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RESUMÉ 

 

Problematika vysílání zaměstnanců do zahraničí je velice široká a má svůj teoretický 

základ v mnoha vědních disciplínách, ať už se jedná o vzdělávání dospělých, 

interkulturní komunikaci, sociální psychologii, interkulturní psychologii, psychologii 

a sociologii řízení, personální řízení a další. 

 

Mezi jednotlivými kulturami existují i přes globální tendence a sbližování kultur 

významné rozdíly v hodnotách, postojích a normách, které příslušníci jednotlivých 

kultur sdílejí. Tyto rozdíly pak v komunikaci s příslušníky jiné kultury mohou vést 

k nepochopení a konfliktům. Je proto důležité uvědomit si existenci těchto rozdílů, 

poznat je a pochopit, proč tomu tak je, a snažit se to ve svém chování a komunikaci 

respektovat. Pokud chceme úspěšně pracovat v mezinárodním prostředí, je nezbytné 

osvojit si další důležitou kompetenci – schopnost komunikovat v multikulturním 

prostředí,  

 

Práce se zabývá výše uvedenou tematikou s tím, že v empirické části ukazuje na 

příkladu vysílání zaměstnanců na zahraniční stáže, jakým způsobem lze předcházet 

problémům spojeným s rozdílností národní a firemních kultur, eventuálně pomáhat 

již nastalé problémy řešit. 
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SUMMARY 

 

In my work I intend to prove that the issue of international assignment is a very 

broad area, with a theoretical background in many scientific disciplines, including 

adult education, intercultural communications, social psychology, human resources 

management and others. 

 

Despite global tendencies and culture convergence there are significant differences 

in merits, positions and moral values that are shared among members of each culture. 

These cultural differences might bring specific problems into communication with 

other culture members and they might also lead to misunderstanding and conflicts. 

For a better understanding of another culture it is very important to get to know the 

specific cultural differences and learn to respect them. For a successful work in the 

international environment it is necessary to master another important competence – 

an ability to communicate in the multicultural environment. 

 

In my work I will address the above mentioned issues. In the empirical part of my 

work I will demonstrate on the foreign assignments how to prevent problems that are 

linked with cultural differences and various corporate cultures and outline ways how 

to solve these problems. 
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0 ÚVOD 

 

Problematice vysílání zaměstnanců do zahraničí se věnuji v mezinárodní poradenské 

společnosti KPMG posledních osm let. Mám možnost ovlivnit výběr vhodných 

uchazečů o zahraničních stáže, podílím se na administraci a organizování jejich 

pobytů, jsem jejich prvním kontaktem v případě jakýchkoliv dotazů či problémů. 

Mým úkolem je být kolegům v prvních týdnech jejich pobytu nablízku, poskytnout 

jim co nejvíce informací, aby se dokázali rychleji zorientovat v novém prostředí a 

adaptovat se na něj. 

 

Ve svém zaměstnání jsem víceméně v každodenním kontaktu s lidmi různých 

národností a sama jsem na vlastní kůži pocítila, při svých pracovních pobytech ve 

Velké Británii a USA, jaké to je být „expatriant“ a jak je někdy těžké se domluvit,  

pokud musíme jednat s někým, kdo pochází z jiné kultury. Proto byl výběr tématu 

mé bakalářské práce zcela přirozenou volbou. 

 

Cílem mé práce je dokázat, že problematika vysílání zaměstnanců do zahraničí je 

velice široká a má svůj teoretický základ v mnoha vědních disciplínách, ať už se 

jedná o vzdělávání dospělých, interkulturní komunikaci, sociální psychologii, 

interkulturní psychologii, psychologii a sociologii řízení, personální řízení atd. a  

lépe tak pochopit faktory ovlivňující komunikaci a spolupráci v mezinárodním 

prostředí. 

 

Ve své práci se budu tedy nejdříve věnovat problematice kultury a interkulturní 

komunikace. Ve druhé části objasním pojem podnikové kultury se zaměřením na 

mezinárodní společnosti. V další části své práce vysvětlím, v čem spočívají kulturní 

rozdíly a jaký je jejich vliv na pracovní proces. V poslední části své práce popíši 

proces vysílání zaměstnanců na zahraniční stáže, tak jak je organizován společností 
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KPMG. V této části nebudu zacházet do příliš velkých detailů, neboť se domnívám, 

že jde o velmi specifickou oblast, kterou si každá společnost řídí a organizuje jinak. 

Ráda bych pouze ilustrovala tuto problematiku na základě svých praktických 

zkušeností a dotkla se některých problémů, které mohou nastat a úspěšnost 

zahraniční stáže ohrozit. 
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1 KULTURA A INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE 
 

Globalizace přináší lidem, kteří se pohybují v mezinárodním pracovním prostředí, 

mnoho nových příležitostí. Dnes již zcela mizí hranice, které nám bránily 

v obchodním počínání, migraci, cestování či při výměně informací. Hranice mezi 

kulturami však nelze tak jednoduše zrušit, neboť na rozdíl od právních, politických a 

ekonomických aspektů není kultura tolik viditelná a díky tomu je v dnešní globální 

době téměř přehlížená. (volně přeloženo, KPMG, 2005, s. 23) 

 

V první kapitole své práce se budu věnovat základům problematiky kultury a 

interkulturní komunikace, neboť se domnívám, že jde o významné faktory 

ovlivňující proces vysílání zaměstnanců do zahraničí a jeho úspěšnost. 

 

1.1 Kultura 
 

Všichni žijeme ve specifické kultuře a rozvíjíme ji. Kultura obsahuje vše, od toho, co 

člověk vytvořil a využívá až po instituce, ideje a hodnoty. Kulturní orientační systém 

je tvořen specifickými symboly (řeč, mimika, oblečení, rituály atd.) a je předáván 

z generace na generaci. Tento systém definuje všem členům jejich příslušnost ke 

společnosti či skupině. Kultura ovlivňuje vnímání, myšlení, hodnoty a jednání 

příslušníků dané společnosti. 

 

Pojem kultura se uplatňuje v několika vědních disciplínách a má řadu definic. Průcha 

(2003, s. 108) definuje kulturu z pedagogického hlediska jako komplex materiálních 

i nemateriálních výtvorů, která lidská civilizace během svého vývoje vytvářela. Toto 

kulturní dědictví si lidstvo předává z generace na generaci. Zatímco kultura v 

sociologickém a kulturněantropologickém smyslu znamená způsoby chování, sdílené 
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normy, hodnoty, tradice, rituály, které jsou charakteristické pro určité sociální nebo 

etnické skupiny.  

 

Výrost a Slaměník (1998, s. 234-237) dělí definice kultury na deskriptivní, 

historické, normativní, psychologické, strukturální a genetické (vývojové).  

 

Deskriptivní definice pojímají kulturu jako komplexní celek, který zahrnuje 

poznatky, schopnosti a návyky, které si člověk osvojuje jako člen společnosti. 

Historické pojetí klade důraz na mechanismus utváření a předávání kultury a to 

především na sociální dědění a tradici. Společným jmenovatelem normativních 

definic je důraz na sdílení vzorců chování. 

 

Psychologické definice pak tito autoři dělí do čtyř skupin s důrazem na adaptační 

funkci (kultura je nástroj k řešení problémů a k dosahování cílů jedince), procesy 

učení (naučené chování, které se osvojuje a předává z generace na generaci), návyky 

a pudové tendence (kultura je výsledek společensky akceptovaných a náhražkových 

forem chování).  

 

„V interkulturní psychologii jsou kultury chápány jako produkty minulého chování 

lidí a jako usměrňovatelé budoucího chování lidí…lidé jsou tvůrci kultury a zároveň 

jsou kulturou ovlivňováni…“ (Průcha, 2004, s. 46) 

 

Strukturální definice kladou důraz na organizování vzorců chování a hledají logiku 

organizace vzájemných vztahů mezi jednotlivými prvky kultury. Genetické 

(vývojové) definice vnímají kulturu jako soubor produktů a artefaktů, dále pak jako 

nemateriální obsahy a ideje a v neposlední řadě lze kulturu chápat jako soubor 

vztahů zprostředkovaných symboly. 
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S pojmem kultura úzce souvisejí pojmy „kulturní vzorce“ a „transmise kultury“. 

Průcha (2004, s. 47) definuje kulturní vzorce jako naučená a závazná schémata pro 

jednání v každodenních situacích, která mají podobu obyčejů, mravů, zákonů a tabu. 

Kulturní vzorce jsou předávány z generace na generaci v procesu transmise. 

 

Společným činitelem osvojování kulturních vzorců je učení. Člověk si osvojuje 

kulturu v průběhu celého svého života, kdy si v rámci interakcí s dalšími jedinci 

osvojuje vzorce sociálně relevantního chování. V kulturní antropologii je tento 

proces nazýván enkulturace a je v podstatě synonymem termínu kulturní transmise, 

který se využívá v interkulturní psychologii. „Enkulturace je formální i neformální 

přejímání kulturních norem a zkušeností jedince v průběhu jeho ontogeneze.“ 

(Průcha, 2004, s. 48) 

 

Úspěšně zvládnutý proces sociálního učení vede k vytvoření schémat vnímání, 

myšlení, hodnocení a chování, která se pro nás stávají rutinní a používáme je 

zpravidla nevědomě. 

 

Podle Nekonečného (2000, s. 49) náleží ke kultuře z hlediska sociálního učení 

společná řeč, která umožňuje komunikaci informací, společný způsob, jak nahlížet 

svět, sjednocené formy nonverbální komunikace a sociální interakce, které umožňují 

vzájemnou kooperaci a dále pravidla chování v určitých situacích, sjednocené 

morální a ostatní hodnoty a v neposlední řadě i technologie a civilizace. 

