejsť cez nasledujúce štádiá 

vzťahov medzi etnickými skupinami:  

1. Akceptovanie rozdielov – rozpoznanie svojej vlastnej kultúry 

ako jedného z mnohých možných svetových pohľadov: 

akceptovanie rozdielov, ich všímanie si a ich pripustenie 

si/uznanie (nie všetky sú posúdené pozitívne).     

2.  Adaptácia – schopnosť rozšíriť a prispôsobiť vnímanie situácií 

a správania sa noriem danej (cudzej)  kultúry: aby bolo možné 

primerane fungovať v prostredí z rôznorodými kultúrami.    
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3. Integrácia – plná zručnosť pri zmene kultúr: Ťažko možné, keď 

každodenný život nie je spojený s intenzívnou praxou 

s niekoľkými kultúrami.   

 

ZÁVERY 

Nie sú „zlé“ alebo „dobré“ „mapy"  

- Všetky sú rovnaké a predstavujú pohľad na svet z rôznych uhlov 

pohľadu  

- Každý, keď sa pozrie na centrum záujmu, odvoláva sa na svoj bod 

záujmu  

- Stojí za to vziať do úvahy, ako často sa pozeráme na svet tak, že do 

centra záujmu dávame svoje vlastné hodnoty vo vzťahu ku správaniu 

sa ostatných voči našim normám a zvyklostiam, ktoré poznáme a ktoré 

sú nám blízke a blízke „nášmu vlastnému národu“.     

 

60 minút Meniť kultúru 

Každý z nás je vychovávaný v určitej kultúre  

 sme zvyknutí na správanie sa, spôsoby života, ktoré sú pre nás 

očividné a prirodzené  

 ideme do zahraničia a ..... 

 

V tejto časti si účastníci spomínajú na rôzne incidenty počas ich výletov 

do zahraničia, ktoré ich prekvapili, šokovali alebo odlišovali od toho, 

čo zažívajú doma. Tieto skúsenosti môžu pochádzať zo súkromných 

ciest do zahraničia, ako aj ciest do zahraničia na základe realizovania 

projektov či za účelom školenia/konferencií. 

Príklady: 

a) Portugalský projektový koordinátor mi povedal, že mal skupinu 

nemeckých a talianskych účastníkov na jednom školení. Po 

prvom dni, keď každý čakal na Talianov, ktorí meškali 15 minút 

a mal tam mrzutých Nemcov, ktorí nie len, že prišli o 15 minút 

skôr, ale zároveň nechceli čakať na tých, čo meškali, sa 

portugalský koordinátor (ktorý bol sám z juhu, ale mnoho rokov 

Moderovaná 

konverzácia, 

vizualizácia na 

flipcharte štádií 

konverzácie   



PMTC.  

Školiaci kurz pre projektový manažment pre malé neziskové organizácie v Európe  

Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 

 

 

 

 

5 

pracoval na projektoch EÚ) rozhodol urobiť pokus a napísal dva 

rôzne denné harmonogramy na nasledujúci deň – jeden pre 

Talianov, podľa ktorého všetky aktivity začali o 15 minút skôr 

a jeden pre Nemcov s 15 minútovým oneskorením. Spokojne sa 

pozeral na nasledujúci deň na tváre účastníkov, ktorí prišli v tú 

istú hodinu.  

