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Abstrakt 

P�edm�tem této bakalá�ská práce je problematika odlišností kultur a jejím cílem je 

analyzovat dimenze národní kultury pracovník� �eské, slovenské a polské národnosti 

v anonymizovaného podniku. Teoretickými poznatky národní kultury jako sou�ásti 

mezinárodního �ízení a organiza�ní kultury je vytvá�en kontext pro p�iblížení využité 

metodiky m��ení dimenzí národní kultury kvantitativním šet�ením dotazníkem Geerta 

Hofstedeho. Výstupem tohoto m��ení jsou indexy sloužící k interkulturní komparaci 

hodnot národní kulturou ovliv�ovaných. Za p�ínos práce lze považovat zmapování 

behaviorálních faktor� odlišných kultur na daném pracovišti a data mohou být použita 

jako reference pro budoucí replikace této metody. 
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Abstract 
The subject of this bachelor thesis is problematics of intercultural differences, and its 

aims is to analyse national culture's dimensions of labourers of Czech, Slovak, and 

Polish nationality within an anonymized enterprise. Theoretical findings of national 

culture as a part of international management, and organizational culture are to 

establish a context for introducing the applied methodics of measuring national 

culture's dimensions which is using questionnaire developed by Geert Hofstede. 

Outputs of this survey are indexes which serve for intercultural comparison of 

culturally influenced values. As the benefits of my thesis, might be description of 

behavioral factors of different cultures at the workplace, and the date may be used as a 

refference for further replications of this method.        

Keywords  

culture, national culture, organizational culture, intercultural differences, Values 

Survey Module 
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Úvod 

 Globalizace trhu vystavuje podniky novým vliv�m. Reakce na zm�nu a otev�enost 

diverzit� hraje velkou roli v úsp�šnosti organizací využít potenciálu takového trhu, a 

to zejména v oblasti lidských zdroj�. Více odlišných kultur sice znamená více možných 

p�ekážek ve vzájemném pochopení, zárove� ale kulturní diverzita, pokud je vhodn�

�ízena, je i rozsáhlým obohacením o netradi�ní náhled a p�ístup. Je proto nutné 

minimalizovat dopady, které s sebou nesou pracovní styk odlišných kultur. Proto je 

velmi d�ležité se seznámit s dimenzemi národních kultur, a jak se v dané kultu�e 

projevují, aby bylo možné potenciální st�ety hodnot do ur�ité míry predikovat. 

     Cílem této bakalá�ské práce je porovnat aspekty dimenzí národní kultury 

pracovník� �eské, slovenské a polské národnosti p�sobících v rámci podniku X. 

Stanoveného cíle je dosaženo ov��ením následujících p�edpoklad�: “Slovenští 

pracovníci vykazují o 10 % vyšší hodnoty indexu maskulinity, než ostatní národnosti” 

(1), “Index maskuliny tak ani u jedné z národností nep�esahuje hodnotu 50” (2), 

“Nejvíce individualisticky orientovaní jsou �eši, hodnota jejich indexu individualismu 

je minimáln� o 10 % vyšší, než u ostatních kultur” (3) a “Rozdíl nejnižší a nejvyšší 

hodnoty indexu požitká�ství vs. zdrženlivost nep�esahuje 10 %” (4) 

 Zmi�ované indexy p�edstavují hodnoty, které odrážejí aspekty národní kultury a 

svým umíst�ním na škále vypovídají o vzájemném postavení mezi národními kulturami 

jiných zemí.  

 V teoretické �ásti byly popsány pojmy kultura a kultura národní. Dále se v�nuji 

vymezení organiza�ní kultury a jejím formám v kontextu nadnárodních strategií a také 

mezinárodnímu �ízení. Jedna celá kapitola pojednává o oblasti, která je st�žejní pro 

pot�eby mého výzkumného šet�ení, a to o dimenzích národní kultury, popsané z 

pohledu více autor�. V praktické �ásti popisuji zvolenou metodu výzkumu, výpo�tu 

dat a charakteristiku výb�rového souboru. Dále následuje popis vlastního výzkumného 

šet�ení, vyhodnocení a interpretace výsledk� a jejich srovnání s výstupy poslední velké 

replikace podobného výzkumu v prost�edí st�ední Evropy. Nakonec jsou navržena 

doporu�ení, která by m�la v dlouhodobém horizontu p�isp�t k udržení stability výkonu 

na pracovišti. 
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1. Národní kultura 

 1.1 Kultura 

 Kulturu lze zkoumat z antropologického i sociologického hlediska. To je také 

d�vodem, pro� Kroeber a Kluckholm (1985, podle Brookse, 2003, s. 239) b�hem svého 

výzkumu narazili na více než 160 definic tohoto pojmu. Slovo kultura má více 

význam� a všechny vycházejí z latiny – ze slova pro ozna�ení obd�lávání p�dy. V 

našich zemích je nej�ast�ji vnímáno v užším smyslu. A to ve spojení s um�ním, 

hudbou, literaturou, architekturou. V širším mezinárodním záb�ru se v�dci shodují na 

tom, že do kultury pat�í široká oblast od p�edm�t� vyrobených lidmi, �e�i, p�es postoje, 

ideje a hodnoty, vnímání sv�ta, filozofii až po zp�soby p�ístupu k živým a neživým 

v�cem (Nový a Schroll-Machl, 2005, s. 11; Šron�k, 2000, s. 10). 

  

 Za v�bec první moderní globální v�decké pojetí kultury z antropologického úhlu 

pohledu je považováno definice Edwarda B. Tylora: „Kultura neboli civilizace je 

komplexní celek, zahrnující poznání, víru, um�ní, morálku, zákony, oby�eje a ostatní 

zp�sobilosti a zvyklosti, získané �lov�kem jako �lenem spole�nosti“ (1871, podle Geista 

1992, s. 198-199). Dále v antropologickém duchu kulturu popisoval nap�. Bronisław 

Malinowski (1931) a to z hlediska pot�eb �lov�ka. Vnímal ji jako dob�e organizovanou, 

efektivní jednotku rozd�lenou do dvou základních aspekt�: soubor artefakt� a systém 

oby�ej�. Mezi antropology navazujícími na jeho pojetí byl i Ameri�an Clyde 

Kluckhohn: „Kultura jsou vzorové prost�edky pro uspokojení ‚inventá�e‘ lidských 

pot�eb“ (1962, podle Geista, 1992, s. 199). 

 Z pohledu sociologie se jako jeden z prvních oborových autor� v�noval vymezování 

kultury nap�. Emilio Willems. Podle n�j se jedná o „ty všechny ideje, znalosti, zp�soby 

chování, dovednosti a nástroje, které jsou spole�né �len�m p�íslušné skupiny lidí a 

jejichž nau�ení lze p�i�íst pouze p�sobení mezilidských vztah�“ (1967, podle Geista, 

1992, s. 199). 

 Geert Hofstede na základ� širšího pojetí, spole�ného pro sociology i antropology, 

vyvozuje, že kultura je kolektivním jevem, jelikož je vždy alespo� �áste�n� sdílena 

jedinci, kte�í pocházejí ze stejného spole�enského prost�edí, ve kterém si ji osvojili. 
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V rámci jeho teorie utvá�ení osobnosti ve spole�enském kontextu kulturu ozna�uje jako 

díl�í �ást tohoto procesu. Kultura („software mysli“) je nau�ená, specifickou pro 

skupinu �i kategorii, která staví na lidské p�irozenosti („opera�ním systému“), která je 

d�d�na (Hofstede, 2007, s. 14-15). Mluvíme-li o jednotlivci, míníme tím jeho osobnost. 

Pokud mluvíme o „mentálním naprogramování“ v rámci kolektivu, máme na mysli 

kulturu. Kulturu tedy lze nazvat ur�itým „kolektivním naprogramováním“ (Hofstede, 

2007, s. 15) nebo „kolektivním v�domím“ (Nový a Schroll-Machl, 2005, s. 11).  

 1.2 Definice národní kultury 

 Pojem národní kultura lze vysv�tlit jako kulturu, na jejímž vývoji se dlouhodob�

podílelo velké kvantum jejích �len� za pomoci vzd�lávacích systém�, médií, historie a 

politického d�ní (Brooks, 2003, s. 218). V d�sledku toho je považována za kolektivní 

v�domí, hodnoty, normy a pravidla chování lidí, která jsou p�enášena z generace na 

generaci a postupn� s dobou pozm��ována. P�íslušníci daného národa, v rámci 

kteréhož se narodili, nebo se cítí být jeho sou�ástí, tyto hodnoty a normy sdílejí a 

uznávají. Národem se pak rozumí „spole�enství, které si v pr�b�hu historického vývoje 

vytvo�ilo vlastní kulturu, která jej dnes ur�uje“ (Nový, 1996, s. 21). 

Šron�k (2000, s. 14-15) upozor�uje, že pojem „stát“ se nemusí rovnat pojmu 

„národní kultura“. V p�ípad�, že ve státu p�evažuje národnostní a jazyková homogenita, 

je možné �íci, že existuje jednota mezi státem a kulturou. Kdežto v tom státu, kde 

p�evažuje etnická a náboženská nesourodost nebo regionální specifika, nelze mluvit o 

jednot�. „Kultura se tedy v�bec nerovná státu, nýbrž jazykovým, etnickým nebo 

náboženským skupinám“ (Šron�k, 2000, s. 15). V tomto duchu Hofstede namítá, že 

pokud bychom cht�li být d�slední, pak bychom mohli hovo�it o spole�né kultu�e jen 

ve spojení se spole�enstvími, nikoli národy. Existují národy, které tvo�í celky 

vytvo�ené v pr�b�hu historických událostí i p�esto, že jsou jejich �ásti od sebe zna�n�

odlišné, nejsou pln� kulturn� integrovány a n�které z nich jsou integrovány slab�ji než 

jiné. Mezi n� pat�í bývalé koloniální, mnohojazy�né a mnohonárodnostní státy jako 

Belgie nebo Malajsie (Hofstede, 2007, s. 25). Ale i v p�ípad� etnických a jazykových 
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skupin (v rámci takových stát�), které se navzájem považují za odlišné, mají spole�né 

rysy odlišné od obyvatel jiných zemí (Hofstede, 2007, s. 281).  

 1.3 Studium národní kultury 

 Zkoumání národní kultury, dá se �íci, zapo�ali Kluckhohn a Strodbeck svojí prací z 

roku 1961. Jednalo se o studii venkovských spole�enství na jihovýchod� USA (Brooks, 

2003, s. 241). A�koli tato studie vycházela z antropologického hlediska a nebyla 

provád�na ve více zemích, její výstupy platily v mnohem širších souvislostech – ty 

byly z velké �ásti základem pro práci dalších autor� v organiza�ním studiu, 

Trompernaarse (1993, podle Brookse, s. 241-243). Ve finále byli Kluckhohn a 

Strodbeck (1961, podle Brookse, 2003, s. 242) schopni vyzkoumané hodnoty rozmístit 

do šesti základních pohled� na sv�t, které ústí v ur�itý kulturní profil: povaha

jednotlivc� (1), vztah �lov�ka k jeho prost�edí (2), vztah �lov�ka k jiným lidem

(3), povaha lidské �innosti (4), �asový aspekt lidské �innosti (5) a prostorový

aspekt lidské �innosti (6) (Brooks, s. 241-242).  

 Nancy Adlerová (1997, podle Brookse, s. 242-243) vnímala výzkum Kluckhohna  

a Strodbecka jako vyobrazení aspekt� americké kultury a z teoretického hlediska 

popsala rozdíly mezi touto a asijskou kulturou v rámci n�kterých jejich základních 

zam��ení na sv�t. V tomto duchu se André Laurent (1983, podle Brookse, 2003, s. 243) 

rozhodl vést výzkum v organiza�ním prost�edí zam��ený na posouzení hodnot práce 

vedoucích pracovník� a s v�tším geografickým rozp�tím. Provád�l šet�ení v devíti 

zemích západní Evropy, USA a rozší�ením Adlerovou a Campbellem zahrnoval i 

n�kolik asijských zemí a poda�ilo se mu potvrdit hypotézu, že chování managementu 

je kulturn� ur�eno nebo ovlivn�no (Brooks, 2003, s. 243-245). 

Zde za�íná éra, kdy se studium národní kultury koncipuje zejména ze sociologického 

hlediska pro pot�eby organizací i tvorbu jejich kultury. V následující kapitole rozvedu 

podrobn�ji p�ístupy k dimenzím národní kultury autor�, kte�í svojí prací p�ispívali dále 

ke studiu národní kultury s tímto cílem.  
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2 Dimenze národní kultury 

 K tomu, abychom identifikovali a porovnali jednotlivé kulturní odlišnosti, je 

d�ležité pochopit míru akcentu p�íslušné kultury na jednotlivé dimenze kultury 

národní. Vzhledem k tomu, neexistuje nem�nný p�ístup k vypo�ádávání se 

s interkulturními rozdíly, m�lo by se p�istupovat k p�ípad�m jednotliv�, jak vyplývá 

z metodiky Geerta Hofstedeho pro práci s jeho dotazníkem VSM (Hofstede, 2013, s. 

2). A� už se jedná o jakýkoli zp�sob popisu dimenzí národní kultury. Celkem budu 

hovo�it o t�ech autorech, z toho jeden užil odlišného oborového p�ístupu, avšak 

výsledky jsou v organiza�ním prost�edí podobn� p�ínosné. 