 
1 Kulturologie se zabývá se komplexním a celostním studiem a formulací obecných zákonitostí vzniku, vývoje 

a fungování kultury jako integrovaného celku. Vychází přitom z vlastních empirických šetření a z výsledků 

výzkumů speciálních věd o společnosti a kultuře. Cílem kulturologie je nová syntéza poznatků, kterých bylo 

studiem kultury na různých strukturálních úrovních dosaženo. Kulturologie představuje moderní syntetickou 

vědu o člověku, společnosti a kultuře, která integruje několik společenskovědních disciplín. 

 (www.kulturologie.cz) 
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1.2 Kulturní standardy 
 

Nový a Schroll-Machlová (2005, s. 14) definují kulturní standardy jako způsoby 

vnímání, myšlení, hodnocení a jednání, které příslušníci jedné kultury považují za 

obvyklé a společensky závazné a vlastní chování i chování druhých se těmito 

standardy řídí, reguluje a posuzuje. Kulturní standardy mají regulační funkci a 

chování, které se vymyká daným standardům, je odmítáno a postihováno. 

 

„Kulturní standardy představují metodický nástroj, který doposud nejkonkrétněji 

odhaluje a charakterizuje specifické způsoby myšlení, sociálního chování a 

pracovního jednání příslušníků různých kultur.“ (Nový a Schroll-Machl, 2003, s. 29) 

 

Kultura je předpokladem i výsledkem konkrétního jednání každého člověka. Lidské 

jednání se odehrává vždy v určité koordinaci s druhými lidmi a rozdílnost kulturních 

standardů jim může v této koordinaci bránit. 

 

Příslušníci různých kultur musí při své interakci brát v úvahu své vlastní kulturní 

standardy, kulturní standardy druhé země, skutečné jednání příslušníka cizí kultury a  

představu příslušníka cizí kultury o naší kultuře. 

 

K odstranění vzájemného nedorozumění je nezbytné pozměnit a rozšířit svůj vlastní 

kulturní rámec ve směru kulturních standardů svého partnera. Cizí kulturu je třeba 

dobře znát a respektovat, ve vypjatých situacích je vhodné učinit vstřícné kroky, 

které povedou k vzájemnému pochopení a k řešení dané situace, a přitom 

nezapomínat na svou vlastní identitu ani identitu svého partnera. 

 

Identifikace kulturních standardů byla podrobena mnoha výzkumům s cílem popsat, 

jaké kulturní rozdíly a zvláštní znaky v interkulturním setkávání působí. Nejčastěji se 

pořádají dotazníková šetření s lidmi, kteří mají zahraniční zkušenosti se studijními 
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stážemi a pracovními pobyty. Účastníci jsou dotazováni na problémy, které se 

opakovaně vyskytly při komunikaci se zahraničními partnery či vyvolaly nečekanou 

reakci a jak si toto chování vysvětlují. Z těchto dotazníkových šetření lze připravit 

srovnávací analýzu a vyvodit kulturní standardy.  

 

Kulturními standardy však nelze popsat celou kulturu a na závěr této kapitoly je 

nutno uvést, že koncepce kulturních standardů má i své odpůrce, kteří tuto koncepci 

kritizují za její snahu redukovat složité sociální a kulturní reality. Tato redukce může 

vést ke stereotypizaci a předsudkům ovlivňující pohled na cizí kulturu a cizince. 

Nesmíme zapomínat, že nové formy vzájemného setkávání, sdělování informací, 

spolupráce a řešení konfliktů vedou ke vzniku nových kulturních standardů, a proto 

je zdůrazňována nutnost dynamizace tohoto konceptu.  

 

1.3 Kulturní dimenze 
 

Kulturní dimenze vyjadřují obecnou úroveň kulturních rozdílů mezi zeměmi. Podle 

Gerta Hofstedeho (in Nový a Schroll-Machl, 2003, s. 23) rozdělujeme kulturní 

dimenze na: 

a) velkou, resp. malou snahu vyhnout se riziku a nejistotě – míra, v jaké se 

členové institucí a organizací v dané společnosti cítí být ohroženi nejistými, 

neznámými  či nejednoznačnými situacemi. Typickým představitelem krajní 

polohy této dimenze je německá kultura a v opačném extrému kultura 

latinskoamerická.  

b) vzdálenost mocenských pozic - míra tolerance nerovného rozdělení moci, 

která se projevuje mocenskou distancí v hierarchii řízení. 

c) míru individualismu, resp. kolektivismu v rámci společnosti  
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d) převahu maskulinních, resp. feminních hodnot – odlišnost či překrývání 

sociálních rolí mužů a žen. 

e) krátkodobou, resp. dlouhodobou orientaci – dlouhodobé investice (osobní 

vytrvalost, šetrnost), nebo naopak je důraz kladen na současnost a minulost 

(respekt vůči tradicím, krátkodobý efekt). 

 

Fons Trompenaars se pokusil o důslednou identifikaci dimenzí, které ovlivňují 

sociální chování příslušníků jednotlivých kultur. Podle tohoto autora je kultura 

sdílený systém významů, který vede k automatickým řešením často se opakujících 

problémů, které jsou trojího druhu: vztah k druhým lidem, vztah k času a vztah 

k přírodě. 

 

V jejich rámci pak identifikoval sedm základních dimenzí kultury. Z těchto dimenzí 

lze nejen odvodit očekávané způsoby chování, ale i určitá doporučení ke 

snadnějšímu pochopení, komunikaci a vzájemné spolupráci (Nový a Schroll-Machl, 

2003, s. 25): 

 

a) vztah k druhým lidem 

• univerzalismus versus partikularismus – univerzální přístup 

znamená silnější orientaci na pravidla než na konkrétní lidi. 

Partikularismus více zdůrazňuje individuální aspekt a připouští různé 

úhly pohledu. 

 

• kolektivismus versus individualismus – individualismus dává 

přednost delegování, individuální motivaci i výkonu a momentálnímu 

úspěchu. Kolektivistické kultury zdůrazňují vzájemnou spolupráci, 

soudržnost a solidaritu. 
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• neutrální versus emocionální – neutrální kultury preferují 

věcnost, racionalitu a chladnou rozvážnost, zatímco emocionální 

kultury emoce připouštějí a intenzivně pracují s mnoha jejich projevy 

(city, prožitky, nálady). 

 

• difúzní versus specifický – specifické kultury zřetelně oddělují 

pracovní a soukromé záležitosti, zatímco difúzní kultury mají sklon je 

směšovat. 

 

• úspěch versus přisuzování – společnost se diferencuje do 

sociálních vrstev i na základě společenského statusu. Velký rozdíl je 

v tom, jakým způsobem se příslušného statusu dosahuje. 

 

b) vztah k času 

• následný versus souběžný – následný vztah představuje vnímání 

času jako sled po sobě následujících událostí. Důraz je kladen na 

přesný časový rozvrh a jeho dodržování. Naproti tomu souběžné 

vnímání času znamená vzájemné překrývání se jednotlivých událostí. 

 

c) vztah k přírodě 

• vnitřní orientace versus vnější orientace – vnitřní orientace 

předznamenává silného jedince, který je ochoten a schopen využít celé 

své okolí (přírodní, technické, ekonomické i sociální) ve svůj prospěch. 

Naopak vnějškově orientované kultury zdůrazňují soulad a splynutí 

s okolím, tak aby nedocházelo k narušení vzájemné rovnováhy. 
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1.4 Interkulturní komunikace 
 

Člověk je v neustálém kontaktu s druhými lidmi a značná část našeho života je 

naplněna sociálními kontakty. Sociální interakce představuje proces vzájemného 

působení jedince a druhého člověka či skupiny. 

 

Důležitou součástí sociální interakce je sociální percepce, která umožňuje vzájemné 

vnímání lidí. Prostředkem sociální interakce je pak  komunikace – tedy proces, kdy 

si lidé sdělují nejrůznější informace a prožitky. 

 

„Problém interkulturní komunikace nespočívá jen v dokonalé znalosti cizího 

jazyka…Úspěch závisí i na dobré vzájemné znalosti kultury a zejména kulturních 

odlišností partnerů, protože ty mohou sice zcela nenápadně, avšak o to významněji 

ovlivnit celý proces komunikace a následné spolupráce.“ (Nový a Schroll-Machl, 

2003, s. 7) 

 

1.4.1 Sociální percepce a sociální kognice 
 

Zkoumáním toho, jak se lidé vnímají navzájem a jaké dojmy si vytvářejí o druhých i 

o sobě, se zabývá především sociální psychologie. V ní je také vytváření „obrazu o 

tom druhém“ označováno termínem „sociální percepce“. Nekonečný (1999, s. 81) 

pak rozšiřuje termín sociální percepce o termín „sociální kognice“, který zahrnuje 

vnímání a interpretaci sociálních událostí.  

 

Sociální percepce „jde za hranice“ obecného pojetí vnímání (percepce), která je 

popisována jako „proces, ve kterém lidé prostřednictvím svých smyslů přijímají 
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informace z okolního prostředí a zpracovávají je za účelem jejich interpretace. 

(Bedrnová a Nový, 2002, s. 195) 

 

V procesu percepce hraje důležitou roli výběrovost, která nám umožňuje rozlišit 

podstatné informace od méně důležitých. Naše vnímaní, a o sociální percepci to lze 

tvrdit rovněž, také často ovlivňují naše subjektivní preference ať kulturní, profesní, 

zájmové či jiné. 

 

Vnímání je zásadně ovlivněno i sociálními faktory, sociální zkušeností a je zaměřeno 

především na sociální jevy. 

 

Specifickým příkladem sociální percepce je interpersonální percepce, tedy vnímání  

a poznávání druhých lidí, které nám umožňují porozumění a přiměřenou interpretaci 

jejich chování. 

