Kompetence v mezikulturních vztazích

Učební modul pro ty, kteří si přejí zlepšit
schopnosti pracovat s lidmi z jiných zemí
a kultur
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Co jsou mezikulturní kompetence?
Kultivované způsoby komunikace a vysoce rozvinutý přepravní systém, pro většinu lidí zvýšily
kontakt s jinými kulturami. Televize a internet umožnily vidět a komunikovat s lidmi z těch
nejvzdálenějších oblastí světa. Obyvatelé z velkých měst jsi již zvykli vídat jedince různých
etnických skupin, jejichž vzhled, oblečení, jazyk a zvyky mohly při prvním pohledu vyhlížet
exoticky. A v menších městech je možné setkat se s jinými kulturami díky stále hojnějším
cizokrajným restauracím, které všude vyrostly. S ohledem na tento učební modul je mnohem
podstatnějším faktem, především v rámci Evropské unie, že lidé pracují v jiné, než vlastní zemi a
také pracují s lidmi z jiných kultur.
Bohužel, je také všeobecně známo, že tato skutečnost vyvolává také negativní aspekty.
Předsudky, nedůvěra, tendence uzavírat se před jinými kulturami, nesnášenlivost a agresivita
nejsou v žádném případě výjimečné přístupy, které lidé zastávají ohledně kulturní různorodosti.
Je samozřejmé, že takto negativní postoje nevyústí v produktivní vztahy, obzvlášť pokud jde o
zaměstnání, kde je spolupráce a vstřícný postoj nepostradatelný.
Mezi členskými státy v Evropské unii existuje snaha přijmout a oslavit kulturu jeden druhého a
samozřejmě také jejich společné evropanství. Evropská komise podporuje myšlenku spolupráce
a především mladí lidé jsou podporováni, aby se setkávali s jinými evropskými kulturami díky
možnosti pracovat v zahraničí. Kdokoliv vycestuje za prací, zjistí, že aby se mohl v dané zemi
cítit příjemně, musí se velice přizpůsobovat, například způsobu, jakým tamní lidé dělají
nejrůznější věci, jak o věcech přemýšlí a jak se k sobě lidé navzájem chovají. Dojde jim také, jak
je velice důležité snažit se takto přizpůsobovat, aby člověk mohl pracovat produktivně a v
přátelské atmosféře se zdejšími obyvateli.
Nejdříve, si člověk musí uvědomit a porozumět důvodům, které tyto rozdílnosti způsobují. Za
druhé, musí procvičovat svou trpělivost, toleranci a otevřenost, když se setká se způsoby,
které se mu mohou na první pohled zdát zvláštní nebo přímo směšné. A nakonec, člověk musí
být dostatečné přizpůsobivý, aby správně splynul s kulturou hostitelské země.
To jsou ony klíčové znaky mezinárodní kompetence (ICC). Někdy se může zdát, že někteří lidé
se narodili s těmito schopnostmi, pro ty ostatní je třeba, aby na nich pracovali a rozvíjeli je.
Úvod do modulu
Modul je založen na jedné části ze souboru Národních profesních norem (NOS) pro
mezikulturní práci sestavený týmem specialistů pod vedením Centra informací pro výuku
jazyků (CILT) ve Spojeném království. Tyto profesní normy byly odsouhlaseny jako standard pro
tuto pracovní oblast Komisí pro výuku a dovednosti Spojeného království, orgán, který mimo
jiné, dohlíží na Národní profesní normy (NOS).
Národní profesní normy jsou vyvinuty pro velkou řadu zaměstnání. Tyto normy tvoří základ
pro udělení odborné kvalifikace v rozsahu Národního kvalifikačního rámce (NQF) a tím pádem
i úrovně Evropského kvalifikačního rámce. Tyto normy, jednotlivé soubory, které se vztahují na
každé konkrétní zaměstnání nebo obor, jsou vyjádřením o způsobilosti (přesněji řečeno
výkonnostní kritéria), které popisují, co by měl člověk na určité pracovní pozici umět.
Národní profesní normy (dále jen NPN) obsahují přehled znalostí a vědomostí, které jsou
nezbytné pro efektivní výkon v dané profesi, protože schopnost něco dělat, jde ruku v ruce s