2.1 Dimenze dle Hofstedeho 

 Nizozemský profesor organiza�ní antropologie a mezinárodního managementu, 

Geert Hofstede je jedním z nejd�ležit�jších autor� a pr�kopník� v problematice 

interkulturní analýzy. Svou rozsáhlou analýzou mezinárodní po�íta�ové spole�nosti 

IBM (1980) s cílem ur�it aspekty ovliv�ující jednání p�íslušník� zkoumaných kultur. 

U�inil tak za pomoci jím sestaveného dotazníku, p�eloženého do 20 jazyk� a zkoumal 

postoje 116 000 zam�stnanc� nap�í� dce�inými pobo�kami v 50 zemích. (Nový, 

Schroll-Machl, 2005, s. 21). Rozší�il tím Laurent�v p�vodní záb�r na globální 

spektrum (Brooks, 2003, s. 245). Ú�elem Hofstedeho studie bylo tzv. pracovn�

orientované hodnotové p�edstavy. „To znamená, že byly kladeny otázky týkající se 

spokojenosti s ur�itými pracovními aspekty (nap�.: „Jak se vám líbí práce, kterou 

práv� vykonáváte?“), posuzování pracovních požadavk� (nap�. „Jak �asto od vás váš 

šéf o�ekává nep�im��en� mnoho práce?“), �i osobních pracovn� orientovaných cíl�

(nap�. „Jak d�ležité je pro vás vyd�lávat hodn� pen�z?“) atd.“ (Nový, Schroll-Machl, 

2005, s. 21). Zam�stnanci nadnárodní spole�nosti se mohou zdát jako p�ekvapující 

volba pro takovou studii. Naopak ale tvo�ili velice dob�e srovnatelný výb�rový soubor. 

V mnoha ohledech jsou si podobní, až na národnost, což vedlo k z�eteln�

pozorovatelným národnostním rozdíl�m (Hofstede, 2007, s. 28). Záv�rem korela�n�
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statistického a faktorov� analytického vyhodnocení p�vodní studie bylo rozlišení 

následujících �ty� základních kulturních dimenzí: 

 Rozp�tí moci v hierarchii je dimenze, na které lze vid�t míru akceptace nerovných 

mocenských pom�r� v dané kultu�e.  Pokud v kultu�e p�evládá vysoké mocenské 

rozp�tí, je v podnicích takových kultur hierarchie akceptována a pod�ízení nemají 

problém s tím být �ízeni (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 21). Jsou mén� ochotní se 

vyptávat svých nad�ízených a naopak �ízeni být cht�jí. Tento p�ístup jim umož�uje se 

dob�e vyrovnat s nevyváženou distribucí moci a autokracií, p�íkladem je Malajsie 

(Brooks, 2003, s. 246). V p�ípad� malého mocenského odstupu je menší závislost mezi 

nad�ízeným a pod�ízeným a tak neakceptací mocenského odstupu vznikají ploché 

struktury (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 21).  

 Jedná se o nejvýzna�n�jší Hofsted�v faktor a z�eteln� se v n�m odráží d�ív�jší 

Laurentova práce stojící na vztah� v organizaci z pohledu manažera (Brooks, 2003, s. 

244 a 246). 

 Individualismus vs. kolektivismus p�edstavuje míru závislosti jednotlivce na 

skupin�, míru p�ebírání zodpov�dnosti a zapojení se do �innosti. Kultury 

kolektivistické staví zájmy skupiny nad svoje osobní, na rozdíl od t�ch 

individualistických (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 21). V mí�e individuality kultur 

vedou zem� jako USA a Velká Británie, na druhém konci spektra jsou zem� asijské. 

Vztahy v hlavních skupinách jako v práci nebo v rodin� bývají velmi významné, na 

jejich tvorb� a udržování se tráví velké množství �asu. Než aby se v�novali dosahování 

cíl� „na vlastní p�st“, investují úsilí do dobrých vztah�, aby se mohli na tyto vztahy 

op�ít v p�ípad� pot�eby, a na to samé jsou p�ipraveni z druhé strany – pro tento typ 

vztahu nebo spojení mají �í�ané  výraz „guanxi“. Pro manažery expatrianty je tato 

dimenze dosti sm�rodatná v aplikaci vhodného modelu �ízení, aby nap�íklad správn�

rozd�lil práci do skupin nebo jedinc�m na základ� hodnoty tohoto aspektu (Brooks, 

2003, s. 248).  
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 Vyhýbání se nejistot� – tedy do jaké míry mají v dané kultu�e nejasné situace vliv 

na nejistotu a obavy. Kultury s vyšší mírou vyhýbavosti nejistotám se snaží omezovat 

svoje riziková rozhodnutí a to zejména p�ísn� organizovanými spole�enskými systémy 

(Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 21-22). Takoví lidé jsou v nejasných situacích 

vystresovaní a mají odpor ke zm�n�, zejména k takové, která jim není d�sledn�

vysv�tlena. Jistota zam�stnání a pravidla pokrývající co nejv�tší po�et možných situací 

je nejvhodn�jším prost�edím pro �leny této kultury (Brooks, 2003, s. 248). Naopak 

�lenové kultur s nižší m�rou vyhýbání se riziku jsou p�izp�sobiví nejasným pom�r� a 

ochotn�jší riskovat a jsou tedy více tv�r�í a pružní (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 22). 

 Maskulinita versus feminita definuje, do jaké míry jsou v kultu�e diversifikovány 

a ur�eny mužské a ženské role a jak moc pevn� jsou stanoveny. Maskulinní spole�nosti 

jsou zam��ené na pr�bojnost, úsp�ch a dosažení cíl�. Femininní hodnoty p�edstavují 

ochotu, srde�nost a v�tší pov�domí o rovnocenných p�íležitostech (Nový, Schroll-

Machl, 2005, s. 22) a tato hodnota je spojena s mírou diskriminace žen v organizaci 

(Brooks, 2003, s. 249). 

 Tyto �ty�i dimenze se neo�ekávan� dob�e shodovaly s okruhy, které na základ�

rozsáhlé studie z roku 1954 anglicky psané literatury o národní kultu�e zosnované 

dv�ma americkými akademiky: sociologem Alexem Inkelesem a psycholog Danielem 

Levinsonem. Tím byl podpo�en teoretický význam toho, co bylo empiricky zjišt�no 

(Hofstede, 2007, s. 28-29). On�mi okruhy byly Vztah k autorit� (1), Sebepojetí

jedince (2): vztah jedinec-spole�nost (a), individuální chápání mužskosti a ženskosti 

(b), a zp�soby zacházení s konflikty, v�etn� zvládání agrese a vyjad�ování cit� (3) 

(Inkeles a Levinson, 1969, s. 447, podle Hofstedeho, 2007, s. 28).   

 Na základ� pracovního vztahu s Michaelem Harrisem Bondem z �ínské univerzity 

v Hongkongu a komparativní analýzy výsledk� Bondova obdobného výzkumu 

v Asijském prost�edí byl vytvo�en dotazník �ínských hodnot (Chinese Value Survey) 

a záv�ry z porovnání výstup� CVS a studie v IBM Hofstede použil pro dopln�ní páté 

dimenze v dotazníku VSM verzi 1994 (Hofstede, 2007, s. 33): 
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 Dlouhodobé zam��ení – v p�vodním pracovním názvu „konfuciánská 

dynami�nost“ (Brooks, 2003, s. 249) – charakterizuje, do jaké míry je dlouhodobé 

myšlení v dané kultu�e cen�no. Siln� dlouhodob� zam��ené se vyzna�ují vysokým 

podílem plánování a myšlení v p�edstihu a vyžadují stabilitu a závaznost v sociálních 

strukturách. Existují zde spole�enské struktury trvávající generace, které jsou siln�

závazné a tém�� nem�nitelné. Ty kultury, co mají slabou dlouhodobou orientaci, nejsou 

zam��eny na tradice (ty mají nostalgickou hodnotu, v nejlepším p�ípad�) a více než na 

plánování dop�edu, kladou d�raz na p�ítomnost (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 22). 

Znalost tohoto zam��ení m�že v obchodním hledisku vysv�tlit rozdíly v chování 

nap�íklad japonských a západních organizací. Japonci se snaží o budování 

dlouhodobých vztah�, než o krátkodobé �innosti a rychlý výd�lek – více než 

st�edn�dobé dividendy, jejich st�edem zájmu jsou dlouhodobé tržní podíly (Brooks, 

2003, s. 249) 

 Americký sociolog Ronald Inglehart od 80. let 20. století vedl nadnárodní 

výzkumnou práci kulturních dimenzí, ve které, mimo jiné, jeho klí�ové dimenze „well-

being vs. survival“ siln� korelovala s Hofstedeho dimenzemi a to tak, že pozitivn�

s indexem individuality a negativn� s indexem maskulinity – což znamenalo, že na 

„blahobyt“ je nejv�tší d�raz kladen v individualisticky-femininních spole�nostech 

(jako Dánsko), zatímco na „p�ežití“ si zakládají siln� kolektivistické, maskulinní 

spole�nosti (nap�. Mexiko) (Hofstede a Minkov, 2010, s. 146). Michail Minkov, 

bulharský antropolog, se v návaznosti na jeho výzkumnou práci pokusil definovat 

základní znaky pro novou dimenzi národní kultury (Hofstede a Minkov, 2010, s. 280-

281). V roce 2007 byl p�izván, aby se podílel v Hofstedeho týmu pracujícího na VSM 

a navrhl t�i nové dimenze, jejich korelace zkoumány, ale nakonec z nich vyšla jako 

jediná nekorelující se zbylými p�ti dimenzemi pouze dimenze „požitká�ství vs. 

zdrženlivost“ a byla tak v roce 2010 implementována jako šestá m��ená dimenze 

národní kultury (Hofstede, 2013, s. 12).  
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 Požitká�ství vs. zdrženlivost: Požitká�ství je míra tendence p�ipoušt�ní si relativn�

volného uspokojování p�irozené pot�eby a touhy �lov�ka. Naopak zdrženlivost 

p�edstavuje p�esv�d�ení o správnosti potla�ování takových pot�eb, které zárove� musí 

být p�ísn� regulováno spole�enskými normami (Hofstede a Minkov, 2010, s. 281).    

2.2 Dimenze národní kultury dle Halla 

 K obdobným výsledk�m se dosp�l i americký v�dec Edward T. Hall. A�koli zvolil 

jako výchozí pohled na problematiku antropologický základ, tedy že se snažil ur�it 

základní dimenze lidského soužití, se kterými se nutn� potýkají lidé ze všech kultur, 

dopracoval se také k ur�itým kulturním dimenzím (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 22).  

Dimenze prostoru 

 D�raz je kladen na proxemiku – fyzickou vzdálenost dvou jednajících osob. Hall 

(1966, podle Šro�ka, 2000, s. 26) odlišuje �ty�i skupin vzdáleností: intimní, osobní, 

spole�enské a vzdálenosti na ve�ejnosti. „Pr�m�rná vzdálenost mezi konverzujícími 

osobami na Blízkém východ� je 20 cm, v Latinské Americe 30 cm, v USA 40 cm, 

v Evrop� 60 cm, v Thajsku 80-100 cm“ (Šron�k, 2000, s. 26). Když tedy n�kdo vnímá 

menší vzdálenost v konverzaci za p�irozenou a p�íjemnou, a snaží se jí udržovat, druhá 

strana, která je zvyklá na v�tší konverza�ní vzdálenost, to bude vnímat jako nep�íjemný 

pr�nik, nap�íklad už do intimní zóny. 

Dimenze �asu 

�as je prvek, kterým se kultury odlišují razantn� a jeho vnímání se pak odráží 

v ostatních prvcích. M�že být k n�mu chován vztah bu	 krátkodobý, nebo dlouhodobý. 

Šron�k (2000, s. 18) mluví o p�ístupu Edwarda T. Halla, který ve své publikaci Beyond 

culture (1976) d�lí p�ístup kultur k �asu do dvou skupin a to monochronní a 

polychronní. První se vyzna�uje snímáním �asu jako osy (�as je prioritní komoditou) a 
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d�sledností a spolehlivostí v plánování (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 23). Mezi siln�

monochronní se �adí severní Evropa s Velkou Británií a Nizozemím, n�mecky hovo�ící 

evropské státy, Japonsko a Severní Amerika. Mezi mírn� monochromatické se �adí 

zejména jižní a východní Evropa, Austrálie a �ína (Šron�k, 2000, s. 19). Naopak v 

polychronní kulturách je �as vnímán v n�kolika vrstvách, klade se menší d�raz na 

dodržování termín� – je prioritou dokon�it jednání s jednou stranou, než jej ukon�it 

kv�li dodržení termínu jednání dalšího (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 23). Do této 

skupiny jsou �azeny arabské zem�, Afrika, Latinská Amerika, jižní a jihovýchodní Asie 

(Šron�k, 2001, s. 19). 

Dimenze komunikace 

 Obecn� verbální komunikace slouží jako nástroj k intra- a interkulturnímu 

dorozumívání a mezi jazyky jsou hlavní rozdíly v tom, jak je ten �i onen národ používá 

k vyjád�ení svých myšlenek (Nový, Schroll-Machl, 2005, s 23). V r�zných kulturách 

se setkáváme s odlišným podílem toho, co je v pom�ru k celkové sdílené informaci 

vyjád�eno explicitn�, verbáln� a jednozna�n� – tedy s kontextem. Pokud je informace 

vyjád�ena z velké �ásti verbáln�, jedná se o slabý nebo nízký komunika�ní kontext. 