 

V procesu interpersonální percepce se setkávají tři komponenty: subjekt percepce, 

objekt percepce a situační kontext. 

 

Při vnímání a hodnocení druhých lidí se často dopouštíme omylů a chyb. Tyto 

percepční omyly a chyby provází úsilí o vytvoření stálého a soudržného obrazu o 

osobnosti druhého člověka. Podle Bedrnové a Nového (2002, s. 202) patří mezi 

nejčastější omyly percepce efekt pořadí (tendence podléhat prvnímu dojmu), haló-

efekt (přetrvávající vliv prvního dojmu), stereotypizace (tendence připisovat druhým 

určité charakteristiky na základě přiřazení osoby do určité sociální skupiny) a 

projekce (tendence připisovat své pocity či motivy jiným osobám). 
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1.4.2 Sociální komunikace 
 

Sociální komunikace je výměnou informací mezi jedinci lidského druhu. Proces 

komunikace probíhá formou verbálních (řeč a písmo) a neverbálních prostředků 

komunikace (mimika, gesta atd.). 

 

„Z pohledu sociální psychologie je důležité, že odesílatel a příjemce sdělení se 

vzájemně ovlivňují…Mezi jednotlivými účastníky komunikačního procesu se 

vytváří vždy alespoň minimální vztahová vazba, která tento přenos umožňuje, 

ovlivňuje a v mnoha případech i deformuje.“ (Nový a Schroll-Machl, 2003, s. 15) 

 

V komunikaci se často setkáváme s různými problémy. Nový a Schroll-Machlová 

(2003, s. 18) nazývají tyto poruchy šumy či rušení v komunikačním procesu a podle 

nich mohou mít charakter vnějších poruch (nadměrný hluk, nevhodné osvětlení či 

teplota atd.) a vnitřních momentálních poruch fyzického či psychického rázu (bolest, 

nemoc, stres atd.). Mezi nejzávažnější poruchy komunikačního procesu patří 

dlouhodobé (osobnostní) poruchy. 

 

Každý člověk je jiný, má rozdílné vlastnosti, zkušenosti a všechny informace, které 

přijímá či poskytuje prochází určitým filtrem, jehož nejdůležitějšími složkami jsou 

znalosti, kultura, status (sociální zařazení), postoje (hodnotící kritéria), emoce a 

komunikační dovednosti (dovednost zakódovat a dekódovat zprávu, schopnost 

argumentace a naslouchání). 

 

Narušení komunikace může vést ke konfliktům a to obzvláště, pokud jsou účastníky 

komunikace zástupci odlišných kultur. Zde může často docházet k rozdílné 
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interpretaci sdělení a vzniku konfliktů, které omezují či znemožňují vzájemné 

pochopení a následnou spolupráci. 

 

„Za efektivní vedení komunikace je považována komunikace, při níž za vzájemného 

respektování partnerů dochází k účelné výměně informací mezi subjekty, které jsou 

schopny tyto informace věcně a správně kódovat a dekódovat  a dokážou si rovněž 

poskytovat (a akceptovat) odpovídající zpětnou vazbu…“ (Nový a Schroll-Machl, 

2003, s. 22) 

 

1.5 Interkulturní kompetence 
 

Interkulturní kompetence je důležitou částí sociální kompetence pro lidi, kteří se ve 

svém zaměstnání často setkávají nebo spolupracují s příslušníky cizích kultur. 

Představuje schopnost vstupovat do multikulturních situací, schopnost pochopit je ve 

všech kulturních dimenzích a schopnost úspěšně řešit úkoly v jejich kontextu. 

 

„Jde o interkulturní učení, které může spontánně vycházet z vlastní iniciativy 

jedince, jeho schopnosti se dobře orientovat v jakýchkoli sociálních situacích a 

schopnosti zobecnit konkrétní kulturní odlišnosti, poznané a prožité při setkáních 

s cizinci.“ (Nový a Schroll-Machl, 2003, s. 35) 

 

V rámci interkulturního učení bychom měli poznat a pochopit cizí kulturu, kulturní 

standardy (sociální hodnoty, normy a vzorce chování), zvládnout existenci dvou 

různých kulturních vlivů a vytvořit si účinnou taktiku pro poznání, pochopení a 

komunikaci s cizími kulturami. 
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Ve světě probíhají řadu let výzkumy, jejichž cílem je odhalit a vysvětlit kroky, které 

vedou k úspěchu v práci mezinárodních týmů. Zaručené mechanismy však nebyly 

dosud odhaleny. 

 

Podle Nového a Schroll-Machlové (2003, s. 40) existují v současné době dva 

modely, jak přistupovat a následně řešit bi / multikulturalitu 2. Rozdíl v těchto 

modelech není zásadní a lze z nich vyvodit hlavní strategie přístupů: 

 

a) dominance a přizpůsobení – jedna kultura převažuje nad druhou a 

předpokládá se, že jedinec se přizpůsobí cizímu kulturnímu prostředí. Tato 

strategie má svá rizika v podobě kumulujících se negativních pocitů vůči 

dominantní kultuře, což si po čase může vybrat psychickou daň. Pro úspěšné 

fungování této strategie je nutné, aby dominantní kultura byla prezentována 

otevřeně a transparentně a zároveň byla zdůrazněna výhodnost adaptace. 
 

b) součinnost a kompromis – v této strategii se nezdůrazňují kulturní rozdíly, ale 

naopak se hledají a vyzdvihují identické skutečnosti. Spolupráce a komunikace se 

odehrává bez preference jedné nebo druhé kultury. I tato strategie má však svá 

rizika. Kompromisy mohou po čase vést k nespokojenosti a často jde jen o 

polovičaté řešení, které může být ve svém důsledku mylné. 

 

 

____________________________________________________________________ 
2 „Multikulturalismus je myšlenkový a politický směr, který zastává stanovisko, že v jednom demokratickém 

státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou a zdůrazňuje prospěšnost kulturní 

rozmanitosti pro společnost a stát. Cílem je politicky sjednotit všechny občany bez ohledu na jejich původ, 

rasu či přesvědčení, a to tak, že si pokud možno zachovají své kulturní odlišnosti.“  

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Multikulturalismus) 
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c) kombinace a integrace – v této strategii je důležité, aby každý účastník znal 

odlišnost obou kultur, uměl ji pochopit a vcítit se do role toho druhého. Riziko 

spočívá v situaci, kdy nositelé odlišných kultur spolu příliš nekomunikují a 

kontakt je omezen na minimum. Integrací pak rozumíme společný postup, řešení 

a prožívání událostí a procesů.  

 

d) inovace a synergie – v této strategii vznikají nově vytvořené a interpretované 

standardy společného kulturního společenství. Předpokladem vzniku synergie je 

velmi dobré kulturní povědomí u všech účastníků, absence mocenského boje a 

existence zdrojů inovačního myšlení (nové stimuly, sociální klima, materiální 

a organizační podpora atd.). 

 

e) odmítnutí -  bohužel tato strategie koresponduje s některými českými 

kulturními standardy. Jde o řešení individuální, které je v rozporu s požadavkem 

věcného řešení spolupráce. Jednající osoby úmyslně udržují vzájemný odstup, 

jsou pasivní a tím se vyhýbají otevřenému konfliktu. 

 

 

Žádný z výše uvedených modelů variant řešení není zaručeně správný. Jedno je však 

jisté - bez vzájemného poznání a respektu nemůže být dosaženo úspěchu. 

 

„…odlišnosti musejí zůstat zachovány, aby se partneři mohli v každé situaci 

spolehnout na silnou stránku svého partnera. Nikoli usilovně odstraňovat odlišnosti 

v zájmu pomyslné homogenity.“ (Nový a Schroll-Machl, 2003, s. 45) 
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2 Podniková kultura  
 

Pojem podniková kultura se v teorii organizace i v manažerské praxi začal častěji 

vyskytovat od počátku 80. let 20. století a existuje mnoho definic tohoto pojmu.  

 

“Koncepce podnikové kultury spočívá v představě, že každý podnik si vytváří vlastní, 

samostatné a na vnějším prostředí jen v omezené míře závislé kulturní společenství. 

Jinými slovy, podnik je chápán jako určitý druh miniaturního společenství lidí, které 

si vytváří své vlastní hodnotové systémy, normy a vzory, ovlivňující mínění, postoje a 

jednání lidí.“ (Bedrnová-Nový, 2002, s. 527) 

 

Firemní kultura je považována za nástroj řízení a za klíčový faktor úspěchu firmy. 

Firemní kultura umožňuje novým pracovníkům zvládat případné problémy s adaptací 

a integrací. Od všech zaměstnanců se očekává, že budou firemní kulturu respektovat a 

ztotožní se s ní. 

 

Podle Tureckiové (2004, s. 136) je pro firemní kulturu charakteristický její 

nadindividuální charakter. Firemní kultura se odráží v myšlení a chování 

zaměstnanců a působí na lidské vědomí i podvědomí. Firemní kulturu nelze nařídit, 

neboť je produktem minulosti a extrémně setrvačná. Firemní kultura se neustále 

vyvíjí a má proto přechodný charakter.. 

 

Každá firma má v určitém čase a místě svoji jedinečnou a nezaměnitelnou firemní 

kulturu, přesto lze vysledovat obecné tendence a rysy firemních kultur a zařadit je 

k určitému modelovému typu (Tureckiová, 2004, s. 138): 

 

a) povzbuzování zaměstnanců k novým nápadům a řešením vs. „hra na jistotu“ 

b) zaměřenost na kvalitu a preciznost vs. kvantita a standard 
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c) orientace firmy na výstupy vs. orientace na techniky a postupy 

d) orientace firmy na lidi vs. orientace na produkci 

e) týmová orientace vs. orientace na individuální výkony 

f) míra agresivity a soutěživost vs. orientace na spolupráci 

g) zaměřenost firmy na zachování stávajících pořádků vs. orientace na změnu 

 

Firemní kulturu lze členit podle míry jejího vlivu na jednání členů organizace, 

v tomto případě rozlišuje Tureckiová (2004, s. 138) kulturu silnou (hodnoty jsou 

sdíleny, posilovány a dále rozvíjeny napříč firmou) a slabou. Kritérii silné kultury 

jsou jasnost (srozumitelnost nepsaných pravidel jednání zaměstnanců), rozšířenost 

projevů firemní kultury a zakotvenost (míra přijetí firemní kultury projevující se 

v každodenním jednání). 

