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Intra/Inter – kultúrna komunikácia

 1. Koučujeme s trojjediným mozgom 

 2. Koučujeme s pamäťou a stereotypmi

 3. Koučujeme s jazykom

 4. Koučujeme sokratovským umením



Trojjediný mozog 



Sme trojjediní

 Human – ľudský
 Library 

 Mammalian – cicavčí
 Living room

 Lizard – plazí 
  Basement





Motivation for Understanding?

 Language possible
 only if reptilian and

mammalian brain
 is in peace

 Reptiles and 
 mammals more

nonverbal



Sebaobranné zásterky:

 1. emočný odstup 
 2. obchádzanie problémov,  ľahostajnosť
 3. redukcia priamej komunikácie v mene efektivity
 4. strata ľudskej dôstojnosti
 5. prepisovanie viny  neuspokojivé
 6. irónia a cynizmus - čokoľvek by sme urobili, bolo

by to nedostačujúce pre konečné riešenie



Sebaobranné zásterky:

 7. pocit viny, relatívna neschopnosť nápravy
 8. „Vlastne je všetko o.k.“ -prispôsobenie vnímania

tak, aby sedelo obmedzeným možnostiam
 9. falošná ilúzia úspechu pre záchranu pocitu

sebahodnoty v prostredí inštitucionálneho zlyhania
 10. zmena sa javí ako nemožná



 Re – sponse – ability

 Re-action is unconscious, 
 quick, fight or flight 
 Re-sponse is conscious, 
 slow, responsing “with an idea”

 Re – sponse – ability
 Creating context
 which allows response to happen



Kde je kouč?



Koučing a pohyblivá špajza

Mýtus pamäte:
“Vložíme,
vyberieme
temer bez zmeny”

Mýtus pravosti:
“Najpravdivejšie
údaje sú tie prvé”



Spomienky sa hýbu a menia

Pamäť nemáme na 1 mieste: 
rôzne spomienky aktivujú 
rôzne časti mozgu
Každým rozprávaním sa 
emočné spomienky menia
v závislosti od kontextu 
času, priestoru, ľudí

(Bužeková 2009, Tulving 1999)



Spomíname, cítime a hodnotíme
NARAZ

Spomínanie je neopakovateľný,
tvorivý proces re-konštrukcie:

(1) pocitov a reakcií na udalosť,
(2) zámerov a presvedčení, 
(3) sociokultúrneho zázemia,
(4) udalosti samotnej.

(Roediger 1999,  Tulving 1999)



Detaily sa objavujú postupne

Príbehy sa pamätajú ľahšie 
než suché dáta; pamäť je 
zaujatá v prospech typického
Nadväznosť v príbehoch je 
cez detaily, preto počúvaním 
detailov pomáhame rozpomínaniu
Napokon cez detaily sa môžu 
vysvetliť “pôvodné” nekonzistentnosti



Ticho a communi -

 Vedenie tichom: bez strachu z prázdna
 Medzery (nielen v hudbe)



Zhrnutie o pamäti

Spomíname postupne a v príbehoch
Spomienky sa menia každým podaním
Spomíname, cítime a hodnotíme 
súbežne
Stres deformuje spomienky
Porozumenie zaisťujeme 
prerozprávaním



Aké máme stereotypy?



Prax: autostereotypy

 Čo si myslíte, že si 
ľudia myslia o 
X?
Y?
Z? 
Ktoré z našich identít 
teraz zvolíme?
- žena, úradníčka, katolíčka, záhoráčka?



Sebanaplňujúce sa proroctvo

Stereotyp a klišé: 
lacný reprint 
bez nového sádzania
Myseľ miluje staré 
schémy.
Ak jej niečo nezapadne, 
radšej ju nazve “výnimka”, 
akoby mala zmeniť schému.



Predchádzanie stereotypom: 
zrkadlo zámeru

Aké sú moje východiská?
Akú mám motiváciu?
Ako sa pýtam?
Akú odpoveď chcem?
Ako sledujem tok?
Aké sú rôzne pointy?



Flipchart

 Ako myslíte, 
 že sa odohráva komunikácia?

 Čo všetko vplýva na jej priebeh?



Ako komunikujeme?

 Mýtus komunikácie: informácia ide z
 A do B. Je to zložitejšie,
 lebo: vždy komunikujeme viac 
 ako sme zakódovali.

 Dôverujeme poslucháčovi, že 
 na význam ”príde”.
 Význam vety je iný než význam hovoriaceho!!
 (Wilson a Sperber, 1995) 



Skryté prekážky komunikácie

 najsilnejšia je 
 nepomenovaná autorita

 o čo ide “samozrejme”
 bez slov

 (Bourdieu, 1991)



Prax rozlišovania I

 Rozhovor: 
 vnímanie rôznych
 typov otázok



Čo pozorujeme?

