
Beoordeling scriptie Katerina Prochazkova. 

De titel van deze scriptie heb ik niet terug kunnen vinden op de titelpagina, maar omdat het 
voorwoord de titel draagt 'Zijn de Tsjechen lui en de Nederlanders brutaal?' leid ik daaruit af 
dat dit ook de titel van de scriptie is. Bij de aanvraag van deze scriptie heb ik vooraf even na 
moeten denken of dit onderwerp wel binnen de Neerlandistiek viel. De imagologie, zoals 
ingevuld door Spinozaprijswinnaar Joep Leerssen, hoogleraar Europese literatuur aan de 
UvA, is onmiskenbaar een onderdeel van het letterkundig curriculum. De vraagstelling van 
deze scriptie richt zich op de imagologische beeldvorming in zakelijk taalgebruik (mondeling 
en schriftelijk), die een onderdeel van de Neerlandistiek is, namelijk van de taalbeheersing. 

lnmiddels vraag ik mij af of in de uitwerking van deze imagologische scriptie wel 
voldoende ingecalculeerd is, dat deze scriptie zich primair zou moeten richten op mondeling 
en schriftelijke teksten, van waaruit cultuurverschillen aangetoond worden. Ook tijdens het 
proces van scriptieschrijven heb ik op deze vraag gewezen. Het gegeven dat de scriptie mede 
vanuit het ruimere terrein van Dutch Studies onder medebegeleiding van prof. Ludo Beheydt 
vorm kreeg, heeft gemaakt dat ik de eis van mondeling of schriftelijk tekstueel materiaal heb 
losgelaten. Toch zou ik nu van de scriptieschrijfster graag de vraag beantwoord willen zien in 
hoeverre de scriptie past respectievelijk binnen (1) de imagologie, (2) de taalbeheersing en (3) 
Dutch studies. 

Vanuit de zorgvuldig opgestelde hypothese, dat de Tsjechische en Nederlandse 
bedrijfscultuur verschillende kenmerken en eigenschappen zullen hebben, probeert Katerina 
de vraag te beantwoorden of deze hypothetische verschillen in de bedrijfscultuur ook in de 
praktijk voorkomen. Met waardering heb ik kennisgenomen van het 3de hoofdstuk, waarin 
zij een synthese gemaakt heeft van de bestaande theorieěn om cultuurverschillen te 
onderzoeken, nI van Geert Hofstede, Fons Trompenaars, David Pinto en Edward T. Hall. 
Met name het onderzoek van de socio-psycholoog Geert Hofstede bleek vruchtbaar inde 
confrontatie van de dimensies als de verhouding tot de autoriteit (machtsafstand/PDI), relatie 
individu tot groep (individualisme tot collectivisme), masculiniteit versus femininiteit van een 
cultuur, en de relatie tot onzekerheid. Terecht koos Katerina dit model als basis voor 
het schetsen van verschillen tussen de Tsjechische en Nederlandse cultuur terwijl F. 
Trompenaars vruchtbaar bleek bij onderzoek van de multiculturele bedrijven, en Pinto's 
driestappenmethode werd gebruikt bij de interviews. 

Uit het onderzoek van Hofstede bleek, dat de 'masculiniteiť vrij hoog scoort in Tsjechiě. 
Verder is Tsjechiě meer korte-termijngericht dan Nederland dat eerder 'lange-termijngerichť 
is. Aan de andere kant is het 'individualisme' in Nederland hoger en de 
'onzekerheidsvermijding' lager dan in Tsjechiě. Daaraan voegt de scriptieschrijfster de 
volgende zin toe op blz. 38 van de scriptie, waarvan ik graag een nadere verduidelijking zou 
hebben: 'Het verschil in 'machtsafstand' is het laagst, maar deze dimensie is van veel belang 
voor de bedrijfscultuur en de interculturele communicatie. Omdat ook een klein verschil in de 
machtafstand een belangrijke invloed op de relaties in een bedrijf kan hebben.' 

Na deze fundamentele hoofdstukken knoopte Katerina bovenstaande gegevens over 
cultuurverschillen aan de visie op bedrijfsculturen, waarmee de contouren van deze studie 
over cultuurverschillen in bedrijven scherper worden. Zij deed dit aan de hand van de 
bedrijfstypen van Fons Trompenaars, te weten de volgende vier types, namelijk 1. de familie, 
2. de Eiffeltoren, 3. de geleide raket, en 4. de kweekplaats. Hoofdstuk 6.2.1,6.2.2 en 6.2.3 en 
6.2.4. over verschillen in de bedrijfscultuur tussen Nederland en Tsjechiě is vormt het 
kernhoofdstuk van de scriptie waarin zeer verrassende resultaten worden geboekt door de 
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vergelijking van beide culturen. De resultaten van dit onderzoek worden in het goedleesbare 
hoofdstuk 7 geanalyseerd. Op een aantal punten voegt Katerina iets toe aan de bestaande 
literatuur, namelijk het element van de regiona1e verscheidenheid en het concept van 'eigen 
initiatief. In hoofdstuk 8 wijzigt het perspectief van de scriptie zich van een 
onderzoekinstelling naar een oplossingsgerichte praktische vraag, ten dienste van de 
bedrijfscommunicatie .In een genuanceerde conclusie wordt Paul Scheffer aangehaald, die 
inderdaad de discussie mooi heeft samengevat in de zin, dat de Nederlandse eigenheidjuist 
bestaat in de ontkenning ervan. 

Tijdens de gehele scriptie doet Katerina zich kennen als een onderzoekster die op verrassend 
creatieve manier de vraagstelling operationaliseert, en daarbij te werk gaat met een 
rechtlijnigheid in de systematische onderzoekswijze die nodig is voor wetenschappelijke 
bewijsvoering. Mijn beoordeling is een 1. 

Om de uitkomsten van deze scriptie iets meer aan het vak Neerlandistiek en het onderdeel 
letterkunde te relateren heb ik de volgende slotvraag voor Katerina. Zoujij aan de hand van 
een paar Tsjechische en Nederlandse romans kunnen proberen de verschillen tussen de 
culturen van beide landen kunnen demonstreren op een of meer van de volgende gebieden: 
gezagsverhoudingen; samenwerken; functie van regels; status; relaties; omgaan met kritiek en 
tijdsbeleving? 

Ellen Krol 
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