jistou dávkou oněch znalostí a porozumění určitého oboru.
Přitom nezáleží, jak dotyčný člověk získal tyto znalosti. Na druhou stranu, je zcela nutné, aby
způsoby ověřování znalostí a kompetencí byly naprosto opodstatněné a důvěryhodné (viz níže).
Právě jednotky a moduly NPN jsou těmi jednotkami pro správné ohodnocení. Tento fakt a také
skutečnost, že je na vlastní vůli jedince, jakým způsobem svou kvalifikaci získá, dělá NPN zcela
kompatibilní jednak s Evropským kvalifikačním rámcem a také s Evropským systémem kreditů
pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET).
Pro koho je model určen?
Model je vhodný pro každého z jakékoliv země a kultury, kdo si chce vybudovat dobré vztahy s
osobou či lidmi z jiné země a kultury, než je jeho vlastní.
Jaké jsou klíčové prvky modulu?
Cílem učení a rozvoje modulu jsou vyjádřeny hodnotou výkonu, kterého by měl jedinec
dosáhnout, a také mírou znalostí a porozumění dané oblasti práce. Toto je doplněno o seznam
klíčových osobních vlastností a o jakýsi orientační obsah (mezikulturní kontext, možné situace
a problémy), které se těch výše zmíněných kategorií týkají.

Role
Jedinec, který pracuje na dosažení kvalifikace se nazývá kandidát. Kandidát může být veden
rádcem a tutorem, který pomáhá identifikovat příležitosti pro vzdělávání a rozvoj, také pomáhá
kandidátovi při učení a při reflexi dosavadní činnosti. Jakékoli další osoby, jako jsou například
kolegové nebo klienti, tedy lidé, kteří pracují na stejném pracovišti jako kandidát, se mohou
těchto aktivit také zúčastnit, protože se bere v potaz, že získání ICC (Mezikulturní kompetence)
se odehrává ve skutečném, běžném životě a čase na pracovišti. Přizvaný poradce (znalec) je
zodpovědný za plánování, průběh a záznam v souladu s předepsaným směrnicemi a
kandidátovým pravidelným hodnocením. Interní i externí ověřovatelé zajišťují, že
ohodnocování probíhá podle stanovených regulí.
Jaké jsou výsledky?
Celý koncept mezikulturní kompetence je rozdělen do deseti souborů, které obsahují deset
popisů chování, které se mohou vyskytnout v průběhu kandidátova cvičení. Je obtížné přesně
definovat podstatu mezikulturní kompetence (dále jen ICC) v těchto popisech a je tu tudíž
prostor pro diskuzi ohledně jejich přesném významu. Z toho důvodu je nutné, aby kandidát,
rádce/tutor/učitel a hodnotitel pracovali společně na správném porozumění od samého
počátku. Účastníci budou muset být neustále v kontaktu, aby se zkontrolovalo správné
pochopení myšlenek, a tak mohl být kandidátův výkon správně ohodnocen.
Znalosti a porozumění
Každá smysluplná činnost je tvořena na základě znalostí a porozumění. Přehled v modulu
zachycuje rozhodující oblasti ICC. Ty se většinou vztahují, buď na způsoby, jak některé akce
mohou v ostatních vyvolat určité reakce, to znamená aspekty lidské psychologie, nebo na
způsoby, jak se jazyk používá v mezilidských vztazích. Je tu také zmínka o odlišnostech mezi