V p�ípade, že je podíl verbáln� nevyjád�ených informací velký, pak jde o silný 

respektive vysoký komunika�ní kontext (Hall, 1989, podle Nového a Schroll-Machl, 

2005, s. 183).  P�ímé, jasné a otev�ené vyjád�ení myšlenek používají N�mci, 

Skandinávci, Britové a Ameri�ani (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 23). Nejasné 

vyjad�ování p�evládá u Japonc�, �í�an� a Arabských národ� a tento vágní p�ístup se 

zd�vod�uje tím, že Arabové se snaží svou osobu nadm�rn� prosazovat �i nadsazovat a 

Asiaté se usilují o to skrývat své pocity, nej�ast�ji negativní. V Asijské kultu�e je 

dávání najevo takových emocí (nap�. podrážd�ní, frustrace) vnímáno jako urážlivé a 

navíc to úzce souvisí s možnou „ztrátou (spole�enské) tvá�e“. Z t�chto d�vod� se �asto 

ony dva tábory styl� vyjad�ování kv�li nepochopeným odlišnostem vzájemn� obvi�ují 

– jedni jsou p�íliš agresivní a p�ímí a ti druzí zase kv�li své zdrženlivosti p�sobí, že 

úmysln� a zbyte�n� protahují veškerá jednání (Šron�k, 2000, s. 23). 
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2.3 Dimenze dle Trompenaarse 

 Nizozemský manažer s praxí v mezinárodním �ízení, Fonse Trompenaars, se 

rozhodl inspirovat prací, mimo jiné, Hofstedeho a Halla a s ohledem na svou zkušenost 

vytvo�it vlastní model dimenzí národní kultury. Ty odvodil na základ� výstup� dat 

z jeho výzkumné práce, �ítající 15 000 dotazník�, ve které navazoval na Hofstedeho a 

Kluckhohna a Strodtbecka, ale s cílem analýzu rozší�it (Brooks, 2003, s. 250). 

Trompenaars je p�esv�d�en, že zdroji kulturních odlišností jsou t�i oblasti lidských 

život�: postoje lidí k �asu (1), k p�írod� (2) a k ostatním lidem (3) (Nový, Schroll-

Machl, 2005, s. 23). 

 Zatímco z postoje lidí k �asu a postoje lidí k p�írod� lze odvodit po jedné dimenzi, 

z postoje lidí k lidem ostatním to je dimenzí p�t – celkem tedy sedm (Trompernaars, 

1993, podle Nového a Schroll-Machl, 2005, s. 23-24).  

 Za�n�me t�mi odvozenými od vztahu lidí k jiným lidem - jednu z nich nazývá 

„individualismus/kolektivismus“ (podle Nového a Schroll-Machl, 2005, s. 24). Je 

tedy identická s Hofstedovou dimenzí a shodn� i obnáší to samé (viz kapitola 2.1), 

proto její popis zde vynechávám.  

Universalismus/ partikularismus  

 Tato dimenze ukazuje, do jaké míry ur�itá kultura staví na p�esv�d�ení, že pro lidské 

soužití je možné stanovit všeobecná pravidla a že je za všech okolností možné je 

vyžadovat a prosazovat. Univerzalisticky orientované kultury mají toto p�esv�d�ení ve 

svých �adách siln� zako�en�no (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 24), siln�

universalistickými zem�mi jsou nap�íklad Kanada, USA a Velká Británie (Brooks, 

2003, s. 251). Mezitím siln� partikularistické kultury berou velmi �asto v potaz 

specifické a zvláštní okolnosti a v takových situacích odmítají striktní a bezvýhradní 

dodržování pravidel (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 24), mezilidské vztahy zde mají 

totiž p�ednost (vzpome�me nap�íklad pojem „guanxi“), mezi takové zem� pat�í �ína a 

Thajsko. V p�ípad�, že se setkají dv� kultury, kde na jedné stran� je silný 
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universalismus a na druhé partikularismus, zejména v oblasti závazk� m�že dojít 

k velmi nep�íjemným situacím nepochopení (Brooks, 2003, s. 251).  

„Kultury neutrální/emo�ní“, respektive „kultury neutrální/afektivní“  

 U n�kterých kultur, více než druhých, je b�žn�jší, že silné pocity je p�ípustné 

vyjád�it v situacích na ve�ejnosti. V neutrálních kulturách jsou na ve�ejnosti emoce 

drženy co nejvíce pod kontrolou a v diskusích využívají tém�� výhradn� v�cné 

argumenty (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 24), takové chování je typické pro Japonsko 

nebo N�mecko (Brooks, 2003, s. 251). 

 Naproti tomu afektivní (emo�ní) kultury p�istupují ke spontánním ve�ejným 

projev�m emocí jako k jejich p�irozené sou�ásti, b�hem diskusí nebo jednání je proto 

akceptováno, pokud se n�kdo z p�ítomných dopustí „lidské“ reakce jako hlasit�jší 

smích, hn�v nebo zd�šení (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 24). Trefným p�íkladem 

takové kultury je kultura italská (Brooks, 2003, s. 251). 

 Rozdílnosti v rámci této dimenze mají významný vliv na spolupráci uvnit�

interkulturního týmu, �len emo�ní (afektivní) kultury bude p�i komunikaci s ostatními 

�leny v rozpacích, pokud jsou z neutrální kultury a p�ed emo�ní expresí up�ednost�ují 

p�ístup „poker-face“. V�cné argumenty své místo mají, ale absence emocí taktéž 

zkresluje smysl komunikace a tím m�že snižovat efektivitu skupiny (Brooks, 2003, s. 

251). 

„Kultury specifické/difuzní“ respektive „kultury konkrétních/nejasných vztah�“  

 Interpretace této dimenze se v odborné literatu�e do ur�ité míry liší. Z pohledu 

Nového a Schroll-Machl (2005, s. 24) rozdílem mezi kulturami specifickými a 

difuzními je ve zp�sobu, jakým umož�ují �lenové v dané kultu�e ostatním lidem 

p�ístup ke své osob�. Specificky orientované kultury mají v�tšinou takové mezilidské 

vztahy, že se lidé setkávají výlu�n� v ur�itých oblastech svých život� – jen na 

pracovišti nebo jen ve škole nebo jen ve sportovním týmu, apod. A i p�esto, že tato 

setkání nebývají v�bec oprošt�na od srde�nosti a jsou �etná, není v t�chto kulturách 

podporováno setkávání v odlišných sférách života. Na druhé stran� difuzní kultury

mají lidé ur�itá kritéria úrovn� známosti, který jakmile n�kdo p�ekro�í, jsou mu odkryty 
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veškeré oblasti života doty�ného. Ty se prolínají a je tém�� žádoucí, po ud�lení tohoto 

p�ístupu, druhého �lov�ka poznat ve všech t�chto oblastech. Obchodníci z difuzní 

kultury si �asto p�ejí a n�kdy i podmínkou pro zahájení obchodního vztahu, aby se 

strany nejd�íve poznaly mimo obchodní sféru jako nap�. p�i spole�né sportovní aktivit�

(Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 24). 

 Brooks (2003, s. 251) Trompenaarse interpretuje následujícím zp�sobem. Z pohledu 

managera, v konkrétní kultu�e pracovní vztah má být odd�len od jiných vztah�. Vztah 

nad�ízeného a pod�ízeného je udržován pouze na pracovišti, ale v neformálním 

prost�edí (nap�. ve sportovním klubu) se tento vztah m�ní na vztah rovného s rovným. 

Kultura nejasných vztah� je význa�ná tím, že veškeré mimopracovní vztahy jsou 

ovliv�ovány vztahy pracovními – pod�ízený bude i mimo pracovní prost�edí ke svému 

nad�ízenému sám od sebe obez�etný. Tato nejasnost se nejsiln�ji vyskytuje v kulturách 

s velkou úctou k roz�azení dle hodnosti a lze ji pojit s Hofstedeho dimenzí mocenského 

odstupu (Brooks, 2003, s. 251). 

Dosažený status/p�ipisovaný status 

 Tato dimenze slouží k rozlišení míry d�ležitosti jednoho ze zp�sob� nabývání 

statusu pro nabytí statusu spole�enského. Tam, kde je hodnotný dosažený status, 

�lov�k dosáhne spole�enského statusu pln�ním osobních výkon� – v oblasti práce nebo 

i sportu. Pokud je v dané kultu�e oce�ovaný p�ipisovaný status, zde je �lov�ku p�i��en 

status na základ� znak� nabytých p�i narození nebo spole�enskými okolnostmi, nap�. 

v�k, pohlaví, rodový titul, p�íslušnost k sociální vrstv�. (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 

24-25). Kultury s vysokým p�ipisováním nalezneme v Hongkongu, Argentin� nebo 

Egypt�, kultury cenící si dosahovaného jsou v USA a Skandinávii (Brooks, 2003, s. 

251). 

„Orientace na p�írodu“ respektive „vnit�ní a vn�jší orientace“ 

 Podle postoje k p�írod� Trompenaars (in Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 25) 

rozd�luje kultury na ty, které se snaží o to p�írodu kontrolovat a na ty, které žijí 

v souladu s ní. Úd�lem �lov�ka v prvním p�ípad� je s p�írodou neustále bojovat, p�íroda 

je považována za nezávislou moc, které je t�eba imponovat odhalováním jejích tajemní 
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p�írodov�deckým bádáním a podma�ovat si ji pomocí technologie (in Nový, Schroll-

Machl, 2005, s. 25). Tato snaha �ídit p�írodní a lidské prost�edí, vnit�ní orientace, je 

typická pro zem� jako USA nebo Švýcarsko (Brooks, 2003, s. 252). V p�ípad� druhého 

p�ístupu �lov�k p�írodu nepovažuje za protivníka, ale entitu, jíž chce být sou�ástí a to 

skrze vytvá�ení vyrovnané koexistence (in Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 25). Zde 

mluvíme o vn�jší orientaci, která je podstatou holistického vnímání vlastní buddhist�m 

a konfucianist�m. Toto p�esv�d�ení o nutné harmonii se pak odráží p�i interakcích 

v organizacích, kdy �lenové takových kultur odmítají p�ímý konflikt a konfrontace – 

zejména Japonsko je takovým p�íkladem (Brooks, 2003, s. 252). 

Orientace v �ase  

 D�lí se na t�i formy: n�které kultury považují minulost za nejd�ležit�jší formu �asu, 

je t�eba ji st�ežit a p�edávat dalším generacím, aby byla osnovou pro budoucnost. Na 

druhé stran� kultury uznávající budoucnost se k minulosti staví jako k p�ežité p�ít�ži, 

která nemá d�ležité slovo p�i tvorb� dnešk� a zejména zít�k�. �ím více bylo dosaženo 

stanovených cíl�, tím více se tyto kultury ubírají dop�edu a neohlíží se zp�t. Pokud 

mluvíme o kulturách orientovaných na p�ítomnost, pak je pro n� p�ízna�né, že �as má 

v podstat� pod�adnou roli oproti jiným aspekt�m života – ani minulost ani budoucnost 

nehraje velkou roli a jde v první �ad� o užívání sou�asného okamžiku (Nový, Schroll-

Machl, 2005, s. 25).  

 Brooks (2003, s. 252) tuto dimenzi interpretuje ve dvou p�ístupech. �as jako 

posloupnost – p�ístup k otázkám je p�ímo�arý, postupuje se krok za krokem. Jsou 

up�ednost�ovány krátkodobé vztahy a na�asování je prioritou. V kulturách, jako je 

Japonsko, je �as vnímán jako kruh a je tak možné, aby paraleln� probíhalo více 

proces�. Vnímání �asu je pružn�jší a v�tší d�ležitost mají dlouhodobé vztah. Pro 

organiza�ní chování je d�ležité si uv�domit možnost konfliktu pramenící z t�chto 

zásadních rozdíl� (Brooks, 2003, s. 252). 
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3 Mezinárodní personální �ízení 

 V dnešní dob� ovlivn�né globalizací a zvyšující se mobilit� pracovník� se zvyšují 

nároky na vedoucí pracovníky a na jejich schopnosti brát v potaz interkulturní rozdíly 

svých pod�ízených p�i jejich �ízení. Než se v této kapitole budu v�novat personálnímu 

�ízení na nadnárodní úrovni, považuji za vhodné p�iblížit pojmy, které se na úsp�šnost 

v této oblasti úzce vážou – a to pojmy kompetence a kompetence interkulturní. 

3. 1 Kompetence 

 Tureckiová (2004, s. 29-30) rozlišuje p�i definici kompetence dva významy tohoto 

slova a to „Kompetence jako soubor rozhodovacích pravomocí a z nich vyplývající 

odpov�dnost za d�sledky“(1) a „Kompetence jako vytvá�ení obecné schopnosti“(2). 

V prvním p�ípad� je tato kompetence spojena s termíny, jako jsou moc, vliv nebo 

formální autorita. Je nej�ast�ji získána od nad�ízeného, od firmy, tedy obecn� od 

formální autority – kompetence „od jiného“. Druhým významem je schopnost vhodn�

odhadnout situaci a dokázat jí p�izp�sobit své jednání – kompetence „od sebe“. I p�esto, 

že ob� pojetí jsou v praxi obvykle provázána, auto�i se zam��ují na druhý význam, pro 

který se v �eštin� uvádí výraz pracovní zp�sobilost (Tureckiová 2004, s. 30).  

Bernová a Nový (1998, s. 76) p�i definici zvažují pojmy kvalifikace práce – vymezení 

konkrétních �inností, povinností, odpov�dností d�ležitých pro výkon na daném postu, 

a kvalifikace pracovníka. Kompetence je dle nich pak „žádoucí stav vývoje pracovních 

p�edpoklad� �lov�ka v daném pracovním za�azení a v konkrétních podmínkách 

podniku“.  

 Podle definicí kompetence podle Burgoyna (1988a, podle Armstronga, 1999, s. 