b) Počas stretnutia v súvislosti s projektom v Taliansku, 

v blízkosti Bari v južnom Taliansku sme boli: Poliaci, Lotyši, 

Francúzi a Portugalci v hoteli, ktorý bol vzdialený od miesta, 

kde sa konalo stretnutie v súvislosti s mítingom 20 minút 

chôdze a dohodli sme sa všetci, že budeme v určitý čas spolu 

odchádzať z hotela a Taliani nás prišli vyzdvihnúť, aby nás 

každý deň sprevádzali. Samozrejme sme čakali aj na Talianov 

aj Portugalcov... Ale k zaujímavej udalosti došlo na ceste v prvý 

deň.  Účastníci zo severu Európy kráčali rýchlo s pocitom, že 

budú meškať a išli pred skupinou, v jej čele, zatiaľ čo Južania 

išli, viedli diskusie, čakali na niekoho, kto sa zastavil na rýchlu 

kávu v bare na ceste. Výsledkom toho bolo, že Poliaci a Lotyši 

boli na mieste mítingu včas, respektíve tesne po čase začatia, ale 

nemali komu sa ospravedlniť za neskorý príchod, pretože 

hostitelia boli už upozornení Talianmi, ktorí išli s nami, že 

budeme dosť meškať. Každý deň sme začínali míting 

o polhodiny neskôr, ale všetko sa vynahradilo teplými 

croissantmi, ktoré organizátori priniesli z miestnej pekárne, čo 

ešte aj Francúzi považovali za „hodné“. Okrem toho, počas 

celého týždňového projektového mítingu som mal dojem, že  

najdôležitejšie diskusie a dohody sa uskutočnili.... počas večere, 

čo neznamenalo, že by nedošlo k diskusiám a dohodnutiam 

v priebehu dňa, ale akoby ich bolo potrebné potvrdiť pri 

hlavnom jedle, pohári vína a počas dlhého večerného mítingu. 

Počas podobného mítingu v Nemecku nemecký koordinátor 
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počas večere nevyšiel so žiadnymi témami projektu 

a samozrejme, večera bola pomerne krátka, aby bolo dosť času 

na spánok pred nasledujúcim pracovným dňom pre projektovú 

prácu.      

 tieto popísané situácie viac menej zobrazujú, že keď dochádza ku 

kontaktu s prostredím, ktoré nepoznáme, ktoré sa odlišuje od nášho 

každodenného života, sme vystavení vyššej úrovni stresu, čo sa nazýva 

stres z prispôsobovania sa inej kultúre alebo kultúrny šok.    

Prispôsobovanie sa/asimilácia inej kultúre: prispôsobenie sa 

prekvapujúcim a neznámym situáciám, ku ktorým dochádza 

v momente kontaktu rôznych kultúr podľa Johna W. Berryho, súvisí 

pojem psychologického prispôsobenia sa inej kultúre so zmenami 

u jednotlivca, ktorý je účastníkom situácie súvisiacej s kontaktom 

rôznych kultúr, kto je priamo ovplyvnený externou kultúrou 

a zmenami v kultúre, ktorej je účastníkom.  (Berry 2003, strana19, po: 

Boski 2010) 

 

Pozostáva to z psychologického, fyzického a sociálneho fungovania 

osoby, je to následkom ťažkostí, ktorým človek čelí pri prijímaní 

kultúry, jej podstatou je skúsenosť negatívnych emócií, hromadením 

ktorých dochádza k narušeniu všeobecnej pohody a spokojnosti so 

životom a teda celkového fungovania osoby  (Bochner, 1994) 

 

Sedem prvkov, ktoré ustanovujú definíciu kultúrneho šoku:  

1. Psychologické napätie spôsobené snahou psychologickej adaptácie 

novej krajine a kultúre. 

2. Pocit straty v súvislosti s priateľmi či určitými členmi rodiny, 

ktorých sme nechali v krajine pôvodu alebo krajine emigrácie. 

3. Pocit túžby po konkrétnych blízkych miestach.  

4. Pocit odmietnutia kolegami alebo susedmi v novej kultúre. 

5. Neistota v súvislosti s nesprávnym správaním.    

6. Narušený zmysel vlastnej identity, čo je sprievodným príznakom 

uvedomenia sa rozdielov medzi novou a svojou vlastnou kultúrou.    

7. Prekvapenie, strach, bezmocnosť alebo dokonca nechuť 

a rozhorčenie, ktoré sú sprievodnými príznakmi uvedomenia si 

rozdielov medzi novou a svojou vlastnou kultúrou. 

 

30 minút Koľko rozdielov v kultúre je v strategických partnerských 

projektoch  E+? 

 

Spôsobilosť uvedomovania si kultúr je jednou z ôsmych základných 

spôsobilostí EC   

 

 

 

Príhovor / 

prezentovanie 
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•    Gramotnosť  

•    Viacjazyčnosť 

•    Numerické, vedecké a technické zručnosti/schopnosti  

•    Spôsobilosti založené na digitálnom a technologickom základe  

•    Interpersonálne zručnosti a schopnosť prijať nové kompetencie   

•    Aktívne občianstvo  

•    Podnikanie  

•    Uvedomovanie si a prejavovanie kultúr  

 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-

recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_en 

 

Kedy môžeme povedať, že sme získali zručnosti v rámci kultúr? 

 

1. štádium – Svadobná cesta: 

- Rozdiely sa zdajú byť fascinujúce. 

- Eufória, zvedavosť, záujem, túžba objaviť niečo nové, zistiť niečo 

nové o realite kultúry. 

 

2. štádium - Konfrontácia: 

- Pocity neistoty v dôsledku neprimeraného správania sa, 

nedorozumeniam v dôsledku kultúr, kritické incidenty.   