kulturami. Toto hledisko modulu významnou složkou, která vede k oné hodnotě výsledného
výkonu a musí být také náležitě ohodnoceno. Například, bude požadováno, aby kandidáti
předvedli své znalosti a porozumění přímo, explicitně, tím, že zodpoví položenou otázku nebo
vypracují zprávu.
Jaké jsou klíčové osobní vlastnosti?
V modulu je také zmíněn orientační (neúplný) seznam těch lidských vlastností a kvalit, které
souvisí s ICC. Je jasné, že ti, kteří již některé či snad všechny kvality mají, mnohem snadněji
dosáhnou potřebné úrovně ICC, než ti, kteří tuto výhodu nemají. Ti šťastnější slouží ostatním ve
všech fázích cyklu Q-Mobilu jako vzor pro kontrolu jejich práce a rozvoje. Pro ostatní jsou také
užitečným příkladem, kudy se ubírat na cestě jejich učení, představují pro ně pomyslné milníky
a cíl na této cestě. Zjednodušují tak i obraz toho, co to vůbec ICC je, a pomáhají lépe porozumět
poučkám modulu.
Osobní vlastnosti přitom nejsou prvkem ICC, který by se v rámci modulu přímo hodnotil.
Jak vypadá obsah modulu?
Různé aspekty jednotlivých kultur jsou zmíněné v seznamu a představují právě ony případy, se
kterými se jakýkoliv kandidát směřující k dosažení mezikulturní kompetence pravděpodobně
setká. Tyto případy se překrývají s poučkami zmíněné v modulu. Ačkoliv seznam pouček není
úplný a samo o sobě ani není povinnou částí pro získání diplomu, zachycuje hlavní a klíčové
oblasti problematiky.
Cíle učení
1Rozpoznat své vlastní hodnoty, názory, kulturní zvyklosti a konvence, a jakým způsobem
ovlivňují vaše vnímání a očekávání v různých situacích v práci.
2
3Aktivně se snažit přijít na to, jak se ostatním jeví vaše hodnoty, názory, kulturní zvyklosti a
způsob mluvy.
4
5Posuzovat ostatní lidi na základě vzájemné komunikace, a ne na obecně přejímaných
názorech, stereotypech, jejich přízvuku nebo jejich způsobu oblékání.
6
7Znovu promyslet a přizpůsobit své domněnky ohledně chování lidí z jiné země nebo odlišné
kultury.
8
9Postavit se čelem ke stereotypům, předsudkům nebo rasismu, které ostatní šíří o vás i
ostatních.
10
11Komunikovat tak, aby vám dobře rozuměli lidé s nimiž pracujete, a kteří pochází z cizích
zemí a kultur.
12
13Věnujte dostatečný čas i úsilí a reagujte pozitivně a pružně, aby byla jistota, že se do
pracovního procesu zapojují i ti z cizích zemí a kultur.
14
15Pracujte tak, abyste se chovali taktně k druhým, ale zároveň naplnili pracovní cíle.
16
17Snažit se konstruktivně vyřešit situace, které jsou pro vás díky práci s cizinci nějakým
způsobem nejasné nebo i matoucí a respektovat je, i když nerozumíte nebo se neztotožňujete s

jejich názory a chováním.
18
19Zamyslete se nad dopady vašeho chování a způsobu mluvy při práci s lidmi z jiných zemí a
kultur, a snažíte se je přizpůsobit pro lepší výsledky do budoucna.
Převzato z: NOS for Intercultural Working © CILT 2008

Znalosti a pochopení
Pro efektivní práci je třeba znát následující
1Vlivy kultury
Jak rozdíly a podobnosti mezi vaším kulturním chováním a kulturním chováním ostatních lidí
může změnit a ovlivnit názory, očekávání, komunikaci a pracovní postupy. (Například
dodržování termínů a časového rámce, proces rozhodování, vnímání společenského postavení a
rolí, přístup k mužům a ženám, způsob komunikace a společenských zvyklostí, postoj k emocím
a k různým stupnicím hodnot, hodností a předpisům.)
Jak se vaše hodnoty a názory a názory a hodnoty ostatních lidí mění spolu s proměnou a
vyvíjením se kultury, a také s ohledem na to, jak jsou lidé stále častěji konfrontování s odlišnými
kulturami. (Například v případě, že nevyrůstají ve své vlasti, ve vlasti svých rodičů nebo
prarodičů. Nebo pokud žijí a pracují v cizině, či žijí a pracují s lidmi s odlišnou kulturou a z
cizích zemí.)
Jak si utvořit názory a chovat se k lidem, kteří pocházejí z odlišné kultury nebo země, tak
abychom na ně pohlíželi jako na individuality a nesoudit je dle obecného vnímání, stereotypů,
předsudků a starých informací. ( Například přímou komunikací s daným člověkem a poznáním
jeho osoby. Navíc je důležité posuzovat lidi na základě jejich práce a výkonů.)
Jak mohou být posíleny kulturní stereotypy tím, jak se vy a ostatní chováte a předáváte
informace o vaší zemi a kultuře.
1Komunikace a jazyk
2
Jak způsob vaší řeči, řeči těla, gesta a tón hlasu mohou být vnímána lidmi z jiných zemí a
kultur a jak jejich řeč, řeč těla atd. ovlivňují váš pohled na ně.
Možné důsledky nedostatku vzájemného porozumění a špatně zvolených nástrojů
komunikace. (Například odlišné názory, nedorozumění ohledně očekávání, potenciální
konflikt.)
Způsoby prokazování úcty ve vaší zemi a kultury a v odlišné zemi a kultuře a jak to může
ovlivnit vnímání jeden druhého. (Například zdánlivá neupřímnost způsobenou nepřiměřeným
používáním slov “prosím” a “děkuji”, nebo zdánlivá neslušnost, pokud se tato slova nepoužívají
vůbec.)
Způsoby, jak minimalizovat nedorozumění a zlepšit komunikaci s lidmi s odlišným
mateřským jazykem. (Například tím, že se budete snažit pečlivě vyslechnout, co doopravdy
říkají, tím, že se naučíte zvořilostní zvyklosti používané během seznamování a zdravení,
nemluvíte plynně a rychle jako způsob, jak ovládnout a přemoci ostatní, naučíte se nějaké