193), Furnhama (1990, podle Armstronga, 1999, s. 193) a Murphyho (1993, podle 

Armstronga, 1999, s. 193) výraz pracovní zp�sobilost odpovídá kompetenci. Výraz 

pracovní zp�sobilost, je však spíše jen ur�itým zjednodušujícím ozna�ením pro pot�eby 

rozlišení uvád�ných dvou význam� slova kompetence podle Tureckiové, protože 

Bedrnová a Nový (1998, s. 76) pracovní zp�sobilost charakterizují jako „základní 

p�ipravenost pracovníka pro práci, a to z hlediska jeho fyzických, psychických, 
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odborných a morálních p�edpoklad�“. Oproti definicím Burgoyna, Furnhama a 

Murphyho tato zahrnuje nejen prvotní p�edpoklady, ale jejich navázání na ur�ité 

podmínky a jejich rozvoj, proto mi p�ijde vhodn�jší.  

3. 2 Interkulturní kompetence 

 Nový a Schroll-Machl (2005, s. 139) uvádí, že kulturní faktory ovliv�ují �ídící 

�innost a její p�sobení. Manaže�i v závislosti na své národní kultu�e p�id�lují 

orienta�ním hledisk�m ve vztahu k podnikatelským rozhodováním odlišnou hodnotu a 

odlišn� p�istupují a volí jiné strategie p�i �ešení vyvstalých problém�. Mezi kulturami 

se také m�ní vnímání toho, co je a co není z pohledu pod�ízených motivující.  V situaci, 

kdy vedoucí pracovníci a pod�ízení pochází z odlišných kultur, nebo pochází-li 

manaže�i pracovní skupiny z rozdílných kultur, vidí v ní Nový a Schroll-Machl (2005, 

s. 139-140) zárove� šanci i hrozbu. Šancí jsou r�zné kulturní modely vnímání a jednání, 

jež mohou být kompatibilní a i komplementární. Hrozba m�že vyvstat p�i vzájemném 

nepochopení a netoleranci model� vnímání a jednání, což zamezuje správné integraci 

rozdílnosti. Proto je d�ležité výb�r a rozvoj personálu sladit s danými interkulturními 

situa�ními požadavky a požadavky managementu (Nový, Schroll-Machl 2005, s. 140). 

 „Interkulturní kompetence k jednání je schopnost pochopit, hodnotit, respektovat a 

produktivn� nasadit kulturní podmínky a faktory vlivu ve vnímání, hodnocení, cít�ní a 

jednání u sebe samého a také u druhých, a to ve smyslu vzájemného p�izp�sobení, 

tolerance oproti neslu�itelnosti, jakož i vývojov� synergetických soužití a orientace ve 

sv�t�“ (Nový, Schroll-Machl, 2005, s. 140). V tomto smyslu definice lze navázat na 

Armstrongova slova (1999, s. 137), že jednotlivé schopnosti, pro které se nadnárodní 

spole�nosti rozhodnou jako žádoucí v p�ípad� svých mezinárodních manažer�, budou 

z v�tšiny podobné takovým, které jsou o�ekávány u kteréhokoli efektivního manažera 

organizace, avšak od mezinárodního manažera se vyžadují další schopnosti. N�které 

z nich jsou již obsaženy v definici Nového a Schroll-Machla, proto bych z Armstronga 

(1999, s. 137) doplnil jen budování a vedení mnohonárodních tým� (1), odolnost (2), 
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tedy schopnost vyrovnat se s tlaky (nap�. imunita v��i kulturnímu šoku v p�ípad�

expatrianta), jazykové schopnosti (3) a adaptabilita (4) – schopnost rychle se 

p�izp�sobit novému prost�edí a práci s lidmi r�zných národností a kultur. 

3.3 Výzvy mezinárodního personálního �ízení 

 Mezinárodní personální �ízení je takové �ízení, které zahrnuje procesy zam�stnávání 

a rozvoje pracovník� v nadnárodních spole�nostech, a znamená práci nap�í� hranicemi 

p�i formulaci zabezpe�ování pracovních sil, jejich rozvoje, �ízení kariéry a politiky 

odm��ování a postup�, které mohou sloužit k aplikaci na mezinárodní pracovní sílu 

(Armstrong, 1999, s. 132). 

Uvádí, že jsou zde t�i zásadní problémy p�i mezinárodním personálním �ízení.  

 Smíšenost pracovní síly – V pobo�ce v plném vlastnictví mohou pracovat 

zam�stnanci z hostitelské zem� i z mate�ské zem� i spolu s ob�any t�etí zem�. To se 

odráží v problémech s jednáním se zam�stnanci a jejich odm��ování. Ve spole�nostech 

typu joint venture se manaže�i setkávají se specifickými problémy, které zahrnují, jak 

poznamenal Carter (1985) a jiní auto�i (podle Armstronga, 1999, s. 132), rozd�lování 

loajality mezi mate�skou spole�ností a konsorciem joint venture. Na jedné stran� se 

snaží co nejcitliv�ji reagovat na místní podmínky, na druhé zde stojí požadavky 

konsorcia a jejich vlastní spole�nosti, kterých si musí být v�domi. 

�ízení rozmanitosti – Pro manažery je d�ležité si uv�domit, že v prost�edí kulturní 

rozmanitosti pracovník�, spole�enských systém� a legislativních požadavk� nelze 

utvo�it uniformní �ízení (Armstrong, 1999, s. 132).  

 Geografická rozptýlenost – V tomto p�ípad� se komunikace v �ízení se stoupající 

virtualitou pracovních skupin a tým� zesloži�uje a je t�eba ji p�izp�sobovat mí�e 

virtuality tým� (Carter, 1985, in Armstrong, 1999, s. 132). 
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 Ke zmín�ným problém�m bych p�ipojil základní faktory, které podle Dowlinga, 

Welchové, Schulera (1998, podle Tureckiové, 2004, s. 149) odlišují práci s lidmi 

v místních a mezinárodních firmách. Jsou jimi komplexnost problém� (1) vyplývá 

z p�sobení v r�zných zemích a zam�stnávání r�zných národních skupin zam�stnanc�, 

kultura prost�edí (2), která, mimo jiné, vyjad�uje vztah mezi národní a firemní 

kulturou, p�edm�t podnikání (3), respektive typ podnikatelské �innosti a trhu, který 

je ur�ující pro volbu základní firemní strategie a z ní se následn� odvozuje i základní 

model firemní kultury a postoje vrcholového vedení (4) - a to k �ízení mezinárodních 

operací a pracovník� s odlišných národním a kulturním zázemím. 

 Torrington (1994, podle Armstronga, 1999, s. 132) je p�esv�d�en, že v 

mezinárodním personálním �ízení nejde o prosté kopírování postup� nap�íklad 

Japonc�, N�mc� nebo Ameri�an�, které nejsou vždy p�ímo p�enositelné do jiné 

kultury. Nejde podle n�j ani o pochopení kultury každé zem� a p�izp�sobování chování 

každé z nich, vzhledem k rozmanitosti národních kultur. Jedná se ve své podstat� o 

personální �ízení v širším rozsahu, kdy je pot�eba spolupráci p�es národní hranice 

koordinovat, n�které procesy, jako nábor a vzd�lávání pracovník�, mohou být ve v�tší 

�ásti zachovány, avšak s úpravami pro lepší uplatitelnost a napln�ní 

požadavk� rozdílné kultury. P�i úpravách metodik �ízení pro kompatibilitu s danou 

kulturou se Torrington (1994, podle Armstronga, 1999, s. 133) odkazuje na „7K“, která 

p�edstavují základní kostru bod�, které bere v t�chto úpravách v potaz. 

 Jsou jimi kosmopolitismus (1) - sklon stát se bu	 p�íslušníky úsp�šné 

mnohojazy�né elity, která se podílí na koordina�ních �innostech na vysoké úrovni a je 

neustále v pohybu, nebo expatrianty, kte�í se mohou po n�kolika letech vrátit, ale 

mohou mít velké problémy s repatriací, velké rozdíly ve výchov� a kultu�e prost�edí 

p�vodu – kultura (2) obecn�, kompenzace (3) nebo odm��ování a v rámci toho 

zvláštní požadavky na stanovení odm�n a zam�stnaneckých výhod expatriant�m a 

ob�an�m hostitelské zem�. Dále komunikace (4) a její dobré udržování mezi všemi 

�ástmi organizace po celém sv�t� a požadavek širší odbornosti, aby bylo možné 

zabývat se místními pot�ebami, který je pod bodem konzultace (5). Kompetence (6) 

respektive schopnosti, ty rozvíjet v širší škále pro lidi, kte�í musejí pracovat p�es 
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politické, kulturní a podnikové hranice, a posledním „K“ je koordinace (7), které 

chápe jako vymýšlení formálních a neformálních metod zabezpe�ování t�sn�jší 

spolupráce r�zných �ástí mezinárodního podniku. 
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4 Organiza�ní kultura 

 V organiza�ní kultu�e se prolíná více úrovní, které je t�eba brát v úvahu p�i její 

tvorb� �i studiu: první je nadnárodní kultura (1) – formovaná po staletí na základech 

civilizací, národní kultura (2), která popisuje osobitosti dané národní tradicí, vlastní

kultura organizace (3), vytvo�ena odlišným vývojem a p�ispíváním lidí v rámci jedné 

zem�, a nakonec subkultury (4) a to útvar� nebo divizí ur�ité organizace, lidí se 

spole�nou profesí v organizaci s podobnými znaky (B�lohlávek, 1996, s. 108-109). 

V p�edcházející kapitole jsem se již v�noval širšímu pojmu kultury, národní kultu�e. 

V této kapitole budu mluvit zejména o vlastní kultu�e organizace a následn� se dotknu 

tématu subkultur skrze popis typ� strategií, které organizace využívají v p�ístupu 

k p�sobení v zahrani�í, což je signifikantní faktor tvorby subkultur vycházející z 

interkulturality.   

 Pro uchopení pojmu organiza�ní kultury je vhodné, abychom si byli v�domi 

používaných výraz� pro tuto problematiku. V �eské odborné literatu�e se nej�ast�ji 

setkáváme se t�emi obsahov� relevantními pojmy: firemní kultura, podniková kultura 

a organiza�ní kultura. V anglicky psané literatu�e se mluví nej�ast�ji o organizational 

culture (organiza�ní kultu�e) a mén� �asto se pak ozna�uje jako corporate culture 

(firemní, podniková kultura) (Lukášová, s. 16, 2010). Lukášová se domnívá, že to m�že 

být následek toho, že v našem prost�edí je studium organiza�ní kultury pojato 

v kontextu managementu a vztahováno p�evážn� k �ízení podnik�. Zatímco 

v zahrani�ních, zejména anglosaských pom�rech je organiza�ní kultura pojata 

v kontextu organiza�ního chování jako disciplíny spojující poznatky psychologie, 

sociologie, ekonomiky a managementu a je zkoumán její vztah i k neziskovým 

organizacím. V mé práci však používám slova firemní, podniková a organiza�ní, ve 

spojení s kulturou, jako synonyma po vzoru Lukášové (2010). 

 Z hlediska �ízení za�ala být firemní kultura v odborné literatu�e zvažována v 60. 

letech 20. století, a�koli o ní byly zmínky již d�íve - od dob „školy lidských vztah�“, 

tedy od 30. let 20. století, ale k jejímu rozsáhlejšímu studiu docházelo až v 70. letech a 
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zejména od 80. let 20. stol. ve spojitosti s japonským ekonomickým r�stem, který byl 

motivujícím stimulem pro západní manažery pro zlepšování manažerských technik a o 

filozofii a zp�soby �ízení japonských podnik� za�ali jevit profesní zájem (Lukášová, s. 

15, 2010).   

4.1 Definice organiza�ní kultury 

 Vycházíme-li z toho, že kultura je ur�ité kolektivní „programování mysli“, odlišující 

p�íslušníky jedné kategorie nebo skupiny lidí od té druhé, pak kulturu organizace – 

velkého seskupení lidí neformálního charakteru vzniklého za konkrétním ú�elem 

(Giddens, 1997, s. 288) – lze vnímat jako „naprogramování mysli“, které odlišuje 

p�íslušníky jedné organizace od druhé (Hofstede, 2007, s. 215). K jejímu popisu lze 

p�istupovat dvojím zp�sobem. Prvním je interpretativní (1) – chápání kultury jako 

„n��eho, �ím organizace je“. Není zde klí�ová objektivní realita – organiza�ní jako 

kultura je interpretovaný systém sdílených význam�, tedy souborem idejí, vizí, názor�, 

hodnot a norem chování. Na druhé stran� objektivistický p�ístup (2) vnímá kulturu jako 

„n�co, co organizace má“. Že je objektivní entitou, jakýmsi aspektem nebo subsystém 

podniku, prom�nnou, která má vliv na její chod a výkonnost a m�že být cílev�dom�

vytvá�ena a m�n�na (Smircich, 1983, in Lukášová, 2010, s. 16). 

 Na definici organiza�ní kultury pracovalo mnoho autor�, nejcitovan�jším z nich, 

jehož vymezení je ozna�ováno za p�esné a úplné, je E. A. Schein: „Podniková kultura 

je vzorec základních a rozhodujících p�edstav, které ur�itá skupina nalezla �i vytvo�ila, 

odkryla a rozvinula, v rámci nichž se nau�ila zvládat problémy vn�jší adaptace a 

vnit�ní integrace a které se pak osv�d�ily, že jsou chápány jako všeobecn� platné. Noví 

�lenové organizace je mají pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle 

nich“ (1992, s. 12, podle B�lohlávka, 1996, s. 108). 