 

3. štádium - Rozchod:  

- Zmena orientácie obviňovania za neprimerané správanie sa; nie my 

sme tí zlí, ale táto „nová“ kultúra je „čudná“ a „hlúpa“.   

- Preukázalo sa, že akákoľvek pomoc v tejto fáze, je nápomocná.   

- Hnev. 

 

4. štádium – Integrácia, prispôsobovanie sa kultúre: 

- Sme citliví na svoje dobré a zlé stránky a našu a novú kultúru.   

- Učenie sa nových zručností/schopností. 

- Pokoj, autonómia. 

 

5. štádium – Zaobstaranie kompetencie v oblasti kultúry: 

- Plná spôsobilosť v novej kultúre. 

- Dosiahnuté zriedka. 

- Kreativita, nezávislosť.  

 

 

Takéto projekty - pod - E+ projekty sú možné, keď sme v štádiu 

„zaobstarania kompetencie v oblasti kultúry“ projektovým tímom   

 

Čo znamenajú pre vás tieto pojmy v zmysle komunikačnej 

kompetencie projektového tímu v súvislosti s rôznymi kultúrami? 

 

Špecifičnosť projektov EÚ pod Erasmus+ 

webovej stránky 

Európskej únie  

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinová práca 
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- európsky 

- pozostávajúci z mnohých kultúr, 

- vzdelávací, 

- partnerský, 

- kreatívny, 

- inovatívny, 

- výmena dobrých postupov. 

 

Materiály pre skupinovú prácu: 

 

A) Kompetencia medzi-kultúrnej komunikácie projektového 

tímu: 

 

Schopnosti pre túto komunikáciu: akceptovanie 

demokratického poriadku, otvorenosť svetu. 

Sociálne zručnosti: empatia, tolerancia, vzdialenosť od úlohy, 

prispôsobivosti.  

Osobnostné zručnosti: optimizmus, sebakritika, motivácia, 

otvorenosť, ochota učiť sa o iných kultúrach, schopnosť učiť 

sa; 

Profesionálna kompetencia: spôsobilosť prekladov – takzvaný 

tretí jazyk ako lingua franca -latinčina, francúzština, angličtina  

(miestne jazyky:  prebraté jazyky ako napríklad jidiš, 

románsky alebo takzvané umelé jazyky Esperanto or 

Interlingua nesplnili očakávania) 

 

B)  Medzi kultúrne mechanizmy: 
Spôsobujú miznutie rozdielov medzi vlastným a cudzím, 

medzi vlastnou identitou a získanou identitou – to spôsobuje, 

že kultúry v rámci komunikácie strácajú internú homogenitu 

a externú charakteristickú zvláštnosť.     

To spôsobuje, že komunikujúce kultúry strácajú svoju internú 

homogenitu a externú charakteristickú zvláštnosť. Prebudený 

prechod medzi kultúrami vytvára ďalšie premostenie medzi 

kultúrami, ale nesie so sebou ozajstnú hrozbu kultúrnej 

asimilácie.   

 

 

C) Čo komplikuje komunikáciu medzi kultúrami: 

 

- premenlivý všeobecný pojem existencie, 

- rôzne logiky odôvodňovania, 

- objektívne jazykové rozdiely, 

- komunikácia s ostatnými, 
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- premýšľanie prostredníctvom stereotypov, 

- správna interpretácia kultúrnych zvykov a správania sa, 

- charakterové črty osoby, 

- neadekvátny obsah, 

- nedostatok komunikačného pragmatizmu, 

- nedostatočná znalosť zmyslu pre citlivosť 

komunikácie, 

- chyby v dôsledku samotnej interakcie medzi partnermi 

v rámci komunikácie. 

 

5 minút Zhrnutie: 

 

Štádium vytvorenia partnerstva 

  znalosť partnerov, (a samozrejme: základné potreby a ciele, 

schopnosť podeliť sa o „know how, ….) a príslušná úroveň kultúrnej 

spôsobilosti ako príležitosti pre dobrý projekt – to je základ,  

 a potom  

len "uplatňovať" znalosti a nástroje z tohto kurzu   

 úspech  

 odmenenie projektu ako príkladu dobrého príkladu, skutočného 

vplyvu na kvalitu vzdelávania, vzdelávacej zmeny a tak sociálnej 

zmeny, udržateľnosti pozitívneho dopadu projektu   

 

To je to, čo si želáme 

 

 

45 minút Vyhodnotenie kurzu PMTC  

 

 

 

 

 