jednoduché fráze v jejich jazyce a také gesta, která používají, vyhýbáte se používání ustálených
slovních obratů (idiomů), vysvětlíte zkratky, používáte obrázky a diagramy, snažíte se učit
jejich jazyk.)
Postavit se čelem k problému komunikace s lidmi z jiných kultur, ale se stejným mateřským
jazykem. (Například rozdílnosti ve slovní zásobě, výslovnosti, přízvuku, slovních spojení)
1Pracovní vztahy
2
Jak může dobré pracovní ovzduší může přispět i k dobrým pracovním vztahům mezi lidmi z
jiných zemí a odlišných kultur.
1Trénink a podpora
2
Jaký trénink (procvičení) a podpora na rozvoj schopností vhodných pro práci s lidmi z
odlišných zemí a kultur může být pro vás přínosný, a koho oslovit, abychom onen potřebný
trénink získali. (Například trénink jazykové vnímavosti, jazykový trénink, trénink
mezikulturních dovedností, kurzy o určitých kulturách)
1Zákony a směrnice o rovnosti
2
Zákony, směrnice a firemní zásady, které určují, jakým způsobem se chovat k lidem z jiných
zemí a kultur, jak tyto zásady uplatňovat v závislosti na vaší práci a kde o nich získat další
informace a rady. (Například zákony o rovnosti, firemní politika, strategie a hodnoty, kodexy
správy a řízení společnosti)
Co dělat a koho oslovit v případě, že je s vámi v práci nebo s vaším kolegou nakládáno
nespravedlivě. (Například příslušného pracovního vedoucího, představitele obchodní komory.)
Převzato z: NOS for Intercultural Working © CILT 2008

Jaké jsou klíčoví osobní vlastnosti?
Toto je nepovinná část normy, ale přibližný soupis vhodných rysů, vlastností a postojů, které
mohou potřebovat při práci lidé, kteří nepocházejí ze stejných kulturních zázemích. Tento soupis
představuje pro lidi mající chuť pracovat s lidmi z různých kultur, o co usilovat a jak se vyvíjet.
Užíváte si práci po boku lidí z jiného kulturního zázemí a snažíte si aktivně uvědomit, proč
mezi vámi existují různé podobnosti a odlišnosti.
Jste schopni si uvědomit, jak může být ostatními vnímán váš způsob práce a také se vyrovnat
s novými pracovními postupy.
Oceňujete pozitivní dopad kulturní různorodosti při vytváření nových nápadů a vývoji
produktivity práce
Jste ohleduplní ohledně různých úrovní angličtiny, které lidé mají a jste ochotni přizpůsobit svůj
jazyk v zájmu vzájemného porozumění.
Jste vnímavý k tomu, jak si ostatní mohou vyložit způsob jakým mluvíte, váš tón hlasu a způsob

chování.
Jste schopní kriticky zhodnotit pracovní postupy, projekty, plány a příspět takovým způsobem, že
zlepšíte mezikulturní spolupráci a porozumění.
Pracovat směrem k většímu pochopení odlišností a zároveň chápat, že se jedná o celoživotní
proces.
Jste si vědomi toho, že ostatní také přispívají k rovnosti a lidským právům různými způsoby a
snažte se osvojit si takový morální životní postoj, který by odrážel to, jak chcete, aby se k vám
chovali ostatní.
Převzato z: NOS for Intercultural Working © CILT 2008