 

„Lidé se v silné kultuře snáze orientují a posiluje se onen „týmový duch“, ale silná 

firemní kultura zejména napomáhá rychlejší a spontánnější orientaci, adaptaci a 

integraci nových zaměstnanců.“ (Tureckiová, 2004, s. 139) 

 

Tureckiová (2004, s. 139) člení firemní kulturu podle vztahu k organizační změně na 

obranné – společnosti se stabilním postavením na trhu a zaměřením na plánování a  

organizování činností a důslednou kontrolu, akční – společnosti dravé a dynamické  

a na analytické – kompromis mezi nutnou změnou a možností zachování stávajícího 

pořádku. 

 

Osobně se ztotožňuji s názorem, že původní definice firemní kultury vycházející 

z předpokladu, že firma zaměstnává příslušníky pouze jedné národnosti, kteří sdílejí 

obdobné hodnoty, v současné době již není zcela přesná (např. Tureckiová, 2004, s. 

148), a proto se v následujících dvou kapitolách zaměřím více na problematiku 

podnikové kultury mezinárodních firem a mezinárodního personálního řízení, neboť 

úžeji souvisí s tématem mé práce. 
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2.1 Podniková kultura mezinárodních firem 
 

Podle Dowlinga, Welchové, Schulera mezi základní faktory odlišující práci s lidmi 

v místních a mezinárodních firmách patří (in Tureckiová, 2004, 149): 

 

a) komplexnost problémů vyplývajících z působení v různých zemích a 

zaměstnávání různých národností 

b) kultura prostředí, kam mimo jiné patří vztah mezi národní a firemní kulturou 

c) předmět podnikání, který je určující pro volbu firemní strategie 

d) závislost na trhu mateřské firmy – spolehlivost a důvěryhodnost trhu, postoje 

vrcholového vedení k řízení pracovníků s odlišným kulturním zázemím. 

 

Tureckiová (2004, s.150) rozlišuje dva základní přístupy k řízení firemní kultury 

v mezinárodních společnostech a to polycentrickou firemní kulturu, která vychází 

z multilokální strategie (respekt pro regionální hlediska) a globální firemní kulturu 

(rozšiřování základních prvků firemní kultury z „matky“ do ostatních poboček). 

Globální strategie firemní kultury nesmí být v rozporu s kulturními standardy daných 

poboček. 

 

Kompromisem mezi oběma přístupy může být tzv. geocentrická (transnacionální) 

firemní kultura tvořená hodnotami, které mohou sdílet všichni zaměstnanci firmy 

v různých částech světa. 

 

Správně zvolená forma strategie mezinárodní firmy ovlivňuje veškeré procesy 

personální práce a základní dimenze kulturní rozdílnosti. 
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Firemní kultura mezinárodních a nadnárodních firem je jedním z faktorů, které je 

podle Torringtona (in Armstrong, 1999, s. 138) třeba zohledňovat v praxi 

mezinárodního personálního řízení, kterému je věnován následující text. 

 

2.2 Mezinárodní personální řízení 
 

Armstrong (1999, s. 137) definuje mezinárodní personální řízení jako proces 

zaměstnávání a rozvíjení lidí v mezinárodních organizacích. Nároky na mezinárodní 

personální řízení jsou vyšší než na řízení v rámci jedné země, neboť řídit smíšenou 

pracovní sílu je složitější a kulturní rozmanitost pracovníků s sebou přináší řadu 

problémů. 

 
Mezinárodní personální řízení se podle Torringtona (in Armstrong, 1999, s. 138 nebo 

in Tureckiová, 2004, s. 148) vyznačuje následujícími sedmi specifiky: 

a) Kosmopolitismus – vědomí příslušnosti k vlastnímu národu i celému lidstvu, 

který usnadňuje mezinárodní mobilitu mezi zeměmi 

b) Kulturní diverzita – uvědomění si rozdílů a vztahů mezi národní kulturou a 

kulturou ostatních národností sdružených v jedné firmě 

c) Komunikace – dovednost vyjednávat a řešit konflikty v mezinárodním 

prostředí 

d) Kompenzace – odměňování zaměstnanců, kteří se rozhodli dlouhodobě 

pracovat v zahraničí 

e) Konzultace – zajištění interkulturního tréninku a pomoci pro nově příchozí 

zaměstnance 

f) Kompetence – práce v mezinárodní firmě vyžaduje rozsáhlé osobnostní, 

odborné a koncepční kompetence 
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g) Koordinace – koncepční, metodické a organizační zajišťování spolupráce a 

harmonizace činností 

 
Pro mezinárodní personální řízení neexistují žádná univerzální doporučení, jde 
v podstatě o personální řízení v širším rozsahu. 
 
 

2.2.1 Řízení expatriantů 
 
 
Podle Armstronga (1999, s. 144) je řízení expatriantů – tj. občanů jednoho státu 

žijících a pracujících ve státě jiném - jedním z nejobtížnějších aspektů mezinárodního 

personálního řízení. Úspěšné řízení expatriantů vyžaduje velkou pozornost při jejich 

výběru. Zvláštní důraz je kladen na předchozí zkušenosti z práce v zahraničí, 

schopnost přizpůsobit se novým kulturám a v neposlední řadě schopnosti expatrianta 

a jeho partnera vyrovnat se s prací a pobytem v zahraničí. Při přípravě na vyslání do 

zahraničí je nutné se seznámit s kulturou v dané zemi. 

 

Největším problémem, se kterým se mezinárodní společnosti potýkají při práci 

s expatrianty, je jejich opětovné začlenění po návratu domů. Touto problematikou se 

budu detailněji zabývat v kapitole 5.1.7. 
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3 KULTURNÍ ROZDÍLY V PRACOVNÍM PROCESU 
 

Pro pochopení kulturních rozdílů v pracovním prostředí je vhodné si nejdříve 

přiblížit kulturní standardy vybraných zemí. Ve své práci jsem se rozhodla srovnat 

pracovní styly České republiky, Německa, USA, Latinské Ameriky a Indonésie, a 

proto v této kapitole přiblížím kulturní standardy těchto zemí i historická hlediska, ze 

kterých vycházejí. 

 

Jsem si vědoma, že v místních pracovních podmínkách se nejčastěji setkáváme 

s kolegy z různých evropských zemí, popřípadě USA či Austrálie. Osobně jsem měla 

možnost spolupracovat i s kolegy z Japonska, Koreje, Mexika a Brazílie, a proto se 

ve stručnosti budu věnovat kulturním standardům i těchto u nás méně pracovně 

zastoupeným zemím 

. 

3.1 České kulturní standardy 
 

České kulturní standardy mají historické vysvětlení. Češi byli vždy malý národ pod 

nadvládou větších mocenských celků. Vzájemná soudržnost byla často nutná 

k přežití. Struktury a pravidla byly vnímány pozitivně pouze tehdy, pokud sloužily 

k uspokojování osobních zájmů. Ve všech ostatních případech převládala snaha je 

obejít.  

 

Nedostatková ekonomika  a špatně fungující služby vedly k nutnosti zajistit důstojný 

život pro sebe a své nejbližší. Iniciativa překračující hranice zadaného úkolu byla 

vnímána jako něco, co bude sankcionováno. 

 

V těchto podmínkách člověk utíkal do soukromí, kde mohl volně vyjadřovat své 

názory. 
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Češi jsou opatrní při řešení problémů, vyhýbají se otevřeným konfliktům a preferují 

spíše pasivní odpor, což bylo pro život v totalitních podmínkách nezbytné. 

 

Na základě empirických výzkumů byly definovány následující české kulturní 

standardy (Nový a Schroll-Machl, 2005, s. 190): 

 

a) Orientace na vztahy - přednost má vztahový aspekt před aspektem věcným 

b) Negativní postoj k strukturám a simultánnost - některé normy, předpisy a 

zákony jsou považovány za nesmyslné a jsou zpravidla odmítány. Češi 

vyjadřují nedůvěru a pochybnosti vůči všemu, co neznají a je pro ně nové. 

Jsou schopni dělat více věcí najednou a měnit pořadí priorit podle aktuální 

důležitosti. 

c) Kontrola orientovaná na lidi - tendence prohřešit se vůči všeobecným 

pravidlům, aby se udržely dobré vztahy. 

d) Prolínání oblastí života a osobnostních aspektů – u Čechů dochází k prolínání 

osobnostních aspektů (emocionálnost – racionálnost), stejně jako jednotlivých 

oblastí jejich života (práce – soukromí) a to ve všech sociálních situacích.   

e) Silný komunikační kontext – česká komunikace obsahuje velké množství 

nepřímých informací a hodně pracuje s nonverbálními signály, které jsou 

důležité pro pochopení celkového významu daného sdělení. 

 

3.2 Německé kulturní standardy 
 

I německé kulturní standardy vychází z historických událostí. Lidé v jednotlivých 

státech, které tvořily dnešní Německo, žili izolovaně a tak vznikla úzká sociální 

integrita a nebylo třeba navazovat další kontakty. 
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Pravidla bylo nutné respektovat a dodržovat, jen tak mohla společnost dobře 

fungovat. Pouze v soukromí se člověk mohl vymanit z pod silné kontroly. 