 Soudobá pojetí vykazují ur�ité spole�né znaky a lze jej zobecnit na tvrzení, že 

organiza�ní kulturu m�žeme chápat jako „soubor základních p�esv�d�ení, hodnot, 
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postoj� a norem chování (1), které jsou sdíleny v rámci organizace (2) a které se 

projevují v myšlení, cít�ní a chování �len� organizace a v artefaktech (tj. výtvorech) 

materiální a nemateriální povahy“ (3) (Lukášová, 2010, s. 18). Hofstede (2007, s. 215) 

v definicích ostatních autor� vidí shodu v tom, že organiza�ní kultura se týká celku (je 

holistická) (1), je ur�ená historií organizace (2), vztahuje se ke studiím antropolog�

(nap�. rituály a symboly) (3), vytvá�í se sociáln� (vytvá�í a udržuje jí skupina lidí, kte�í 

tvo�í organizaci) (4), je zam��ená na „m�kké“ �ásti �ízení (5) a je obtížn� m��itelná (6), 

a�koli se podle Hofstedeho auto�i r�zní v názoru na mí�e této obtížnosti.  

 Stejn� tak v tom, jak popsat organiza�ní kulturu, není zcela jednotného pohledu, tak 

i hodnocení toho, jak vypadá „dobrá“ organiza�ní kultura, se rozchází. Peters a 

Waterman konstatovali, že dominance a sourodost organiza�ní kultury je klí�ovým 

znakem výte�ných organizací. A �ím siln�jší kultura a �ím více je zam��ená tržn�, tím 

jednotn�jší normy chování a vyskytuje nižší po�et odchylek. O to mén� je zapot�ebí 

psaných p�edpis� a vypracovaných postup� a pravidel, nebo� v takových organizacích 

i nejnižší úrovn� zpravidla na základ� n�kolika v�d�ích hodnot v�dí, co se od nich 

o�ekává (s. 75-76, 1982, podle Hofstedeho, 2007, s. 214). Ve smyslu citace, 

z organiza�ního hlediska hrozí  vidí hrozbu v d�sledku p�íliš silné kultury, organizace 

by tím mohla fatáln� ustrnout (Hofstede, 2007, s. 215 a 294), je proto nutné, aby nebyla 

p�íliš statickou a odrážela tak nevyhnutelný vývoj vn� organizace, který je nutným 

p�edpokladem pro její zm�nu a r�st (Brooks, 2003, s. 218). Hofstede si zárove�

uv�domuje, že rozdíly postoj� k silným organiza�ním kulturám je podložen národní 

kulturou, konkrétn� že stojí na mí�e závislosti na hierarchii a p�edpisech, proto 

nap�íklad ameri�tí akademici k nim mají skepti�t�jší postoj, než jaký vykazovali auto�i 

severských zemí (Hofstede, 2007, s. 215-216). Nicmén� s odchylkami uvnit� kultur i 

subkultur, pramenících nejspíše z odlišného zázemí nebo výchovných a spole�enských 

kontext�, se setkáváme �asto. Podle povahy kultury jsou takovéto rozdíly tolerovány 

lze na n� nahlížet i na jako mechanismus pozitivní kulturní zm�ny (Brooks, 2003, s. 

217). 
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4.2 Typologie organiza�ní kultury nadnárodních organizací dle strategie 

 Na strategii p�ístupu k zahrani�ní exekutiv� významn� závisí i potenciál vytvá�ení 

subkultur v divizích dané organizace, jaké je prost�edí pro jejich vývin. Subkultura je 

definována jako díl�í kategorie, jež sou�ástí širší (dominantní) kultury, od níž jsou 

(n�které) její hodnoty, normy a vzorce chování odlišné (Geist, 1992 s. 474).   

 V nadnárodních a mezinárodních organizacích jsou dle Dowlinga – Welsche a 

Schulera (2004, podle Tureckiové s. 82, 2009) v zásad� uplat�ovány dva p�ístupy 

v nabídce produkt� a chování v��i klient�m. Bu	 p�ístup globální – všude a všem 

stejné podmínky a produkt, nebo p�ístup multilokální – p�izp�sobení místu a lokální 

klientele. Na základ� toho rozd�lení se odvozují typy kultury nadnárodních a 

mezinárodních firem. Jsou jimi: globální (1) pro stejnojmennou strategii, polycentrická 

(2), (spole�né jsou pouze hodnoty a základní strategické cíle, ostatní procesy vycházejí 

z místních zvyklostí) pro multilokální strategii, a geocentrická (3) („nejlepší praxe“ – 

to, co se osv�d�ilo v n�kolika zemích a i v další pobo�ce organizace). Tato typologie 

se nazývá Perlmutterova (Štrach, 2009, s. 78). 

 Etnocentrická (globální) organiza�ní strategie implementuje organiza�ní kulturu 

mate�ské spole�nosti co nejp�esn�ji do dce�iných spole�ností. Ty nejsou vnímány jako 

nositelé vlastní kultury ovlivn�né národní kulturou hostitelské zem�, ale jako 

unifikované, integrální sou�ásti jediné spole�né kultury vzniklé v p�vodním prost�edí 

organizace mate�ské. P�edpokladem pro úsp�šnost této strategie je jak síla podnikové 

kultury, tak zárove� míra rozdílnosti kultury organizace a kultury hostitelské zem�. 

Pokud je organiza�ní kultura silná a zárove� je implementována v hostitelské zemi se 

zna�n� odlišnou národní kulturou, než mate�ská zem� p�icházejícího podniku, má v�tší 

šanci usp�t v p�ípad�, že novou firmu buduje od po�átku. Jestliže ale dochází k p�evzetí 

podniku v hostitelské zemi, pak se krom� odlišné národní kultury dostává do st�etu i 

odlišná kultura organiza�ní a zvyšuje se tak obtížnost jejich efektivního slou�ení.  
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ízení lidských zdroj� je v tomto p�ístupu de facto postaveno na tom, že pracovníci 

z mate�ského podniku, kte�í jsou zárove� stejného p�vodu jako tato firma a jsou 

považováni za nad�azené – dostate�n� kvalifikované pro p�sobení ve vrcholovém 

managementu v rámci centrály i v jednotlivých pobo�kách a takové firmy se tedy 

v zahrani�ní výrob� zam��ují jen na výrobky s nižší technologickou úrovní. Z tohoto 

p�ístupu vyplývá vysoký po�et expatriant�, který se promítá v nákladech na jejich 

transfery, mobilitu, což je negativem této strategie. Naopak výhodou je jednotnost 

komunika�ní sít� (je rychlá a spolehlivá), hodnotových systém� a norem jednání 

(jednání spolupracovník� je relativn� stálé a aktivity snadn�ji p�edpov�ditelné), 

v jednotných symbolech (barvy, zna�ky, logo – umož�ují shodnou mezinárodní 

identifikaci) a celkov� tato strategie svým sjednocováním pr�b�hu intraorganiza�ních 

proces� snižuje náklady na vzájemnou koordinaci a p�izp�sobování (Štrach, 2009, s. 

78-79). 

 Polycentrická organiza�ní strategie - dce�iné pobo�ky se od mate�ské 

osamostat�ují a jsou na ní vícemén� nezávislé a rozhodovací pravomoc centrály je tak 

zna�n� snížena. Místním prost�edím se vytvá�í originální systém �ízení a dochází k 

postupnému vytvá�ení subkultur v jednotlivých zemích p�sobení podniku v závislosti 

na mentalit� a národních zvyklostech hostitelské zem�, které se ješt� více upev�ují 

vzhledem k tomu, že nábor zam�stnanc� probíhá z  v�tšiny z lokálních zdroj� – jsou 

zde tedy nižší po�ty expatriant�, než je tomu u etnocentrických spole�ností. Jak se 

dce�iné spole�nosti vzdalují centrále, komunikace je mezi nimi obvykle velmi omezená 

a pracovníci mate�ské spole�nosti v�tšinou p�sobí v zemi domácí. Výhodou této 

strategie je možnost komplexn� pohlížet na rozli�né podmínky v jednotlivých zemích 

a t�žit ve prosp�ch vývoje celé organizace. Ta se tak stává flexibiln�jší v reakcích na 

nové trendy a nep�edvídatelné události, spojením subkultur dochází ke stimulaci 

kreativity a odlišné vzory chování rozši�ují základnu zkušeností p�ímo úm�rné kapacit�

pro �ešení problém� (Štrach, 2009, s. 79). 
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 Geocentrická, nebo také transnacionální, organiza�ní strategie spo�ívá v tom, že 

je v ní ur�itá rovnováha a mezinárodní kulturní spole�enství všech pracovník�

organizace se p�i�iní k vytvo�ení p�vodního produktu – hodnotových systém�

spole�ných pro v�tšinu jejich �len�, a �asto tak vede i k situaci, ve které ur�ení p�vodu 

mate�ské organizace a národního charakteru je velmi obtížné. Podnik se snaží získávat 

nejlepší pracovníky do svého vedoucího týmu na jakémkoli míst� na sv�t�. Vysoké 

po�ty expatriant� má tato strategie spole�né s etnocentrickým p�ístupem avšak s tím 

rozdílem, že jsou jak z mate�ské, tak t�etích zemí. Nezávisle na své národnosti pak 

pracovníci p�sobí v mate�ské i dce�iných spole�nostech. Pro �ízení lidských zdroj� tato 

strategie p�edstavuje náro�ný úkol, jelikož veškerý personál musí podstoupit složitou 

a d�slednou profesionální p�ípravu. Na p�ípravu i na nároky na mobilitu se vážou 

zna�né finan�ní náklady, ale i p�es její komplexitu a finan�ní náro�nost se však jedná 

o �ím dál využívan�jší p�ístup zahrani�ního p�sobení v rámci strategie organiza�ní 

kultury, obzvlášt� pro firmy „nových“ odv�tví (informa�ní a komunika�ní technologie) 

nebo i primárních (získávání nerostných surovin) (Štrach, 2009, s. 79). V tomto p�ípad�

by se, podle slov Reicha, dalo �íci, že se expatrianti stávají „manažery bez státu, 

opravdovými sv�toob�any“ (1991, podle B�lohlávka, 1996, s. 116). 

 Perlmutter krom� t�ech zmín�ných p�ístup� spole�n� s Heemanem (1979, podle 

Štracha, 2009, s. 80) popisuje i �tvrtý – regiocentrický p�ístup. Ten je spojením 

geocentrismu s regionálním zam��ením (namísto celosv�tového), kde jsou pracovníci 

pro práci v hostitelských zemích vybíráni v�tšinou z oblastí s podobným tržními nebo 

kulturními znaky. Po�et expatriant� je tak relativn� vyšší, avšak díky výsledné nižší 

kulturní vzdálenosti jsou schopn�jší citliv�jší percepce pot�eb místních pracovník� i 

trhu. 
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5 P�íprava empirické �ásti 

5.1 P�edstavení spole�nosti X  
  

 Jedná se o p�vodn� �eskou firmu založenou koncem 19. století, ale v pr�b�hu 90. 

let 20. století se 100% vlastníkem podíl� stal zahrani�ní koncern v jeho odv�tví. Podnik 

X zam�stnává více jak 25 000 zam�stnanc�. 
adí se tak mezi p�ední zam�stnavatele 

v �eské republice. Jeho ro�ní obrat p�esahuje 200 miliard korun �eských a jeho 

výrobny se nachází v dalších 4 zemích (Zdroj: Internetové stránky spole�nosti X). 

5.2 Cíl a p�edpoklady výzkumného šet�ení 
  

 Cílem tohoto výzkumného šet�ení je analýza výsledk� m��ení získaných 

kvantitativní dotazníkovou metodou. P�edm�tem šet�ení dimenze národní kultury 

pracovník� �eské, slovenské a polské národnosti, spole�n� p�sobících v podobných 

pracovních skupinách jednoho podniku. Na základ� této komparace hodnot index�

národní kultury vytvo�ím návrhy pro zohledn�ní odlišností p�i �ízení t�chto národností. 

 Tohoto cíle je dosaženo ov��ením následujících výzkumných p�edpoklad�

stanovených na základ� šet�ených dimenzí národní kultury. Vycházím z toho, že 

veškeré hodnoty index� jsou za�aditelné do škály 0-100 a budu tedy o rozdílech hodnot 

mluvit jako o procentech. 

P�edpoklad �. 1: Index maskuliny tak ani u jedné z národností nep�esahuje hodnotu 

50. 

P�edpoklad �. 2: Slovenští pracovníci vykazují o 10 % vyšší hodnoty indexu 

maskulinity, než ostatní národnosti. 
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P�edpoklad �. 3: Nejvíce individualisticky orientovaní jsou �eši, hodnota jejich 

indexu individualismu je minimáln� o 10 % vyšší, než u ostatních kultur. 

P�edpoklad �. 4: Rozdíl nejnižší a nejvyšší hodnoty indexu požitká�ství vs. 

zdrženlivost nep�esahuje 10 %. 

  
5.3 Metodika výzkumného šet�ení 

Geert Hofstede pat�í mezi p�ední odborníky v oblasti interkulturní analýzy a a�koli 

jeho metoda a pojetí jsou neustále revidovány, zapo�al své výzkumné práce na 

výstižném jádru a výzkumy jím vedené, v�etn� replikací, pat�í mezi nejplošn�jší 

výzkumy v oboru. Krom� tohoto d�vodu jsem jeho dotazník dimenzí národní kultury 

zvolil pro jeho relativn� jednoduchou a kompaktní zpracovatelnost – existují i další 

metody, nap�. GLOBE, které se snaží o detailn�jší uchopení dimenzí (Hofstede, 2007, 

s. 35), avšak jejich provedení je problemati�t�jší a dostupnost materiál� na jeho 

vyhodnocení je horší. Minimáln� proto v rámci bakalá�ské práce o takovém po�tu 

respondent� je nejvhodn�jší práv� Hofstedova metoda VSM. 