Jak vypadá obsah modulu?
Následující seznam představuje orientační souhrn těch aspektů kultury, se kterými se kandidáti
budou muset pravděpodobně zabývat. Několik z nich již byly zmíněny výše.
1.
Kulturní zvyklosti a hodnoty: způsob zacházení s lidmi podle jejich věku, pohlaví,
společenského postavení, postavení v práci a zkušeností; postoj k dochvilnosti, čekání ve frontě;
očekávání ohledně zvyklostí odívání v práci, zvyklosti při uzavírání smluv, používání techniky
atd.
Způsoby komunikace a užívání jazyka: srozumitelnost, rychlost, používání žargonu;
dodržování formalit a zdvořilostních konvencí; řeč těla a oční kontakt; přímočarost; projevování
emocí, mimika obličeje, zaměření pozornosti na úkol nebo vztah.
Sebeuvědomění: znalost vlastních zvyklostí, užití jazyka, způsob komunikace, vlastní názory a
jak ovlivňují vaše očekávání.
12.
Kulturní a náboženské požadavky: umývání, oblečení, stravovací zvyky a požadavky, doba pro
modlitby.
Klíčové aspekty jednotlivých kultur: jazyky; hlavní komunity/menšiny; zeměpis, historie a
tradice; slavní lidé/místa; sport, kultura a volný čas; rodina, domov, společenství a pracovní
život; šťastná/nešťastná čísla a barvy.
Dostupné zdroje: knihy; media; přímý kontakt; filmy a televizní vysílání; kurzy jazyka a kurzy
o kultuře.
Založeno na: NOS for Intercultural Working © CILT 2008

Učební (a vyučující) strategie
Nyní by již mělo být naprosto jasné, že nezáleží na tom, jak při jeho studiu budete postupovat.

Důraz je kladen především na učení a ne na výuku. Pracovní normy jsou sestaveny tak, aby bylo
jasné, jaké jsou na zaměstnance v jednotlivých oborech kladeny nároky, které mu tak umožňují
pustit se v tomto pracovním prostředí na cestu vývoje spolupráce s pomocí poradce a/nebo
tutora. Učení a vývoje se v první řadě děje na základě praxe, což je všeobecně vnímáno jako
nejlepší způsob, jak se učit něco nového. ?
Nicméně, s ohledem na efektivnost na pracovním poli je nutno brát zřetel na správné členění
učiva, které musí kandidát řádně probrat a projednat společně s poradce/tutorem a
hodnotitelem, tak aby se kandidát účelně a systematicky přibližoval k výsledkům modulu. A tak
učební aktivity mohou zahrnovat, vedle normálních profesních povinností, psaní reflektivních
poznámek, čtení a výzkum, psaní referátů, prostudování různých případů a rolí, diskuze,
odborné rozhovory mezi kandidátem a ostatními, pozorování druhých, dodržování pokynů a tak
dále.
Ve skutečnosti nejsou žádné metody učení zakázány, ale pouze ty, které pomohou kandidátovi
ulehčit proces učení a rozvoje. Průběh učení samozřejmě nabízí možnost zaměřit se na určité
cíle, ale není to častý způsob vzhledem k tomu, že se kandidát učí a zároveň pracuje. Určité
učební metody však mohou být za jistých okolností užitečné: například při sdělování kulturních
rozdíl, které mohou být očekávány v hostitelských zemích.
Ohodnocení
Ohodnocení pracovních norem má takovou podobu, že kandidát musí prokázat svou nynější
pracovní kompetenci. Je to jednoduchý proces. Zaprvé, hodnotitelé musí být řádně vyškoleny
jednak v profesní oblasti otázek a také v profesní oblasti “hodnocení”. Zadruhé metody
hodnocení musí být opodstatněné, rozumné a důvěryhodné, jak jen to bude možné. Aby způsob
hodnocení byl oprávněný, musí skutečně hodnotit přímo to, co se právě hodnotí. Proto v
případě, že cílem je ohodnotit kandidátovu schopnost vykonávat povinnosti, pak zřejmým
způsobem hodnocení bude pozorování kandidáta během plnění oněch kýžených úkolů.
Oprávněným způsobem není, požadovat na kandidátovi, aby napsal esej o tom, jak plnit tyto
úkoly. Aby byl způsob hodnocení důvěryhodný, musí se zároveň vést záznam o kandidátových
schopnostech. Například, pokud je člověk hodnocen za nevyhovujících podmínek, ohodnocení
ztrácí na své serióznosti.
Po pozorování kandidátova výkonu obvykle následuje ústní prozkoumání v podobě otázek a
odpovědí, aby se ohodnotily kandidátovy znalosti a míra porozumění. Typickou metodou
hodnocení pracovních norem, vedle pozorování a zodpovězení otázek, zahrnuje také to, že
si kandidát a další “svědci” píší záznam, písemné prozkoušení, úkoly, které jsou v rámci
hodnocení a důkaz ohledně předchozích úspěchů.
Tak jako se učební proces odvíjí dle volby kandidáta a jeho preferencí, závisí na tom i proces
hodnocení. Kandidát a hodnotitel společně naplánují sled důvěryhodných a seriózních
hodnocení, které kandidátovi v jednotlivých fázích umožní dokázat své schopnosti v oblastech,
které jsou specifikované v modulu. Jisté spojení mezi způsobem hodnocení a studijním
výsledkem by mělo být jasné. Vzhledem k tomu, že by kandidátovi mělo být umožněno
rozhodnout si o své cestě učení a vývoje, hodnocen by měl být až v momentě, kdy je on sám
přesvědčen, že je připraven, a tak se zabránilo špatným rozhodnutím a ušetřili se náklady. To by
mělo zajistit zodpovědné plánování hodnocení. Neznamená to však, že by se kandidát neměl
nabádat k rychlému postupu. Ve skutečnosti tu jsou velmi pádné důvody, aby kandidátův vývoj
?
?