 

Němce velmi ovlivnil i protestantismus, který zdůrazňoval racionalitu a věcnost, 

orientaci na pracovní úkoly, poslušnost vůči normám a vyloučení kompromisů.  

 

V neposlední řadě ovlivnily německé kulturní standardy i existenciální otřesy, které 

postihly několik generací.  

 

V porovnání s mnoha dalšími kulturami existuje velký počet německých kulturních 

standardů (Nový a Schroll-Machl, 2005, s. 212): 

 

a) Věcná orientace – pro Němce jsou rozhodující věcné záležitosti, pracovní role 

a odborná způsobilost zúčastněných. Oceňuje se úplná kontrola emocí. 

Profesionální člověk se orientuje na cíl a argumentuje fakty. Vysoká hodnota 

je připisována osobnímu vlastnictví a majetku. 

b) Pozitivní hodnocení a využívání struktur a pravidel – v Německu jsou 

pravidla, normy a zákony striktně dodržovány a jejich porušení je trestáno. 

Němci mají vysoké nároky na kvalitu, a proto vše plánují a organizují do 

nejmenšího detailu. 

c) Plánování času – čas musí být efektivně využíván, tzn. dlouhodobě plánovat a 

precizně dodržovat tyto plány. Časová spolehlivost buduje důvěru a pozitivní 

image. 

d) Vnitřní, internalizovaná kontrola – Němci berou svou práci velmi vážně. 

Předpokládají, že všichni budou dodržovat plány, pravidla a smlouvy, držet se 

svých pracovních rolí a úkolů, budou prokazovat spolehlivost a přesnost. 

Projevují značnou sebedisciplínu. 

e) Oddělování jednotlivých oblastí života a osobnostních aspektů – Němci 

striktně rozlišují oblast pracovního a soukromého života.  
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f) Slabý komunikační kontext – vysoká míra přímosti a explicitnosti, věcné 

obsahy vyjadřují otevřeně, přímě a nestrojeně. 

 

3.3 Kulturní standardy Spojených státu amerických 
 

Pro pochopení amerických kulturních standardů jsou rozhodující dva faktory. USA 

jsou zemí přistěhovalců a obyvatelstvo bylo formováno protestantstvím a obzvláště 

puritány. 

 

Přesvědčení, že tvrdá práce přináší úspěch, učinilo z ideálu rovnosti šancí 

fundamentální princip celé společnosti. Puritánství vede lidi k potlačování pocitů, 

k uzavírání a vyhýbání se příliš osobním tématům v rozhovoru s ostatními. 

 

Imigranti či jejich potomci hledali blahobyt či náboženskou svobodu. Emigrace od 

vlastní minulosti a původu se dá chápat jako způsob rebelie proti autoritě a útlaku.  

 

Rovnost nebyla pouhým ideálem, země skýtala bohaté zdroje a společnost tvořili 

relativně rovnoprávní občané. Každý měl nějaké jmění a bylo jen na něm, jak s ním 

naloží.  Každá rodina tvořila zcela autonomní jednotku, přesto byla sousedská 

pomoc nezbytná pro přežití.  

 

Američané se dosud vyznačují velkou mobilitou. Každá generace zažila, jaké to je, 

být někde cizí, muset si zvykat na nové prostředí a být odkázán na pomoc někoho 

jiného. 

 

Amerika měla po celou svou historii demokratickou formu vlády. Vlastenecký postoj 

Američanů se vztahuje na ústavu a demokracii, nikoliv na politické zástupce a úřady. 
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O „americké mentalitě“ existuje velké množství literatury a shrnutím hlavních 

charakteristik vznikne následující přehled amerických kulturních standardů (Nový a 

Schroll-Machl, 2005, s. 263): 

 

a) Rovnost – Američané jsou přesvědčeni o rovnosti šancí, možnosti postupu a 

kariéry – tvrdá práce přináší úspěch. 

b) Orientace na jednání – Američané jsou velmi aktivní lidé se spoustou energie 

a věnují se řadě aktivit, jak v oblasti pracovní, tak v soukromí. Rozhodující 

jsou výsledky, produktivita, efektivita a účinnost. Důraz je kladen na pozitivní 

přístup a zaměření na budoucnost. 

c) Klid – plány nejsou dopředu detailně připraveny, nechává se prostor pro 

flexibilitu. Pokud se objeví problém, hledá se okamžitě jeho řešení. Nehledají 

se jeho příčiny. Velmi ceněná je spontánnost a kreativita. 

d) Orientace na výkon – soutěžení a výkonnost jsou považovány za normální. 

Člověk konkuruje nejen ostatním, ale i sám sobě. Je třeba zlepšovat sám sebe. 

e) Individualismus – důraz kladen na osobní odpovědnost, vlastní iniciativu a 

samostatnost. Každý je odpovědný za svůj život, sám řeší své problémy a 

chce se rozhodovat svobodně a samostatně. V tomto směru je důležité 

rozlišovat individualismus od egoismu. Američané pomáhají ostatním, pokud 

se mohou dobrovolně a svobodně rozhodnout. 

f) Potřeba sociálního uznání – Američané uplatňují nepřímý a ohleduplný 

komunikační styl, důležité jsou dobré vztahy a přátelská atmosféra.  Být 

úspěšný ve společnosti znamená být sympatický, oblíbený a obdivovaný. 

g) Minimalizace interpersonální distance – pozitivně je hodnocena otevřenost, 

družnost, vyhledávání kontaktů a týmový duch. Doporučuje se chovat se 

ležérně a neformálně. Na druhé straně se lidé vyhýbají příliš osobním 

tématům.  
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h) Modely vztahů mezi osobami opačného pohlaví – mezi osobami opačného 

pohlaví by neměla existovat žádná diskriminace. Není povolen fyzický 

kontakt, poznámky o oblečení či vzhledu ani vtipy namířené proti ženám. 

i) Patriotismus – Američané jsou pyšní na svůj národ a očekávají od ostatních 

respekt a uznání. 

 

3.4 Kulturní standardy Latinské Ameriky 
 

Národy Latinské Ameriky mají na první pohled mnoho společného – historii 

utlačování původního indiánského obyvatelstva a kolonizaci. Na druhý pohled je 

jasné, že i přesto se v každé zemi Latinské Ameriky vyvinula samostatná kultura. 

Z toho vyplývá, že není možné pouze zobecňovat kulturní standardy jedné země na 

celou Latinskou Ameriku. 

 

V porovnání s kulturou USA či Evropy však najdeme jevy společné pro kultury 

všech latinskoamerických států (Nový a Schroll-Machl, 2005, s. 255): 

 

a) Interpersonální orientace – komunikační styl je nepřímý a orientovaný na 

vztahy. Základem je kooperace, harmonie a vyhýbání se negativnímu chování 

a kritice. Osobní vztahy se využívají k získání osobních výhod nebo 

k obcházení a tolerování obecně platných pravidel.  

b) Silný komunikační kontext – význam sdělení částečně zprostředkovávají gesta 

a další nonverbální projevy. Lidé častěji vyjadřují své pocity a více využívají 

gest. 

c) Velká mocenská distance – silné hierarchické struktury a akceptování 

nestejného rozdělení moci a majetku. Důsledkem jsou rozhodovací pravomoci 

v rukou malého počtu osob. 
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d) Kolektivismus – osobní cíle se shodují s cíly skupiny, chování se řídí normami 

a závazky spíše než individuálními preferencemi a nejdůležitější jsou vztahy a 

jejich udržovaní a rozvíjení. 

e) Vnímání času – orientace na přítomnost, v popředí jsou momentální pocity a 

nic se neplánuje dlouho dopředu. Plány se flexibilně přizpůsobují aktuálním 

okolnostem. Termíny nejsou příliš závazné. 

f) Muž – žena – vliv žen se nadále omezuje na rodinu, přesto ve velkoměstech 

již lze sledovat vyšší podíl žen v ekonomické či politické sféře. 

 

3.5 Indonéské kulturní standardy 
 

Indonésie patří s 250 různými jazyky, 650 odlišnými etnickými skupinami a 200 

milióny obyvatel ke kulturně nejrůznorodějším zemím světa. Indonéskou minulost 

ovlivnila především dlouhá holandská kolonizace. 

 

Mezi indonéské kulturní standardy patří (Nový a Schroll-Machl, 2005, s. 278): 

 

a) Zabránění konfliktu – indonéská kultura je založena na principu harmonie, 

respektu a zabránění konfliktu 

b) Hierarchické myšlení – vědomí vlastního společenského postavení a 

statusu (určen věkem, pohlavím, původem, vzděláním a pozicí 

v zaměstnání). 

c) Orientace na vztah a skupinu – neustálý ohled a zřetel k ostatním, silné 

kolektivistické chování řízeno potřebami, cíly a úkoly skupiny. 

d) Difúze, silné provázání jednotlivých oblastí života – čas se řídí podle 

situace, soukromé záležitosti se často prolínají s pracovními. 
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e) Vnější stimulace, motivace – vysoká míra vnější kontroly a vnitřního řízení 

(harmonická pracovní atmosféra je důležitější než osobní zájmy 

jednotlivce) 

f) Improvizace a orientace na přítomnost – preference krátkodobé orientace 

(vliv husté neformální informační sítě a rozvinuté schopnosti orientace 

v sociálním prostředí) 
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4 Porovnání kulturních standardů v pracovním prostředí 
se zaměřením na české kulturní standardy 

 

 

V předešlé kapitole jsem stručně popsala všeobecné kulturní standardy typické pro 

Českou republiku, Německo, USA, Latinskou Ameriku a Indonésii. V této kapitole 

bych ráda porovnala české kulturní standardy v pracovním prostředí s Německem a 

Spojenými státy. 