   5.3.1 Values Survey Module 2013 

 The Values Survey Module 2013 - dotazník o 30 otázkách (viz p�íloha �. 1), byl 

vyvinut Geertem Hofstedem pro porovnávání hodnot ovlivn�ných kulturou u 

podobných respondent� ze dvou a více zemí, n�kdy region� v rámci jedné zem�. 

Umož�uje vypo�ítat výsledky pro šest dimenzí národní kultury prost�ednictvím �ty�

otázek pro každou dimenzi – tedy 24 testovacích otázek. Zbylých šest je ur�eno pro 

demografické údaje zahrnující respondentovo pohlaví, v�k, dosažené vzd�lání, druh 

práce, který vykonává, státní p�íslušnost a národnost – státní p�íslušnost p�i narození, 

pokud se liší od p�edchozí otázky (Hofstede, 2013, s. 2).  

 Z Hofstedeho výzkum� vzešlo, že odpov�di na t�chto 24 otázek jsou ovlivn�ny 

národností respondent�. Neznamená to sice, že každý respondent národnosti A 

odpovídá na ur�itou otázku jedním zp�sobem a respondent národnosti B zase druhým, 



30 

nicmén� se dá o�ekávat ur�itá systemati�nost v odlišnostech mezi pr�m�rnými 

odpov�	mi výb�rového souboru národnosti A a srovnatelným výb�rovým souborem 

národnosti B (Hofstede, 2013, s. 2). Vzhledem k tomu, že se jedná o statistický vztah, 

výb�rový soubor za každou zemi by m�li mít dosta�ující rozm�r. Ideálním výb�rovým 

souborem je 50 respondent�, mén� než 20 už za�íná ztrácet na vypovídací hodnot� a 

Hofstede (2013, s. 2) jej nedoporu�uje zvažovat. 

 Otázky byly vhodn� vybírány tak, aby jejich vypovídací hodnota byla co nejv�tší. 

Vycházíme-li z toho, že ke každé dimenzi jsou p�idruženy �ty�i otázky, pak by 

výsledku m�lo platit, že pokud nabývá jedna otázka vztahující se ke konkrétní dimenzi 

vysokých hodnot, m�lo by tomu být i v p�ípad� další otázky vztahující se k téže 

dimenzi. Pr�m�rné hodnoty odpov�dí vztahující se odlišným dimenzím spolu v�tšinou 

pozitivn� nekorelují (Hofstede, 2013, s. 3). 

 Hofstede upozor�uje, že dotazník není vhodný pro porovnávání jedinc�. Jednak 

z d�vodu, že statisticky tomu metoda není uzp�sobena, a také z d�vodu zam��ení na 

rozdílnost dimenzí korelující na úrovni zemí, které mohou být odlišné od korelací mezi 

jedinci. Z nich vzcházejí korelace dimenzí osobnosti, korelace na úrovni národa 

produkují dimenze národní kultury – první vztah je st�edem zájmu psychologie, druhý 

vztah pat�í antropologii. Jedinci nemohou být popsáni stejnými parametry jako národ 

(Hofstede, 2013, s. 3). 

   5.3.2 Metodika výpo�tu dimenzí 

 Z hodnot dvaceti �ty� otázek dotazníku VSM 2013 je možné vypo�ítat indexy pro 

každou ze šesti dimenzí národní kultury: index mocenského odstupu (PDI), index 

individualismu (IDV), index maskulinity (MAS), index vyhýbání se nejistot� (UAI), 

index dlouhodobé orientace (LTO) a index požitká�ství vs. zdrženlivost (IVR). 

Všechny otázky jsou hodnoceny na p�timístné škále. Každá formule pro výpo�et 

indexu pracuje s pr�m�rnými hodnotami odpov�dí na ur�ité otázky dotazníku nap�í�

celým výb�rovým souborem (Hofstede, 2013, s. 6). Výpo�etn� se to m�že jevit jako 

náro�n�jší a výsledky jsem zpracovával pomocí programu Microsof Excel, ale 
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Hofstede (2013, s. 6) uvádí i jednoduchý zp�sob ru�ního výpo�tu. Uvedu jej na mém 

p�íkladu otázky „09. mít práci uznávanou rodinou a p�áteli“ a odpov�dí respondent�

�eské národnosti: 

Tabulka �. 1: Ukázka ru�ních výpo�t� k dotazníku VSM 2013

Zdroj: Zpracování na základ� Hofstedeho (2013, s. 6) 

 Pr�m�rná hodnota �eských respondent� pro otázku 09. je 130/53 = 2,45. 

Doporu�uje se zaokrouhlovat na dv� desetinná místa – vyšší p�esnost není realistická, 

jelikož dotazníkový pr�zkum generuje nep�esná m��ení (Hofstede, 2013, s. 7). 

 Ve vzorcích výpo�tu index� m�že dále figurovat kladná nebo záporná konstanta C 

s ozna�ením dimenze indexu. Pokud se totiž n�jaká hodnota indexu vymyká rozp�tí 0 

až 100, pro lepší p�ehlednost si autor výzkumu m�že dosadit konstantu, aby danou 

hodnotu indexu posunul do této škály. Konstanta se aplikuje i na hodnotu p�íslušného 

indexu ostatních zemí, které jsou sou�ástí komparace, pro zachování vzájemného 

vztahu hodnot (Hofstede, 2013, s. 7-9).  

 Pro ozna�ení pr�m�rné hodnoty odpov�dí pro ur�itou otázku Hofstede (2013, s. 6) 

užívá první písmeno anglického spojení „mean score“ v p�ekladu pr�m�rná hodnota, a 

�íslo p�íslušné otázky. P�i vypsání vzorc� pro výpo�et hodnot index� zachovávám 

p�vodní ozna�ení. 
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Index mocenského odstupu (PDI) 

 Mocenské rozp�tí definuje, do jaké míry mén� mocní �lenové instituce nebo 

organizace uvnit� spole�nosti o�ekávají a p�ijímají nerovné rozd�lení moci. 

Vzorec pro výpo�et indexu: 

PDI = 35(m07 – m02) + 25(m20 – m23) + C(pd) 

Index se pohybuje mezi 0 (velmi nízké mocenské rozp�tí) a 100 (velmi vysoké 

mocenské rozp�tí) (Hofstede, 2013, s. 7). 

Index individualismu (IDV) 

 Individualismus je opakem kolektivismu. Individualismus p�edstavuje spole�nost, 

ve které jsou pouta mezi jedinci volná – od jedince se o�ekává, že se postará pouze o 

sebe nebo o jeho/její nejbližší rodinu. V kolektivistické spole�nosti jsou lidé od 

narození integrováni do silných a kohezních skupin, které je odm�nou za 

nezpochyb�ovanou oddanost po jejich život opatrovává.  

Vzorec pro výpo�et indexu: 

IDV = 35(m04 – m01) + 35(m09 – m06) + C(ic) 

Index se pohybuje mezi 0 (silný kolektivismus) a 100 (silný individualismus) 

(Hofstede, 2013, s. 7). 

Index maskulinity (MAS) 

 Maskulinita je protipólem feminity. Maskulinita p�edstavuje spole�nost jasn�

rozd�lených genderových rol. Muži mají být asertivní, pevní a soust�ed�ní na 

materiální úsp�ch. Od žen se o�ekává, že budou skromn�jší, n�žné a zam��ené na 

kvalitu života.  

Ve femininní spole�nosti se genderové role p�ekrývají – jak muži, tak ženy mají být 

skromní, n�žní a zam��ovat se na kvalitu života.  

Vzorec pro výpo�et indexu: 
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MAS = 35(m05 – m03) + 35(m08 – m10) + C(mf) 

Index se pohybuje mezi 0 (silná feminita) a 100 (silná maskulinita) (Hofstede, 2013, s. 

7-8). 

Index vyhýbání se nejistot� (UAI) 

 Vyhýbání se nejistot� je definováno jako míra, do jaké se �lenové instituce nebo 

spole�nosti cítí být ohroženi v nejistých, neznámých, mnohovýznamových nebo 

nestrukturovaných situacích. 

Vzorec pro výpo�et indexu: 

UAI = 40(m18 - m15) + 25(m21 – m24) + C(ua) 

Index se pohybuje mezi 0 (nízká míra vyhýbání se nejistot�) a 100 (vysoká míra 

vyhýbání se nejistot�) (Hofstede, 2013, s. 8). 

Index dlouhodobé orientace (LTO) 

 Dlouhodobá orientace je opakem krátkodobé orientaci. Dlouhodob� zam��ená 

spole�nost podporuje p�stování ctností s cílem budoucích odm�n, obzvlášt� jsou jimi 

vytrvalost a šet�ivost. Krátkodobá orientací se rozumí p�stování ctností spjatých 

s minulostí a p�ítomností, speciáln� úcta k tradicím, zachování spole�enské „tvá�e“ a 

pln�ní závazk� v��i spole�nosti.  

Vzorec pro výpo�et indexu: 

LTO = 40(m13 – m14) + 25(m19 – m22) + C(ls) 

Index se pohybuje mezi 0 (siln� krátkodobé zam��ení) a 100 (siln� dlouhodobé 

zam��ení) (Hofstede, 2013, s. 8-9). 
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Index požitká�ství vs. zdrženlivost (IVR) 

Požitká�ská spole�nost umož�uje relativn� svobodné uspokojování tužeb a 

pocit�, obzvlášt� t�ch, které mají co do �in�ní s volným �asem, kratochvílemi s p�áteli, 

utrácením, konzumem a sexem. Naopak zdrženlivost charakterizuje spole�nost má nad 

takovým uspokojováním, a kde se lidé cítí omezováni v užívání si života. 

Vzorec pro výpo�et indexu: 

IVR = 35(m12 – m11) + 40(m17 – m16) + C(ir) 

Index se pohybuje mezi 0 (vysoké požitká�ství) a 100 (vysoká zdrženlivost) (Hofstede, 

2013, s. 9). 
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6 Výzkumné šet�ení 

6.1 Charakteristika základního souboru 

 Abychom mohli korektn� vyhodnotit porovnané údaje, je nutné zapo�ít popisem 

prost�edí, ve kterém výb�rový soubor p�sobí. Respondenti pracují v jedné ze 

dvou výrobních hal ur�itého technologického zam��ení. V této hale ve sm�nném 

provozu pracuje celkem kolem 800 pracovník� z toho p�ibližn� 230 cizinc� (viz Graf 

�.1). Cizinci jsou složeni p�evážn� ze Slovák� a Polák�, dále pak z n�kolik dalších 

národností zastoupených po�ty v �ádu jedinc� (viz Graf �. 2) (Zdroj: Interní materiály 

spole�nosti). 

Graf �. 1: Zastoupení pracovník� �eské a jiné než �eské národnosti ve výrobní hale 

Zdroj: Vlastní zpracování na základ� interních materiál�. 

Graf �. 2: Zastoupení národností v rámci celkového po�tu cizinc� ve výrobní hale 

Zdroj: Vlastní zpracování na základ� interních materiál�. 
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 Ve výrobní hale existují ur�ité technologické celky a v rámci t�chto celk� jsou 

pracovníci rozd�leni do tým�, které dle p�íslušné technologie �ítají kolem 10 �len�. 

Práce v tomto odv�tví má omezené možnosti vertikální mobility. V podniku X se mzda 

pracovník� z nejv�tší �ásti skládá z tarifní mzdy a dále z menší �ásti z osobního 

ohodnocení, p�íplatk� za sm�ny a týmových odm�n (Zdroj: Interní materiály 

spole�nosti). 

 Personál je aktuáln� relativn� stabilní. S navyšovanou mzdou se totiž zvýšil zájem 

o pozice v této firm� a s ním i nároky výb�rového �ízení. Fluktuace v p�edcházejících 

letech umožnila cizinc�m se prost�ednictvím pracovních agentur do podniku dostat. 

Zmi�ované zm�ny posilují jejich motivaci se v podniku udržet. V�tšina pracovník� ze 

zahrani�í zde p�sobí natolik dlouho, že již mají v �eské republice trvalý pobyt, proto 

ani v p�ípad� polské národnosti již není jazyková bariéra problémem (Zdroj: Interní 

materiály spole�nosti). Mohli jsme si proto dovolit jim p�edložit �eskou verzi 

dotazníku. 

6.2 Sb�r dat 

 Celkem bylo rozdáno 60 dotazník� zvláš� �eským, slovenským a polským 

pracovník�m. Pro dolní hranici po�tu platných dotazník� umož�ující relevantní 

výsledek jich bylo pot�eba 20 od každé národnosti. Návratnost dotazník� tak musela 

být alespo� t�etinová. P�i vyhodnocování jsem vy�azoval dotazníky s chyb�jícími 

odpov�	mi na otázky dimenzí národní kultury. Dotazníky s chyb�jícími pouze 

demografickými údaji jsem uvažoval jako platné. 

 Dotazníky byly distribuovány prost�ednictvím manažera výrobní haly a vrátilo se 

jich 179 ze 180. I p�es to, že dotazníky byly rozdávány pracovník�m cílen� podle 

národnosti, došlo k ur�itým nep�esnostem v distribuci dotazník�, které rozeberu 

podrobn�ji v následujících odstavcích. 
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Polští pracovníci 

 Z celkového po�tu 60 rozdaných dotazník� se všechny vrátily. Z nich bylo vy�azeno 

5 jako neplatných z d�vodu chyb�jících odpov�dí na otázky dimenzí národní kultury. 