 Opisy
 Inú logiku 
 Ne-opodstatnenosť
 Nepriame usporiadanie
 Nečasovú postupnosť
 Meniace sa spomienky
 Nesúlad



 Čo očakávame ?

 Fakty
 Logiku 
 Opodstatnenosť
 Priame usporiadanie
 Časovú postupnosť
 Nemeniaci sa archív
 Súlad so stereotypmi



Predpisujúci výklad

 Zápisne orientovaní ľudia 
 Pred-písaný prejav
 Pred-vyplnený dotazník
 Štandardizácia 

 (Philips 1998)



Opisujúci výklad

 Ľudia zameraní na proces 
 Overujú práva a fakty
 Kladú otvorené otázky
 Pružné perspektívy
 Detailnejšie záznamy 
 a rozsudky
 Individualizujú
 Uzdravujúca spravodlivosť
 (Philips 1998)



Aký zámer má moja otázka?

 Hľadám potvrdenie, 
 alebo hľadám porozumenie?

 Ako sa tvorí otvorená otázka?



Prax rozlišovania

 Antropologická 
 trojnožka:

 Ľudia
 Čas
 Priestor



Triangulácia: charakter času 

 Povedzte mi viac 
 o čase,
 kedy sa to dialo.



Triangulácia: charakter priestoru

 Povedzte mi viac  
 o priestoroch, 
 v akých sa to dialo.



Triangulácia: ľudia

 Povedzte mi viac 
 o ľuďoch, 
 ktorí boli
 Tam  a
 Vtedy.



Jazykové registre sú skratky

 Jazykový register: 
 - hovoriaceho (v práci, s rodinou, s priateľmi, v klube,

vo formálnych situáciách)
 - pýtajúceho sa (...)
 - inštitúcie (...)
 Opakovanie počutého, 
 prerozprávanie 
 koho pojmami?



Kultúrne kategórie navigujú

 Ako poznať jazyk druhého?
 Kam vedú pojmy druhého? 
 Ako zisťovať význam pojmov, ktoré sa javia ako

samozrejmé?
 Povedzte mi o (všeobecne, viac detailne, príklad)
 Spomenuli ste...sú aj iné?
 Aký je medzi nimi rozdiel?



Všeobecné a typické

 Aké rôzne skupiny sú vo vašej obci/firme? Čo je
 pre nich typické? 
 Aké typy požiadaviek sú vo vašom okolí  bežné?
 Čo sa bežne očakáva od (x...stereotyp)?
 Mohli by ste mi, prosím, opísať, čo všetko
zvykne robiť x? 

 Ako bežne postupujete pri uzatváraní dohôd?
 Ako zvykne u vás pri riešení problémov
postupovať x? 



      Jednotlivé a špecifické

 Do akej skupiny z uvedených by ste sa zaradili
vy? Čo je pre vás špecifické? Aké typy
požiadaviek ste mali dnes?

 Čo všetko očakávate, že by mohlo predchádzať
uzavretiu dohody o x? 

 Ako by ste radi ako x postupovali v tomto
konkrétnom prípade?



     Jednotlivé a špecifické

 Aké rôzne postupy sa vyžadujú vo vašom
najbližšom okolí? 

 Ako vyzeral váš pôvodný návrh?
 Mohli by ste, prosím, opísať, čo to pre vás
znamená, keď zmeníme pôvodný návrh?

 Čo všetko by ste navrhoval ešte prebrať, na čo
sme zabudli?



Prepojenie všeobecného a
jednotlivého

 Akým spôsobom sú vo vašej obci/ firme
evidované dohody?

plus
 Aby som porozumela správne, ako to bude v
tomto konkrétnom prípade? 



Podporné otázky

 Pozorne som počúvala váš zážitok. Čo ste mali
na mysli, keď ste opisovali tento príklad/ príbeh? 

 Ako táto udalosť súvisí s vašou súčasnou
situáciou?

 Mohli by ste prosím priblížiť, na čo všetko ešte
by sme mali pamätať? Aby boli obe strany
spokojné... (stratégia výhra - výhra) 



Prax rozlišovania II

 Rozhovor inak: 
 vnímanie rôznych
 typov otázok



Ďakujem za pozornosť!

 Prví nelegálni imigranti.

 Žiadne zelené karty?
 Žiadne víza?
 Je mi ľúto, potrebujeme vidieť
  nejakú identifikáciu.
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