 

4.1 Porovnání kulturních standardů v pracovním prostředí - Česká 
republika a Německo 

 

V předešlé kapitole jsme si řekli, že Češi dávají přednost při interakci a komunikaci 

vztahovému aspektu, to znamená, že je pro ně důležitá příjemná pracovní atmosféra. 

Němci jsou naopak orientováni věcně, v pracovních diskusích se drží tématu, zajímá 

je jen jejich cíl a fakta, což v praxi často naráží na sklon Čechů při jednáních 

improvizovat.  

 

Němci svůj čas přesně plánují, pevně dodržují termíny a časové harmonogramy. 

Pokud chce český zaměstnanec získat důvěru a respekt svého německého kolegy, 

pak musí potlačit svůj přirozený odpor k plánování. 

 

Při pracovním pobytu v německy mluvících zemích jsou stážisté často překvapeni 

množstvím pravidel, norem, předpisů a zákonů, které všichni němečtí kolegové zcela 

samozřejmě dodržují, zatímco přirozeným českým kulturním standardem je snaha 

pravidla spíše obcházet, lépe řečeno přizpůsobit svým potřebám.    
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Jednoznačná rada pro české zaměstnance setkávající se při práci s německými 

kolegy tak zní: nepodceňovat přípravu, dodržovat termíny a neobcházet pravidla. Jen 

tak se mohou při práci vyvarovat problémům a zbytečným konfliktům. 

 

4.2 Porovnání kulturních standardů v pracovním prostředí - Česká 
republika a USA 

 

Američané jsou orientováni na úspěch, pozitivní výsledek a dosažení stanovených 

cílů. Všichni z nás dobře znají typické americké prohlášení, že „nic není nemožné“ a 

Spojené státy jsou zemí, „kde se sny stávají skutečností“. Nic nemůže být více 

vzdáleno české, věčně skeptické a pochybovačné mentalitě. Pro Čechy není cílem 

výsledek, ale utváření a posilování vztahů. 

 

Zcela nevhodným příkladem přijetí amerických kulturních standardů je pak snaha 

dosažení úspěchu za každou cenu, kdy může dojít i k úplné ztrátě sebereflexe. 

 

Pracovníci s vyšší kvalifikací či postavením jsou v USA zvyklí pracovat s minimální 

kontrolou a nadřízené zajímá pouze informace, zda-li splnili své předem vytyčené 

cíle. Management v České republice si stále zachovává vysokou míru autoritativního 

a direktivního řízení, což bohužel často vede ke snaze omezovat samostatnost a 

iniciativu. 

 

V americkém pracovním prostředí je zcela běžné, že člověk „nadsazuje“ vlastní 

schopnosti a nebojí se sám sebe „prodat“. Češi na tuto formu sebeprezentace reagují 

většinou s nedůvěrou, neboť se všeobecně považuje za nepatřičné, vychvalovat sám 

sebe. 

 

Američané vnímají nové pracovní příležitosti a úkoly jako výzvu a možnost naučit se 

něco nového. Češi mají obavy z nejistoty a nový úkol vnímají jako možný zdroj 
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selhání. V praxi se tyto obavy mohou projevit jako snaha hledat problémy spíše než 

možná řešení. 

 

Nový a Schroll-Machl (2003, s. 179) uvádí, že Američané jsou zvyklí na 

konkurenční prostředí na trhu práce a zpravidla si svého zaměstnání váží a nemají 

problém se identifikovat s firmou a přizpůsobit se její kultuře.  

 

Vzhledem k historickým událostem, které ovlivnily české kulturní standardy, není 

proto divu, že čeští zaměstnanci jsou na tyto až „budovatelské“ slogany alergičtí. 

Tento postoj může pak v zaměstnavateli vzbuzovat pocit nedostatečné motivace. 

Bohužel i mnohé výzkumy ukazují, že čeští pracovníci mají tendence se 

identifikovat spíše s pracovní skupinou či obsahem práce než s organizací jako 

celkem. 

 

Češi oceňují na Američanech snadnost, s jakou navazují první kontakty, ochotu 

naslouchat,  časté poskytování zpětné vazby a optimistický přístup k budoucímu 

vývoji organizace.  
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5 KPMG GLOBAL MOBILITY PROGRAM 
 

KPMG je celosvětová síť poradenských společností, která působí ve 145 zemích 

světa a celosvětově zaměstnává 123,000 pracovníků. V České republice společnost 

KPMG působí od roku 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné 

době má 850 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci 

a Ostravě. 

 

 KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, řízení rizik a 

poradenských služeb, daňového a finančního poradenství. Z 690 odborných 

pracovníků je 24 statutárních auditorů, 85 certifikovaných účetních a 51 daňových 

poradců. V KPMG Česká republika působí celkem 24 kvalifikovaných zahraničních 

odborníků. 

 

V době, kdy jsem začala pracovat v oddělení Lidských zdrojů společnosti KPMG, 

byl tzv. „Global Mobility Program“ – tedy program vysílání zaměstnanců do 

zahraničí, teprve „v plenkách“. V roce 1999 byl vytvořen první návrh jednotných 

pravidel pro vysílání do zahraničí v rámci všech kanceláří. Po mnoha úpravách byla 

v červnu roku 2001 schválena nejvyššími zástupci firmy finální verze, která se pod 

názvem „Global Mobility Policy“ stala závaznou pro všechny kanceláře KPMG. 

 

Dnes je program vysílání zaměstnanců do zahraniční komplexním procesem. 

V každé kanceláři KPMG po celém světě působí tým odborníků, kteří mají za úkol 

organizovat zahraniční stáže a umožňovat tak kolegům v rámci jejich osobního 

rozvoje, aby získali nové zkušenosti, které mohou po svém návratu zprostředkovat 

svým kolegům. 
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Žít a pracovat v jiné zemi je úžasná životní zkušenost, neboť získáte více povědomí 

o tom, co se děje ve světě, naučíte se vážit si rozdílných kultur a osvojíte si jiné 

způsoby spolupráce v mezinárodním prostředí. (volně přeloženo, KPMG 

International, 2007, s. 3) 

 

5.1 Fáze programu Global Mobility 
 

Na začátku celého procesu se setkává uchazeč o zahraniční stáž a jeho nadřízený, 

popřípadě hodnotitel (v KPMG se používá výraz „performance manager“), aby 

společně prodiskutovali svá očekávání, představy a možnosti. Tato setkání se 

většinou konají v rámci hodnotícího procesu. 

 

5.1.1 Nominační proces 
 

Každý uchazeč o stáž musí splňovat základní nominační kritéria. Mělo by se jednat o 

zaměstnance, který pracuje v oblasti auditu, daní či poradenství a ve společnosti 

působí alespoň tři roky. Vhodný uchazeč má příslušnou kvalifikaci (ukončené 

zkoušky auditora či zkoušku daňového poradce), velmi dobré hodnocení, výbornou 

znalost anglického jazyka a v neposlední řadě musí mít podporu vedení společnosti. 

 

Důležitá je i motivace uchazeče o stáž. Každý si musí být vědom, že stáž není 

cestováním na náklady společnosti. Zahraniční stáž je důležitým mezníkem v kariéře 

a mnohdy i životě zaměstnance. Kromě nových poznatků a zkušeností, které během 

pobytu v zahraničí člověk získá, se musí připravit i na případná úskalí, která mohou 

přijít v průběhu přivykání na nové prostředí či kulturu. 
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Pokud je uchazeči žádost o stáž schválena nadřízeným, přichází informace o této 

skutečnosti do oddělení Lidských zdrojů, které má za úkol předat kandidátovi 

informace o organizaci a zajištění zahraniční stáže. 

 

5.1.2 Proces umístění kandidáta 
  

Pracovník oddělení Lidských zdrojů se většinou osobně s uchazečem setká, vysvětlí 

mu, jakým způsobem vyplní oficiální žádost o stáž, jaká jsou pravidla vysílání 

zaměstnanců do zahraničí a jak vypadá průběh administrace zahraničního pobytu. 

Pracovník oddělení Lidských zdrojů by měl být schopen zodpovědět dotazy 

uchazeče, popřípadě mu zjistit informace od více kompetentních osob. 

 

Do procesu organizace stáže se postupně zapojují pracovníci nejen domácí kanceláře 

(„home country“), ale i kanceláře, kam si přeje být uchazeč o stáž vyslán („host 

country“). Obě země spolu musí úzce spolupracovat, aby vytvořily dobré podmínky 

pro úspěšnou realizaci stáže. 

 

Uchazeč pečlivě vyplní žádost o zahraniční stáž. Součástí této žádosti je detailní 

životopis, popis současných pracovních odpovědností a úkolů, doporučení 

hodnotitele a uvedení osobních údajů sloužící k administraci stáže a k případné 

žádosti o pracovní povolení či povolení k pobytu. V žádosti má uchazeč možnost 

označit výběr země, kam by byl rád vyslán a uvést i dobu, na kterou by si přál být 

vyslán. 

 

Poté musí kandidát dodat žádost schválenou a podepsanou nadřízenými 

pracovníkovi oddělení Lidských zdrojů společně se svými hodnoceními za poslední 

dva roky. Pracovník oddělení Lidských zdrojů překontroluje úplnost žádosti a poté 

kontaktuje kolegy ze zahraniční kanceláře dle výběru kandidáta. 
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Společnost KPMG působí přibližně ve 148 zemích světa, v každé z nich existuje 

oddělení nebo jednotlivci, kteří se starají o organizaci stáží. Kontakty jsou uvedeny 

na oficiálních webových stránkách programu Global Mobility. Koordinátoři stáží 

jsou spolu průběžně v kontaktu, nejčastěji po telefonu či prostřednictvím 

elektronické korespondence. Jednou za dva roky je organizována konference, kde 

mají kolegové možnost se setkat „tváří v tvář“. 