Dalších 5 dotazník� bylo p�e�azeno do slovenské skupiny z d�vodu uvedení slovenské 

národnosti. Platných odpov�dí pracovník� s polskou národností je celkem 50.  

Slovenští pracovníci 

 Z celkového po�tu 60 rozdaných se vrátilo 59. Z nich byly vy�azeny 2 jako neplatné 

z d�vodu chyb�jících odpov�dí na otázky dimenzí národní kultury a 2 z d�vodu 

neuvedení národnosti. Mezi dotazníky cílenými na slovenské pracovníky se vrátil 1 

dotazník s ma	arskou národností, a byl tak vy�azen, a 1 s �eskou národností, který byl 

p�e�azen do �eské skupiny. Z dotazník� cílených na polské, respektive na �eské 

pracovníky bylo p�idáno 5, respektive 3 dotazníky se uvedenou slovenskou národností. 

Platných odpov�dí pracovník� se slovenskou národností je celkem 61. 

�eští pracovníci  

 Z celkového po�tu 60 vrátily všechny. Z nich byly vy�azeny 4 jako neplatné 

z d�vodu chyb�jících odpov�dí na otázky dimenzí národní kultury. Mezi dotazníky 

cílenými na �eské pracovníky se vrátil 1 dotazník s ma	arskou národností, a byl tak 

vy�azen, a 3 se slovenskou národností, které byly p�e�azeny k odpov�dím slovenských 

pracovník�. Z dotazník� cílených na slovenské pracovníky byl p�e�azen 1 dotazník s 

�eskou národností. Platných odpov�dí pracovník� �eskou národností je celkem 53. 
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6.3 Demografie výb�rového souboru 

 Výb�rový soubor byl z valné �ásti složen ze zástupc� mužského pohlaví (viz Graf 

�. 3). To lze od�vodnit povahou práce v odv�tví tohoto podniku, ve kterém je v�tšinou 

ženské zastoupení minimální. 

 Jsem si v�dom toho, že mužská genderová homogenita výb�rového souboru by 

mohla do jisté míry ovlivnit výsledky výzkumného šet�ení. V p�ípad�, že by bylo v této 

�ásti podniku dostate�né množství žen alespo� blížící se po�tu zástupc� pohlaví 

mužského, pak by bylo možné spo�ítat hodnoty index� zvláš� a následn� zpr�m�rovat. 

Využitím této metody (Noorderhaven a Tidjani, 2001, podle Kolmana et al., 2003, 

s. 79) by výsledky muž� i žen m�ly stejnou váhu a p�isp�ly by k sjednocení výb�rového 

souboru. Avšak vzhledem k minimálnímu po�tu žen ve výb�rovém souboru by takový 

p�ístup p�isp�l k znehodnocení výsledk�. Malý výb�rový soubor nespl�uje 

kvantitativní nároky výzkumné metody VSM. Z tohoto d�vodu jsem v díl�ím procesu 

nepracoval s výsledky odlišného pohlaví separátn�. 

Graf �. 3: Genderové zastoupení ve výb�rovém souboru 

Zdroj: Data z vlastního výzkumného šet�ení 

 V�kové zastoupení podléhá p�ibližn� normálnímu rozd�lení – nej�etn�jší je skupina 

lidí do st�edního v�ku, jak lze vy�íst z Grafu �. 4. 
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Graf �. 4: V�kové zastoupení ve výb�rovém souboru 

Zdroj: Data z vlastního výzkumného šet�ení 

 Co se tý�e úrovn� formálního vzd�lání, pohybuje se nejvíce na úrovni pokrývající 

r�zné formy st�edního vzd�lávání, dobou trvání nej�ast�ji odpovídající odborným 

u�ilištím (Graf �. 5) a z této úrovn� vzd�lání také vyplývá i profesní zastoupení v tomto 

výb�rovém souboru. 

Graf �. 5: Po�et let absolvovaného formálního vzd�lávání výb�rového souboru (po�ínaje základní 

školou) 

Zdroj: Data z vlastního výzkumného šet�ení  

 Zmi�ovaná návaznost �etnosti zastoupených pozic na absolvované vzd�lání je 

z�etelná v grafu �. 6 (procenta jsou zaokrouhlována), kde se pracovní kolektiv skládá 
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tém�� výlu�n� z nekvalifikovaných nebo �áste�n� kvalifikovaných manuálních 

pracovník� a odborných technik� (dv� p�íslušné kategorie jsou zvýrazn�ny barevným 

ohrani�ením). 

Graf �. 6: Zastoupení pracovních pozic výb�rového souboru v rámci podniku 

Zdroj: Data z vlastního výzkumného šet�ení  

 Studie využívající tuto dotazníkovou metodu Hofstedeho se snaží držet strategie 

„matched sample“ (Hofstede, 1991, podle Kolmana a kol., 2003, s. 78), což znamená, 

že namísto, aby se sestavoval reprezentativní vzorek populace dané zem�, pracuje se 

s užším výb�rovým souborem, kde jsou si jedinci podobní v co nejvíce ohledech až na 

národnost. To umož�uje omezit vliv ostatních aspekt� odlišná vykonávaná práce, v�k 

nebo dosažené vzd�lání, a výsledné rozdílnosti mezi výb�rovými soubory mohou být 

vztaženy práv� na národnost respondenta (Hofstede, 1991, podle Kolmana a kol., 2003, 

s. 78).  

 Domnívám se, že v tomto ohledu se charakteristika mého výb�rového souboru velmi 

blíží definici pojmu „matched sample“ a výsledky tak mají p�edpoklady k pom�rn�

vysoké validit�. 
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6.4 Vlastní výpo�et index� dimenzí národní kultury 

 Na základ� dat dotazníku, zapsané v tabulce �. 2, jsem prost�ednictvím d�íve 

uvedených vzorc� vypo�ítal jednotlivé dimenze národní kultury: 

Tabulka �. 2: Hodnoty index� pro jednotlivé zem� se zápisem konstanty 

�eská 

republika 

Slovenská 

republika 
Polsko Konstanta

PDI 27,74 25,41 14,40

IDV 13,21 2,30 0,00

MAS 18,49 32,70 18,90

UAI -10,00 -8,69 -22,90 + 22,90

LTO 4,62 3,28 -5,40 + 5,40

IVR 53,21 54,02 53,00
Zdroj: Výpo�et na základ� vlastního výzkumného šet�ení 

 U dvou index� (UAI a LTO) je jedna nebo více hodnot záporných, pro které je nutné 

aplikovat konstantu. Její velikost jsem zvolil takovou, aby se veškeré hodnoty dostaly 

do rozmezí hodnot 0 až 100.  

Tabulka �. 3: Hodnoty index� pro jednotlivé zem� po zahrnutí konstanty do výpo�tu 

�eská 

republika 

Slovenská 

republika 
Polsko 

PDI 27,74 25,41 14,40

IDV 13,21 2,30 0,00

MAS 18,49 32,70 18,90

UAI 12,90 14,21 0,00

LTO 10,02 8,68 0,00

IVR 53,21 54,02 53,00
Zdroj: Výpo�et na základ� vlastního výzkumného šet�ení
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  V tabulce �. 3 byly pro p�ehlednost ozna�eny v každém �ádku ty hodnoty index�, 

které se významn� liší od zbylých dvou hodnot. �ervené ozna�ení odlišuje hodnotu 

významn� se lišící sm�rem k 0, zelen� jsou vyzna�eny hodnoty významn� se lišící 

sm�rem k 100. Následuje stru�ný popis a procentuální vyjád�ení rozdíl� hodnot 

jednotlivých index� mezi každou z šet�ených zemí. 
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7 Analýza dat 

7.1 Interpretace výsledk�

PDI 

 V p�ípad� �ech� a Slovák� je v PDI rozdíl 2,33 %, ten nepovažujeme za významný. 

U Polák� lze ale v rámci skupiny pozorovat v�tší rozdíl – PDI mají o 11,01 % než 

slovenský a o 13,34 % nižší než �eský. 

 PDI je celkov� nízký pro všechny šet�ené národnosti. M�žeme tak mluvit o slabé 

vertikální závislosti ve vztahu pod�ízený-nad�ízený. Manaže�i haly jsou v ní v�tšinu 

�asu p�ítomni, a tak zde vztah s nad�ízenými není vnímán tak vzdálen�. Obzvlášt�

polská národnost v tomto p�ípad� p�edpokládá menší emo�ní vzdálenost mezi 

nad�ízeným a pod�ízeným.  

IDV 

 A�koli jsou všechny zastoupené národnosti siln� kolektivistické, u �eské národnosti 

je v porovnání vid�t výrazn�jší inklinace k individualismu. Mezi Slovenskem a 

Polskem je rozdíl 

2,3 %. �esko se hodnotou IDV liší od Slovenska o 10,91 % a o 13,21 % od Polska. 

 Celkov� nízký IDV a jeho kolektivistická tendence a pot�eba být sou�ástí skupinou 

„my“ je v podniku X uspokojována pracovním �len�ním v týmech. Prací v takovém 

uspo�ádání také dochází k jistému snížení individuální zodpov�dnosti, což je p�íznivé 

pro výkonnost kolektivistických kultur.  

 Pro kolektivistické kultury je integrace všech �len� kolektivu velmi významným 

bodem. I p�es národnostní r�znorodost však tato teoretická p�ekážka nezp�sobuje 

komplikace ve výkonnosti tým�1.  

 V porovnání s ostatními vystupuje IVD �eské národnosti. Historicky tento rozdíl 

v��i Slovensku m�že být zp�soben pozd�jší modernizací Slovenska p�i siln�jším vlivu 

socialistického systému (Kolman, 2003, s. 83). Naopak nejvíce kolektivistickou 
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národností je polská, která se vyhýbá individuální zodpov�dnosti pramenící 

pravd�podobn� ze socialistické etiky sdílené zodpov�dnosti (Kolman, 2003, s. 83-84). 

 Nízký IDV m�že být také do jisté míry živen zmi�ovaným pracovním klimatem, 

tvo�eným již delší dobu relativn� stálým pracovním kolektivem.  

MAS 

�esko-polský rozdíl 0,41 % je zanedbatelný. Ovšem ve vztahu ke Slovensku jsou 

tyto zem� více femininní – hodnota MAS je v porovnání se Slováky nižší o 13,8 % v 

p�ípad� Polska a u �eska je to 14,21 %.  

 Slovenská národnost p�ikládá menší d�ležitost práci s dob�e kooperujícími lidmi. 

Naopak �eši a Poláci vztahy na pracovišti považují za velice d�ležité.  

UAI 

�eši a Slováci se k pocit�m nejistoty staví velice podobn�, jejich hodnoty se liší o 

1,31 %. Mnohem nižší hodnotu vykazují polští pracovníci. Hodnota jejich UAI je o 

12,9 % nižší než �eská a o 14,21 % nižší než slovenská. 

 Dlouhodobé zam�stnání v jednom podniku je známkou vysokého UAI. V našem 

p�ípad� je UAI naopak nižší, ale p�esto nedochází ke st�ídání zam�stnání. U všech 

národností je tak minimalizováno riziko zvýšených pocit� úzkosti spojených se 

zm�nami nebo ohrožením pracovního místa.  

 Nižší UAI je také pravd�podobn� jedním z faktor� umož�ující bezproblémový chod 

v multikulturním kolektivu.  

LTO 

 Znovu celkem podobn� se pohybují hodnoty indexu pro �eské i slovenské 

pracovníky (rozdíl 1,31 %). Polská národnost op�t vybo�uje ze skupiny a na škále 

dosahuje nejnižší hodnoty. Konkrétn� nižší o 8,68 % než u Slovák� a o 10,02 než mají 

�eši.    

 U všech šet�ených národností p�evládá nízký LTO, jedná se tedy o krátkodob�

zam��ené kultury. �lenové takových kultur jsou jako jedinci stálí a stabilní, m�žeme 
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od nich o�ekávat op�tování projev� náklonnosti. Zejména polská národnost si zakládá 

na poko�e v��i tradicím a je pro n� velice d�ležité zachování spole�enské tvá�e. 

IVR  

 V poslední dimenzi jsou hodnoty IVR mezi �echy, Slováky i Poláky velice 

vyrovnané s rozdíly 0,21 %, 0,81 % a 1,02 %.  Leží na hranici dvou pól� této dimenze, 

ale s nepatrnou inklinací na stranu zdrženlivosti. Znamená to tedy ur�itý vyvážený styl, 

kdy jsou pracovníci ochotni vynakládat prost�edky na volno�asové aktivity, v hojné 

mí�e se odreagovávat s p�áteli a rodinou, ale zárove� disponují dávkou pragmatismu a 

jsou schopni zdrav� nahlížet na otázku spo�ivého života. 

 Výsledkem této dimenze jsem cht�l zjistit, zda jsou hodnoty tohoto indexu stejn�

vyrovnané, jako jsou hodnoty index� odvozených (THE HOFSTEDE CENTRE, 2015,

[online]). Vyrovnané hodnoty IVR p�edstavují pracovní kolektiv, který by m�l 

vykazovat podobnou pracovní morálku. 

7.2 Porovnání s replikací Kolmana 

 Zde v�nuji porovnání výsledk� mého výzkumu s výsledky studie národností, 

kterých se mé výzkumné šet�ení týká. Jedná se o replikaci z roku 1998 využívající 

stejné Hofstedeho metody. Kolman spole�n� s dalšími autory provedl výzkum na 

vysokoškolských studentech z �eské a Slovenské republiky, Polska, Ma	arska a pro 

kontrolní ú�ely byl proveden výzkum i na holandských vysokoškolských studentech 

(Kolman a kol., 2003, s. 78).  
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Tabulka �. 4: Kalibrované hodnoty index� replikace Kolmana a kol. 