Mělo by být také uvedeno, že pracovní normy také slouží jako prostředek pro potvrzení kompetencí, které už sami ovládají. V tomto
případě už není třeba započít žádné nové učení, ačkoliv musí být proveden řádný posudek, který tyto kompetence potvrdí.

probíhal spíše rychlejším tempem.
Otevřenost, znalosti a schopnost přizpůsobit se*

Ačkoliv tyto tři ústřední výše zmíněné hlediska mezinárodní kompetence nejsou formálně
začleněny do modulu, tvoří spolu jednoduchý rámec, který může kandidátovi pomoct při jeho
vývoji:
Mezikulturně kompetentní člověk je:
otevřený a tolerantní k odlišnostem
ochotný si osvojit nové znalosti a porozumět odlišným kulturám
připraven a schopen vyvinout úsilí se přizpůsobit chování a myšlení lidí z odlišných kultur ve
jménu zachování kulturní rovnováhy a přínosné spolupráce

Otevřenost může být dále rozložena na respekt k ostatním a toleranci k rozporuplnostem
(nejasnostem).
Znalosti zahrnují objevování nových znalostí (např. nové informace o dalších kulturách) a
pochopení (povědomí o tom, jak se ostatní cítí).
Schopnost přizpůsobit se v sobě zahrnuje flexibilitu chování a vnímavost při komunikaci.
•Zdroj: The INCA (Intercultural Competence Assessment) Project, © INCA LdVII 2004

Doporučené zdroje důkazů (způsoby hodnocení) pro mezikulturní
kompetence Důkaz

Kandidátův reflexivní záznam pozorování a záznam průběhu ústní prozkoušení/
posouzení pracovních zkušeností písemné prozkoušení záznam o prozkoušení od
přítomných svědků případová studie zadání
132b
1342c
13425d
123e
21344f
2134g
2134h
2134i
2134j
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Čísla jsou ukazatelem upřednostněného pořadí. Nejméně dva zdroje důkazů, pokud možno tři,
by měly bát použity pro zhodnocení každého výkonu. 4 a 5 označují druhý stupeň prokazování
důkazů ohledně dosažených výsledků.