 

Administrují se dva základní druhy stáží: krátkodobá stáž v rozmezí tří až šest 

měsíců s maximálním prodloužením stáže na období jednoho roku (tzv. „short-term 

assignments“) a dlouhodobé stáže od jednoho roku s maximálním trváním stáže 

v délce pěti let (tzv. „long-term assignments“). 

 

Zahraniční kancelář žádost kandidáta zpracuje a vyhodnotí (žádosti většinou 

posuzují přímo vedoucí daných oddělení). V případě, že zahraniční kancelář shledá, 

že uchazeč není pro ně vhodným kandidátem či nemohou nabídnout stáž 

z kapacitních důvodů, informují o této skutečnosti během několika dnů až týdnů 

koordinátory stáží. Ti mají za úkol informovat uchazeče o zamítnutí žádosti. 

 

Každý uchazeč má možnost si vybrat tři země, kam by si přál být vyslán. V případě 

neúspěchu u jedné z jeho voleb se žádost posílá i na další místa, popřípadě nabídne 

zahraniční kancelář postoupení žádosti do kanceláře v dané zemi, ale v jiném městě 

(kandidát má tedy možnost být umístěn například v Austrálii, ale místo Sydney, bude 

pracovat v Melbourne). 

 

V případě, že zahraniční kancelář projeví o uchazeče zájem, následuje většinou 

pohovor po telefonu, kde se ověřují informace uvedené v žádosti a blíže diskutuje 

motivace uchazeče a jeho zkušenosti a praxe.  
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Zahraniční kancelář může koordinátory stáží požádat o zajištění doplňujících testů 

z anglického jazyka, aby si ověřila, že kandidát zvládne práci u klienta. Tyto testy 

připravují a vyhodnocují smluvní jazyková centra. 

 

Pokud zahraniční kancelář učiní kandidátovi nabídku, obdrží kandidát písemné 

potvrzení nabídky, která obsahuje kromě termínu stáže a místa stáže i pozici a 

platové ohodnocení, které by mělo být srovnatelné s platovým ohodnocením kolegů 

na stejné pozici (úrovni). 

 

Pokud uchazeč nabídku přijme a nabídka je schválena i nadřízenými, informuje 

koordinátor zahraniční kancelář a začíná proces samotné realizace stáže. 

 

5.1.3 Před odjezdem na stáž 
 

Koordinátoři obou zemí společně připraví návrh smlouvy na vyslání zaměstnance do 

zahraničí („terms and condition letter“) společně s přehledem nákladů na stáž („cost 

sharing agreement“). Oba dokumenty jsou víceméně standardizované, ale lze je 

v případě potřeby upravit na míru daným podmínkám, tak aby splňovaly legislativní 

pravidla obou zemí. 

 

Smlouva o vyslání na zahraniční stáž je v podstatě doplňkem k pracovní smlouvě a 

obsahuje základní informace o podmínkách stáže, včetně pracovně-právních pravidel 

zahraniční země. 

 

V případě krátkodobých stáží je zaměstnanec nadále vyplácen domácí kanceláří a 

v podstatě se jeho status v rámci společnosti nemění. Pokud zaměstnanec odjíždí na 

dlouhodobou zahraniční stáž, vyplní žádost o neplacené volno za účelem stáže a tím 

se stává zaměstnancem zahraniční kanceláře. Zahraniční kancelář se stará o jeho 
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odměňování, nárok na dovolenou, proplácení přesčasů atd. Zahraniční kancelář musí 

také zajistit stážistovi zdravotní a sociální pojištění po dobu jeho pobytu v zahraničí. 

 

Ještě před samotným podepsáním smlouvy o vyslání na zahraniční stáž, musí obě 

země zvážit veškerá legislativní rizika, která z případného pobytu v zahraničí 

vyplývají. Důsledně se musí ošetřit vízová problematika, daňové otázky a pracovně-

právní záležitosti. 

 

V případě, že se jedná o tzv. třetí země (v rámci EU není povolení k pobytu nutné, 

většinou postačí registrace u příslušného Úřadu práce), může celý proces získání 

pracovního povolení a povolení k pobytu trvat i řadu měsíců, a pak je nutné stáž 

plánovat s dostatečným předstihem. 

 

Stážista je nyní v přímém kontaktu se zahraničním koordinátorem a společně 

domlouvají detaily jeho pobytu. Koordinátoři stážistovi předávají důležité informace 

a materiály, které mu umožní se lépe seznámit s danou zemí, kanceláří a konkrétním 

oddělením. 

 

Společně zajišťují veškeré formality pro případnou žádost o pracovní povolení či 

povolení k pobytu a přihlášení k účasti na zdravotním a sociálním pojištění v dané 

zemi. Stážista dále obdrží informace ohledně ubytování v prvních dnech po jeho 

příjezdu a další informace týkající se nástupu do nové kanceláře. 

 

Ještě před odjezdem na stáž je nutné vyřešit různé záležitosti, od předání stávajících 

úkolů kolegům,  pronájem současného ubytování, stěhování nábytku či osobních 

věcí, až po zajištění letenek a dostatečné hotovosti na první dny. 

 

Nesmíme zapomenout, že stážisté často odjíždějí na dlouhodobý zahraniční pobyt 

spolu se svými partnery či rodinou. S nimi musí dopředu svůj úmysl konzultovat a 
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společně musí zvládnout i přípravu na život v nové zemi. Některé formality se tedy 

budou týkat i partnera, popřípadě dětí stážisty. 

 

5.1.4 Po příjezdu na stáž 
 

Po příjezdu stážisty do nové lokality však práce pro koordinátora stáží v domácí 

zemi nekončí. Ten by měl být v prvních týdnech se stážistou v kontaktu, aby zjistil, 

zda vše probíhá, jak má a v případě problémů se pokusil sjednat rychlou pomoc. 

 

V prvních dnech čeká stážistu spousta práce. Musí si zvykat na nové prostředí, 

hledat si nové dlouhodobé ubytování, obcházet úřady, obchody a zároveň se 

seznamovat s novým kolektivem, klientem a osvojovat si nové pracovní úkoly a 

odpovědnosti. 

 

Většina práce po příjezdu stážisty však spočívá nyní na pracovnících oddělení 

Lidských zdrojů v dané zemi. Ti musí zajistit orientační schůzku či školení pro 

nového zaměstnance, aby se rychle seznámil s novou kanceláří a svou budoucí prací. 

Pracovníci oddělení Lidských zdrojů či přímo koordinátoři stáží jsou stážistovi 

k dispozici kdykoliv má nějaký dotaz či problém, neboť si dobře uvědomují, jak je 

fáze integrace a adaptace kritická. 

 

5.1.5 Fáze adaptace 
 

Adaptace na nové prostředí může trvat tři až šest měsíců. To je pro člověka na 

krátkodobé stáži velmi málo času, neboť než se s novým prostředím sžije, je už 

pomalu na cestě domů. 
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Michael F. Tucker (2005, s. 78)  uvádí ve svých podkladech pro interkulturní školení 

na téma „Život a práce ve Spojených státech“ šest kritických faktorů ovlivňujících 

adaptaci a úspěšnost stáže: 

 

a) akceptace -  akceptování kultury dané země a respekt pro místní zvyky a 

vzory chování 

b) znalost – zájem o danou kulturu, poznání historických a dalších souvislostí 

c) náklonnost – pozitivní vnímání své vlastní kultury i kultur odlišných 

d) životní styl – aktivní životní styl, věnování se aktivitám, které jsou typické pro 

danou zemi 

e) interakce – navazovaní pracovních i mimopracovních (přátelských) vztahů 

f) komunikace – osvojit si jazyk dané země, pochopení zvyklostí v pracovním 

prostředí, nonverbální komunikace 

  

V případě dlouhodobých stáží je tomu jinak, člověk má dost času a většinou i dost 

opory ve svém okolí. Je třeba si uvědomit, že jde o náročný proces, který znamená 

hodně stresu pro jedince i celou jeho rodinu. Obzvláště těžké to může být pro 

partnery stážisty, kteří jsou po dobu pobytu nuceni nepracovat, pobývat 

v domácnosti a maximálně navštěvovat jazykové kurzy. Zahraniční stáž se pak stává 

velkou zkouškou vztahu,  v níž obstojí jen ti nejsilnější. Bohužel se velmi často 

stává, že rodina celou situaci neodhadne a po několika měsících stáž ukončí a vrací 

se domů. 

 

Počáteční nadšení z nových zážitků brzy opadne a stážista se začíná více 

soustřeďovat na kulturní odlišnosti, které jsou vnímány negativně, což může 

znamenat problémy v přizpůsobování se a vést ke „kulturnímu šoku“. 
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Ke vzniku kulturního šoku přispívá podle Ariana Furnhama a Stephena Bochnera (in 

Nový a Schroll-Machl, 2005, s. 65) šest faktorů: 

 

a) námaha – nové pracovní prostředí přináší více námahy, navyknuté strategie 

jednání nefungují, člověk musí být více ve střehu, mnoho věcí trvá déle než 

doma 

b) bezmocnost – opakovaný neúspěch může vést ke vzniku pochybností, jestli se 

přizpůsobení může podařit 

c) zmatení rolí – člověku není jasná jeho role, nejsou jasná očekávání, která jsou 

na něj kladena 

d) vnímání odlišností – odlišnosti jsou stále více zřetelné, fungování jiných 

norem a hodnot, mnohé z nich pociťujeme jako nepříjemné 

e) stesk – člověk postrádá rodinu, přátele, navyklé způsoby trávení volného času 

f) ztráta statusu – ve vlastní kultuře má stážista často vyšší sociální status, to 

může vést ke frustraci a zklamání 

 

To jak intenzivně kulturní šok vnímáme, závisí podle Furnhama a Vochnera (in 

Nový a Schroll-Machl, 2005, s. 66) na těchto faktorech: 

 

a) kulturní rozdílnost – kulturní šok je tím silnější, čím méně společných znaků 

má vlastní kultura s kulturou cizí 

b) rozdílnost úkolů – čím rozdílnější jsou naše úkoly ve vlastní kultuře a cizí 

kultuře, tím silnější je náš kulturní šok 

c) sociální podpora – čím méně máme podpory svého sociálního okolí, tím 

silněji na nás kulturní šok působí 

d) délka a časová určenost – čím jasněji je stanovena délka pobytu v zahraničí, 

tím mírněji kulturní šok prožíváme. 
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e) dobrovolnost – kulturní šok bývá intenzivnější u osob, které mají pocit, že 

byli k zahraničnímu pobytu přinuceni 

 

Většina stážistů po nějaké době kulturní šok zvládne, přesto je nutné,  aby pracovníci 

oddělení Lidských zdrojů, nadřízení i kolegové stážistu i jeho rodinu maximálně 

podpořili, snažili se je co nejvíce zapojit do pracovních i mimopracovních aktivit, 

aby rodině proces adaptace usnadnili a touto formou předcházeli případným 

pozdějším problémům. 