�eská 

republika

Slovenská 

republika 
Polsko 

PDI 78 86 62

IDV 68 40 55

MAS 81 127 87

UAI 81 57 85

LTO 28 52 45

Zdroj: Vlastní zpracování na základ� Kolmana a kol. (2003, s. 80)

 Data z mého výzkumného šet�ení prozrazují, jak si kultury stojí ve vztahu mezi 

sebou v rámci jejich konkrétního prost�edí, ale nejsou vhodné pro další srovnávání 

zemí Hofstedeho výzkumného rámce. Výsledky Kolmanovy studie byly porovnávány 

s Hofstedeho výzkumem v IBM, ale z d�vodu rozdílných charakteristik výb�rového 

souboru musela být prvotní data kalibrována (Kolman a kol., 2003, s. 80). Ze stejného 

d�vodu i v p�ípad� mé komparace s Kolmanovou replikací je nutné data p�ed 

samotným porovnáním nejprve kalibrovat. 

 Jako hodnoty pro kalibraci jsem si vybral indexy �eské republiky z Kolmanovy 

replikace. Kalibrace probíhala po vzoru Kolmana a kolektivu (2003, s. 80) – rozdíly 

mezi výsledky mými a výsledky Kolmanovy kalibrované replikace byly aplikovány 

jako konstanta pro p�íslušné indexy zemí mého výzkumu. Tedy pokud Kolman�v 

kalibrovaný PDI má hodnotu 78, pak konstanta pro všechny PDI v mém výzkumu je 

78 - 27,74 = 50,26. A takto jsem postupoval i u ostatních index�.  

 Nástrojem pro tento Kolman� výzkum byl dotazník VSM94 (Kolman a kol., 2003, 

s. 78) – verze z roku 1994, �ili mezi nimi ješt� nebyla zahrnuta dimenze požitká�ství 

vs. zdrženlivost. Proto ji do komparace nezahrnuji.   
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Tabulka �. 5: Kalibrace výsledk� výzkumného šet�ení podle kalibrovaných hodnot pro �eskou národnost 

z Kolmanovy replikace

�eská 

republika

Slovenská 

republika 
Polsko 

Konstanta 

kalibrace

PDI 27,74 25,41 14,40 50,26

IDV 14,21 3,30 1,00 54,79

MAS 18,49 32,70 18,90 62,51

UAI 13,90 15,21 1,00 68,10

LTO 11,02 9,68 1,00 17,98

Zdroj: Výpo�ty na základ� vlastního výzkumného šet�ení a kalibrovaných výsledk� replikace z roku 1998 

(Kolman a kol., 2003, s. 80) 

Tabulka �. 6: Kalibrované výsledky výzkumného šet�ení podle dat �eské republiky z Kolmanovy 

replikace

�eská 

republika

Slovenská 

republika
Polsko 

PDI 78,00 75,67 64,66

IDV 69,00 58,09 55,79

MAS 81,00 95,21 81,41

UAI 82,00 83,31 69,10

LTO 29,00 27,66 18,98

IVR 53,21 54,02 53,00
Zdroj: Výpo�ty na základ� vlastního výzkumného šet�ení a kalibrovaných výsledk� replikace z roku 1998 

(Kolman a kol., 2003, s. 80) 

 Kolman (2003, s. 81-82) uvažoval o faktorech ovliv�ující vysoký PDI u t�chto zemí 

v historickém kontextu., obzvlášt� Slovenska. V ohledu patriarchálního významu 

velkých rodin se domnívám, že jako jeden z faktor�, p�ispívající ke sníženému PDI, je 

zm�na v rodinném chování st�ední Evropy od konce druhé poloviny dvacátého století. 
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Dlouhodob� se snižovala porodnost a velikost domácností a zvyšoval se po�et 

neúplných rodin (Š�astná, 2009, s. 10-12) a tím se i pravd�podobn� snižuje p�vodní 

vliv rodinného zázemí na vztah k respektování mocenskému odstupu. 

 Indexy individualismu lze ur�it pro zem�, ale pro povolání nelze stanovit odpov�di 

na otázky jako kolektivistické nebo individualistické. Povolání se v tomto kontextu dají 

rozlišit dv�ma pojmy: zevní a vnit�ní, které jsou užívány pro vyjád�ení motivace lidí 

k výkonu dané práce. M�že to být práce sama (vnit�ní motivace) nebo pracovníky 

k výkonu vedou poskytnuté podmínky nebo odm�na (zevní motivace). Lidé 

vykonávající povolání s nižším statusem a nižší vyžadovanou úrovní vzd�lání tedy 

up�ednost�ují vn�jší prvky motivace (Hofstede, 2007, s. 73-74). Domnívám se proto, 

že výb�rový soubor, se kterým jsem pracoval, vykazoval nižší index individualismu 

práv� z d�vodu charakteru zastoupeného povolání. 

 U d�lnické až nižší st�ední t�ídy, kte�í mén� �asto pracují jednotliv�, se v rámci 

jejich povolání nejedná o výsledky, které by byly p�edm�tem ve�ejného uznání. 

Spolupráce je pro n� d�ležitá a nezakládají si na pr�bojnosti a individuálních zásluhách 

(Hofstede, 2007, s. 103-105). Jedná se o znaky femininní kultury, která p�evládá v mém 

výb�rovém souboru, a shledávám toto jako d�vod nutnosti kalibrace MAS sm�rem 

nahoru. 

 Zna�né navýšení UAI kalibrací by mohlo být zp�sobeno v�tším zastoupením 

pracovník� do st�edního v�ku, jelikož nižší v�k m�že pozitivn� korelovat s nižším UAI 

(Hofstede, 2001, s. 153). Stejn� tak v bezproblémovém fungování pracovišt�

založeném na toleranci p�ítomných kultur v��i diverzit� m�žeme spat�ovat znaky 

nízkého vyhýbání se nejistot� (Hofstede, 2007, s. 157). 

Obvykle u polské národnosti jde vysoké UAI ruku v ruce s vysokým PDI, které je 

založené na vysoké konformit� a na uznávání spole�enském statusu (Kolman, 2003, s. 

83-84). Domnívám se však, že práv� ve spojení se zmi�ovanými charakteristikami t�íd, 

které výb�rový soubor zastává, se význam statusu snižuje a spole�n� s ním i výše 

zmín�né PDI a UAI. 
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V prost�edí sériové výroby se od pracovník� o�ekává spíše respekt k tradici, než 

inovace. Zárove� tito pracovníci mají osobní stabilitu s nízkou orientací na budoucí 

zisk nebo r�st. To je znakem krátkodob� zam��ené kultury (Hofstede, 2007, s. 168), a 

m�že tak být také d�vodem, pro� je p�vodní LTO v porovnání s kalibrovanými 

hodnotami tak nízké. 

7.3 Kontrola p�edpoklad� a vyplývající doporu�ení 

 Zjišt�ná data potvrdila p�edpoklad, že „slovenští pracovníci vykazují o minimáln�

25% vyšší hodnoty indexu maskulinity, než ostatní národnosti“. Slovenští pracovníci 

splnili p�edpokládanou hranici a dokonce p�esáhli 40 % rozdíl IVD od ostatních 

národností.  

 Druhý p�edpoklad „index maskulinity ani jedné z národností nep�esahuje hodnotu 

50, vzhledem k zastávanému povolání“ byl daty výzkumného šet�ení taktéž potvrzen. 

Následn� v podkapitole o porovnání s replikací Kolmana byly vysv�tleny možné 

d�vody výsledných hodnot spadajících do kolektivismu v p�ípad� mého výb�rového 

souboru. 

 T�etí p�edpoklad „nejvíce individualisticky orientovaní jsou �eši s minimáln� o 10 

% vyšší hodnotou indexu individualismu, než mají ostatní kultury“ byl potvrzen. 

Pracovníci �eské národnosti skute�n� p�ekro�ili stanovenou minimální hranici rozdílu 

hodnot tohoto indexu. Zohledn�ní tohoto rozdílu p�i �ízení je p�edm�tem mých 

doporu�ení níže. 

 Spln�ní posledního p�edpokladu „rozdíl nejnižší a nejvyšší hodnoty indexu 

požitká�ství vs. zdrženlivost nep�esáhne 10 %“ bylo rovn�ž podpo�eno výstupními daty 

výzkumného šet�ení. 
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Doporu�ení 

 Na základ� zjišt�ných hodnot index� národní kultury jsem p�ipravil doporu�ení pro 

zohledn�ní t�chto interkulturních odlišností p�i �ízení. Jedná se o doporu�ení týkající 

se zejména t�ch aspekt� národní kultury, které by mohly p�edstavovat negativní vliv 

na plynulost výroby. 

 Model finan�ního odm��ování pracovník� v tomto podniku neposkytuje p�íliš 

prostoru pro sout�živost mezi jednotlivci.  

Slováci a Poláci jsou v ohledu práce v týmech velice vhodnými pracovníky. To samé 

se ale v porovnání s nimi nedá zcela �íci o �eších. A�koli jsou taktéž spole�n�

s ostatními národnostmi v dolní polovin� spektra individualismu, jejich IVD je vyšší. 

Proto by bylo vhodné jejich výkon více sledovat. Je možné, že by mohlo dojít v delším 

horizontu ke snižování produktivity, jelikož jedinci s v�tší inklinací k individualismu 

v p�ípad� rozložení zodpov�dnosti za výsledky ve skupin� ztrácejí motivaci. 
ešením 

tohoto potenciálního problému by bylo ve vhodném pom�ru upravit složky jejich 

mzdy. Konkrétn� složku týmových odm�n snížit ve prosp�ch osobního ohodnocení. 

  

 Obdobný postup by mohl prosp�t i v p�ípad� Slovák� a jejího nejsiln�jšího MAS, 

tedy v�tšího zam��ení na výsledek oproti ostatním národnostem. Zárove� taková 

zm�na by byla kompatibilní s jejich relativn� nízkým UAI. �eskou a polskou 

národností by taková zm�na v odm��ování byla p�ijata bez znatelných negativních 

vliv� na pracovní výkon, díky podobn� nízkému UAI. Nep�isp�la by však k jeho 

zvýšení kv�li pom�rn� nízkému MAS.  P�edpokladem pro efektivní stimulaci pot�eby 

výkonu tímto zp�sobem je totiž výskyt nízkého UAI spole�n� s vysokým MAS.  

Nakonec uvádím doporu�ení ohledn� oblasti, která nep�edstavuje hrozbu, ale spíše 

p�íležitost. Obzvlášt� polská národnost umož�uje podnikat p�ípadné restrukturaliza�ní 

úkony v pracovních uskupeních. A to vzhledem k jejich „zvýšené imunit�“ v��i 

negativním pocit�m v��i zm�n� podložené nízkou hodnotou UAI. �eská a slovenská 

národnost sice také disponuje UAI v dolní polovin� spektra, ale v p�ípad� možnosti 

volby je polská dle dat nejvhodn�jší.  
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Záv�r 

 Znalost interkulturních odlišností je jedním ze základ� efektivního mezinárodního 

�ízení lidských zdroj�, proto je pro vedení v multikulturním pracovním prost�edí tém��

nezbytné znát prvky národní kultury pracovníka a jaký m�žou mít vliv na jeho chování 

a návyky.  

 Této problematice jsem se v teoretické �ásti v�noval prost�ednictvím vymezení 

národní kultury, interpretacím jejích dimenzí a dále pak oblastem s ní úzce spjatými. V 

praktické �ásti práce bylo provedeno výzkumné šet�ení pomocí standardizovaného 

dotazníku dimenzí národních kultur, vyvinutého Geertem Hofstedem, který potvrdil 

všechny stanovené p�edpoklady. 

 Pracoval jsem se zdroji odborné literatury jak v �eštin�, tak i se zdroji 

cizojazy�nými, týkajícími se konkrétn� dimenzí národní kultury podle Hofstedeho. Pro 

informace týkající se spole�nosti jsem využil jejich internetových stránek a interních 

materiál�. 

 Stanovených cíl� bylo dosaženo. Provedl jsem analýzu interkulturních rozdíl�

pracovník� �eské, slovenské a polské národnosti v podniku X. Výsledky 

dotazníkového šet�ení jsem podrobil komparaci s obdobnou studií Lu	ka Kolmana a 

kolektivu využívající stejné dotazníkové metody. Na základ� výstup� jsem uvedl 

doporu�ení, která by mohla pomoci efektivn�jšímu �ízení tohoto multikulturního 

pracovního kolektivu podniku X. Jestliže mých doporu�ení firma nevyužije, mohou 

být alespo� samotná data z výstup� dotazníku pro podnik podkladem pro budoucí 

strategická rozhodnutí v �ízení lidských zdroj�. P�ípadn� by tyto výstupy mohly 

posloužit jako reference pro rozsáhlejší replikace využívající této metody v oboru 

pr�myslové výroby v kontextu st�ední Evropy. 
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Seznam zkratek 

VSM: Values Survey Module 

PDI:  Power Distance Index / Index mocenského odstupu 

IDV:  Individualism Index / Index individualismu 

MAS: Masculinity Index / Index maskulinity 

UAI:  Uncertainty Avoidance Index / Index vyhýbání se nejistot�

LTO:  Long Term Orientation Index / Index dlouhodobé orientace 

IVR:  Indulgence versus Restraint Index / Index požitká�ství versus zdrženlivost 
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