Vysvětlení zdrojů důkaz
Kandidátův záznam
Kandidátův záznam je reflexivní vyjádření k jednotlivým aspektům svého výkonu, svých
znalostí a pochopení. Taková zpráva může být také zaměřena na jednotlivé případy a události. V
případě, že je požadováno, aby si kandidát vedl svůj reflexivní deník (RD), zpráva může být
založena právě na něm. Tento deník slouží jako místo, kam si kandidát mlže zapisovat své
pocity, reakce, myšlenky, názory a usnesení. RD se může stát velmi dobrým nástrojem, který:
umožňuje kandidátovi velmi cenný prostor, kde se může vyjádřit a pracovat na rozřešení
svých vlastních vnitřních sporů
umožňuje kandidátovi rozebrat své výkony, znalosti a mezikulturní chování ostatních na
pracovišti
představuje podklad pro psaní reflexivní zprávy během hodnocení
představuje nesmírně cenný podklad pro hodnotitele, který tak může oprávněně a rozumně
zhodnotit kandidátův výkon, znalosti a pochopení na poli mezikulturní kompetence
Do deníku smí nahlížet hodnotitel a další osoby s povolením kandidáta.
Pozorování a záznam
Pozorováním se míní, buď sledování konkretní činnosti, např. rozhovor kandidáta s osobou z
jiné kultury, nebo dlouhodobé pozorování mezikulturního chování v práci. Doporučuje se
provádět pozorování s pomocí kontrolního seznamu, který je odvozen z očekávaného
konečného výkonu a pouček, které přesně vymezují, co je považováno za kompetentní výkon.
Kandidát by měl být obeznámen s kontrolním seznamem a také s dobou, kdy je pozorován. Po
pozorování je možné položit kandidátovi otázky, kterými by měl objasnit jakýkoliv bod svého
chování. Záznam o výsledku pozorování je shrnut do stručné zprávy, který se skládá převážně z
hodnotitelových poznámek psaných na základě kontrolního seznamu.
Ústní prozkoušení/posouzení pracovních zkušeností
Tyto dvě formy ohodnocení slouží jako způsob pro získání důkazu ohledně znalostí a
porozumění. Podoba ústních otázek a odpovědí má strukturu spíše pracovního pohovoru,
zatímco posouzení pracovních zkušeností je delší a méně strukturovaný proces, který by měl
pokrýt širší škálu záležitostí. Reflexivní deník, nebo výtahy z něho, slouží jako výborný základ
pro posouzení pracovních zkušeností.

Písemné prozkoušení
Písemné prozkoušení slouží jako způsob pro hlubší a komplexnější ohodnocení znalostí a
porozumění. Navíc je pravděpodobné, že kandidáti budou méně nervózní a mají více času
vymyslet a vyjádřit propracovanější odpovědi. Pro kandidáty, kteří trpí velkou nervozitou,
písemné prozkoušení složí jako náhrada pro ústní prozkoušení. A naopak, pro ty, kterým dělá
problém psaní (např. z důvodu dyslexie), může hodnotitel využít ústní formy. Aby se zabránilo
podvádění a zajistilo se, že při písemném prozkoušení jsou kandidátovi odpovědi tvořeny
pouze na základě jeho vlastního myšlení, je třeba, aby vše probíhalo pod dohledem.
Záznam o prozkoušení od přítomných svědků
Tak jako může kolega v práci přispět druhému s posudkem, stejně může více záznam o
kandidátově výkonu přispět ke správnému výsledku hodnocení. Můžou tak fungovat jako část
360° zpětné vazby. Důvěryhodnost takovéto metody může být zpochybňována, ale s ohledem na
to, že jsou všichni přítomní obeznámeny s odborným postupem, a že již byly provedeny určité
kontroly této metody, tak můžeme jistotou říct, že se jedná o velice cenný zdroj informací.
Někdy se přirovnává ke svědecké výpovědi.
Případová studie
Případová studie založená na opravdu relevantních situacích je nedocenitelným zdrojem
důkazů. Nicméně, v případě nedostatku takovýchto okolností, bude třeba se uchýlit k těm uměle
vytvořeným a získat tak dostatek od kandidáta “náhradních” odpovědí, tzn. ústní nebo písemný
důkaz toho, jak by se kandidát v jednotlivých situacích zachoval. Pouze v krajní situaci je možno
přistoupit k nepřímému získání důkazu.
Zadání
Zadáním se myslí jednoduchá zadání sestavená tak, že kandidátovi umožní předvést svůj výkon
a znalosti. Měly by být založeny na reálných, ne simulovaných, pracovních situací.
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