 

5.1.6 Před návratem ze stáže 
 

Koordinátoři stáží jsou průběžně v kontaktu se svými stážisty a dohlíží na to, aby 

stážisté byli též ve spojení se svými nadřízenými, hodnotiteli i kolegy v domovské 

zemi. Udržování kontaktů je velmi důležitým faktorem po celou dobu stáže. 

 

Od svých nadřízených by měl stážista dopředu obdržet informaci o tom, jaký je 

současný stav ve společnosti, jaké úkoly a odpovědnosti na něj po návratu čekají. 

Společně by měli prodiskutovat téma případného povýšení, platového ohodnocení a 

dalších perspektiv zaměstnance ve společnosti. 

 

Stážistům na dlouhodobých stážích je umožněna (a hrazena) jednou za dvanáct 

měsíců návštěva domovské země. Ta by neměla sloužit pouze jako návštěva 

příbuzných a kamarádů, ale především jako možnost setkat se se svými nadřízenými 

a kolegy. 

 

Před samotným návratem ze stáže si oddělení Lidských zdrojů potvrdí úmysl stážisty 

vrátit se v daném termínu. Velmi často se stává, že si stážisté zahraniční pobyt 
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oficiálně prodlouží a bohužel někteří se rozhodnou, že v zahraničí setrvají na 

neurčito. 

 

V takovém případě se oddělení Lidských zdrojů domluví s nadřízenými a stážistou 

na dalším postupu. Je možné prodloužit neplacené volno na další období nebo 

v případě, že se stážista vracet již nechce, následují kroky k rozvázání 

pracovněprávního vztahu. 

 

V případě, že stážista potvrdí svůj úmysl se vrátit, je nutné informovat všechny 

kompetentní osoby, aby byly na tuto situaci připraveny. Nejčastěji se jedná o 

mzdové oddělení, nadřízené, hodnotitele, jednotlivá oddělení a v neposlední řadě 

asistentky daného oddělení, aby nikdo nebyl překvapen z příchodu „nového“ 

zaměstnance. 

 

Stážistu čekají podobné kroky jako před odjezdem na stáž. Musí vyřešit veškeré 

formality související s ukončením pobytu v zahraničí a připravit se na návrat domů. 

Opět společně s koordinátory stáží řeší případné problémy. 

 

5.1.7 Po návratu ze stáže 
 

Adaptační proces se netýká pouze příjezdu do nové země, týká se i samotného 

návratu domů. Přestože se může zdát, že proces adaptace na domácí prostředí by měl 

být snazší, není tomu tak. I po návratu domů může adaptace, v případě 

dlouhodobých zahraničních pobytů, trvat až šest měsíců a stážista i jeho rodina 

prochází stejnými fázemi adaptace jako při příjezdu do zahraničí. 

 

Podle Nového a Schroll-Machlové (2005, s. 66) u osob, které pobývali déle 

v zahraničí, můžeme pozorovat symptomy reintegračního šoku. Patří sem: 
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a) změna hodnotové orientace a životních postojů 

b) odcizení od rodiny a přátel  

c) ztráta profesních a soukromých kompetencí 

 

Síla reintegračního šoku závisí na těchto faktorech (Nový a Schroll-Machl, 2005, s. 

67):  

 

a) zkušenost s pobytem v zahraničí (člověk, který cestuje častěji, utrpí menší 

reintegrační šok než někdo, kdo vycestuje poprvé) 

b) kulturní odlišnost země působení 

c) délka pobytu v zahraničí – čím delší pobyt v zahraničí, tím silnější 

reintegrační šok 

d) osobnostní faktory – některé osobnostní předpoklady reintegrační šok 

zmírňují (sebevědomí, mládí, schopnost lehce navazovat kontakty atd.) 

e) kontakt s domácí kulturou 

f) příprava na návrat – uvědomění si vlastní proměny i změny domácí kultury 

g) plány – plánování aktivit po návratu usnadní reintegraci 

 

Je proto nutné, aby nadřízení, kolegové i oddělení Lidských zdrojů poskytli 

stážistovi maximální podporu a pomoc v následujících měsících po návratu, neboť 

jde o velmi důležitou fázi a já se mohu pouze ztotožnit s výsledky výzkumu 

Johnstona (in Armstrong, 1999, s. 145), které upozorňují na to, že lidé, kteří se vrátili 

ze zahraničního pobytu, často pociťují ztrátu autonomie, chybějící směr kariéry a 

nedostatečné uznání jejich zkušeností načerpaných v zahraničí. 

 

Stáž by měla být oficiálně vyhodnocena a zápis by měl být poslán nadřízeným obou 

zemí. Tímto krokem je stáž považována za ukončenou. 
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5.2 Statistika vysílání na zahraniční stáže – KPMG Česká republika 
 

V letech 2001 až 2008 bylo ze společnosti KPMG v České republice do zahraničí 

vysláno celkem 49 kolegů. Jen pro srovnání, v roce 2007 bylo v rámci všech 

kanceláří KPMG na zahraničních stážích 2 382 pracovníků a z tohoto počtu stážistů 

pracovalo v zahraničí 1 033 manažerů. Z celkového počtu stážistů (2 382) byli na 

zahraničních stážích především kolegové z auditu, tento trend potvrzuje i naše 

lokální statistika (36 osob). 

 

Kolegové jsou nejčastěji vysílání do Velké Británie, USA, Německa a Austrálie. 

Mezi méně obvyklé destinace pak patří Kajmanské ostrovy, Bahamy a Kazachstán. 
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6 ZÁVĚR 
 

Domnívám se, že cíl mé práce byl splněn. Díky tomu, že jsem se seznámila 

s teoretickými poznatky z oblasti interkulturní komunikace, interkulturní 

psychologie, psychologie a teorie řízení, dokážu nyní lépe pochopit souvislosti 

problematiky vysílání zaměstnanců do zahraničí a uvědomit si, že řada problémů a 

nedorozumění, nejen v pracovním procesu, vyplývající z komunikace 

v multikulturním prostředí, mají své kořeny v interkulturních rozdílech a 

v nedostatečném chápání kulturních standardů. 

 

Věřím, že nově nabyté poznatky mi pomůžou lépe zvládat stres vyplývající 

z komunikace v multikulturním prostředí, kdy je třeba řešit problémové situace při 

každodenním setkávání s kolegy z různých kultur. 

 

Doufám, že má bakalářská práce bude zajímavá pro kolegy, kteří se pohybují 

v mezinárodním prostředí, a že využijí literaturu uvedenou v soupisu 

bibliografických citací jako zdroj dalšího poznání této problematiky. 

 

Na závěr své práce si dovolím citovat z Národního programu rozvoje vzdělávání, z 

tzv. Bílé knihy 3 ( 2004, s. 15): „Výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě 

v evropské i globalizující se společnosti znamená usilovat o život bez konfliktů a 

negativních postojů ve společenství nejen druhých lidí, ale i jiných národů, jazyků, 

menšin a kultur, být schopen přijmout a respektovat i značné odlišnosti mezi lidmi a 

kulturami dnešního propojeného světa.“ 

____________________________________________________________________ 
3 Národní program rozvoje vzdělávání tzv. Bílá kniha: „Systémový projekt, formulující myšlenková 

východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy 

ve střednědobém horizontu.“ (MŠMT, 2001, s. 7) 
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Příloha A: Evidenční list knihovny 
 

Bakalářské práce se půjčují 
p o u z e   p r e z e n č n ě ! 

 
 
 
U Ž I V A T E L 
 potvrzuje svým podpisem, že pokud tuto bakalářskou práci 
 

Chytráčková, K.: Problematika vysílání zaměstnanců do zahraničí se zaměřením na 

kulturní rozdíly v pracovním procesu 

 
 
využije ve svém textu, uvede ji v seznamu literatury a bude ji řádně citovat jako 
jakýkoli jiný pramen. 
 
 

Jméno uživatele, 
bydliště    

 Katedra (pracoviště)   Název textu, v němž 
bude zapůjčená práce 

využita               

Datum, podpis 
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Příloha A: Pokračování evidenčního listu knihovny 
 

Jméno uživatele, 
bydliště    

 Katedra (pracoviště)   Název textu, v němž 
bude zapůjčená práce 

použita               

Datum, podpis 
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Jméno uživatele, 
bydliště    

Katedra (pracoviště)    Název textu, v němž 
bude zapůjčená práce 

použita               

Datum, podpis 
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Jméno uživatele, 

bydliště    
 Katedra (pracoviště)   Název textu, v němž 

bude zapůjčená práce 
použita               

Datum, podpis 
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