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Abstrakt

Základním tématem této bakalářské práce je interkulturní 

komunikace a její využití v oblasti mezinárodního řízení lidských 

zdrojů. Pozornost je věnována především pracovníkům, kteří jsou 

vysláni do zahraničí a musí se adaptovat na odlišnou kulturu             

pro efektivní výkon svého zaměstnání. Práce stručně seznamuje 

s kulturními standardy a s bariérami, které stěžují proces interkulturní 

komunikace. Cílem práce je objasnění významu tréninku interkulturní 

komunikace v oblasti řízení expatriantů a aplikace poznatků                 

o specifikách mezinárodního řízení lidských zdrojů do praktického 

rozvoje interkulturní kompetence. 

Klíčová slova

Interkulturní komunikace, kulturní dimenze, mezinárodní řízení 

lidských zdrojů, řízení expatriantů, interkulturní kompetence, 

interkulturní trénink

Abstract

The main topic of this bachelor theses is intercultural 

communication and its use in the field of international human 

resources management. Emphasis is placed on employees, who must 

adapt to a different culture for effective performance abroad.           

The theses briefly introduces cultural standards and barriers 

hampering the process of intercultural communication. The aim is      

to clarify the importance of intercultural communication training       
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in the management of expatriates and application of knowledge    

about the specifics of international human resources management    

into practical development of intercultural competence.

Keywords

Intercultural communication, cultural dimensions, international 

human resources management, management of expatriates, 

intercultural competence, intercultural training
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0 Úvod

Interkulturní komunikace je často používaný pojem, který je 

aktuální v kontextu nejrůznějších témat. V současném procesu světové 

globalizace hraje důležitou roli v diplomacii a politice, humanitární 

pomoci, světovém obchodu, v masových médiích nebo v diskusi          

o změnách životního prostředí. V praxi byla v menší míře využívána 

interkulturní komunikace již v dávných dobách, ale předmětem 

vědeckých výzkumů se stala až v 60. letech 20. století. S globalizací 

dochází k intenzivnímu kontaktu jednotlivce s mezinárodními 

záležitostmi a tím vzniká potřeba podrobnějšího zkoumání procesu 

interkulturní komunikace. 

Tato práce pojednává o základních východiscích interkulturní 

komunikace a o významu znalosti základních principů interkulturní 

komunikace při interakci s příslušníky cizích kultur. Důraz je kladen 

na využití poznatků o tomto tématu v oblasti mezinárodního řízení

lidských zdrojů, zvláště pak při výběru a přípravě pracovníků             

na vyslání do zahraničí. Důvodem k zvolení tohoto tématu je můj 

zájem o cizí kultury a mé zkušenosti se spoluprácí se zaměstnanci        

a studenty ze zahraničí v českém i jiném prostředí. Využití poznatků 

z oblasti interkulturní komunikace by mělo být zájmem 

mezinárodních organizací, které mají pracovníky z různých kultur. 

Ráda bych shrnula význam a limita rozvoje interkulturní komunikace 

pracovníků vysílaných do zahraničí.

V první části vysvětlím základní pojmy potřebné pro pochopení 

procesu interkulturní komunikace a uvedu nejčastější bariéry, které 

mohou nastat při interakci s příslušníky cizích kultur. Dám také 

prostor třem různým koncepcím kulturních dimenzí, které z různých 

úhlů zkoumají národní kultury podle jejich typických kulturních 
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standardů a naznačují nám tak rozdíly v chování příslušníků různých 

kultur. Druhá část pojednává o specifikách mezinárodního řízení 

lidských zdrojů s důrazem na řízení expatriantů, neboli pracovníků 

organizací, kteří jsou vysíláni do zahraničí. Tato část také stručně 

seznamuje se základními strategiemi organizaci při obsazování míst 

v zahraničních pobočkách. Poznatky o kritériích pro výběr expatriantů 

a o cílech jejich práce v zahraničí budu dále aplikovat na praxi 

interkulturního tréninku v organizacích v poslední části této práce.   

Na závěr bych ráda poděkovala vedoucí této bakalářské práce,

PhDr. Michaele Tureckiové, CSc., za inspirativní podporu a přínosné 

rady.
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1 Základní východiska interkulturní komunikace

1.1 Vymezení základních pojmů

Podle Průchy (2010, s. 13) má pojem interkulturní komunikace 

tři významy, které jsou spolu navzájem propojeny:

- interkulturní komunikace jako proces

- interkulturní komunikace jako vědecká teorie a výzkum

- interkulturní komunikace jako edukační a podpůrné aktivity

Do procesu interkulturní komunikace můžeme zahrnout každou 

komunikaci příslušníka jedné kultury s příslušníkem odlišné kultury. 

Tento jev je předmětem vědecké teorie a výzkumu, které jsou 

založeny na pozorování a popisu reálných situací interkulturní 

komunikace, anebo na experimentech týkajících se těchto situací. 

Třetí význam interkulturní komunikace jako edukační aktivity v sobě 

zahrnuje rozvoj schopnosti člověka efektivně komunikovat 

v interkulturním prostředí. Důležitý je také fakt, že interkulturní 

komunikace je oblastí interdisciplinární a ve své historii byla 

zkoumána v rámci dalších lingvistických a psychologických disciplín. 

Poprvé použil pojem „intercultural communication“ E. Hall ve své 

knize „The Silent Language“ z roku 1959 (Jaklová, 2007, s. 1). 

1.1.1 Komunikace

Existuje velké množství definicí komunikace, některé z nich 

jsou velmi abstraktní, jiné naopak dílčí a uzpůsobené pro konkrétní 
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oblast. V sociálních vědách lze komunikaci chápat jako proces,        

při kterém dochází k výměně významů mezi lidmi. Jedná                   

se o nejdůležitější formu lidské interakce a způsobu sdělování 

informací, a proto má tak důležitou roli při střetu odlišných kultur. 

Průcha (2007, s. 148) uvádí vymezení vztahu mezi komunikací 

a kulturou od Pekertiho a Thomase: „Systematické srovnávání 

komunikace mezi kulturami vyžaduje brát v úvahu specifičnost 

jednotlivých jazyků, jimiž se komunikace realizuje. Obecně řečeno, 

akty komunikačního chování jsou manifestací internalizovaných 

hodnot a norem příslušných kultur. To znamená, že kulturně založená 

pravidla determinují styl, konvence a praxi komunikace“. Z toho 

vyplývá, že specifika určité kultury ovlivňují styl komunikace 

příslušníků této kultury a ne naopak. Proto ovládnutí cizího jazyka      

s sebou ještě nepřináší pochopení cizí kultury. 

Při komunikaci v interkulturním prostředí je velmi zásadní 

soustředit se na význam sdělení a na použití správných symbolů, které 

pochopí i druhá strana (Jaklová, 2007, s. 4). Nedorozumění je běžné, 

protože účastníci komunikace často nemluví stejným mateřským 

jazykem. Proto je kladen důraz na jasné vysvětlení sdělované 

informace a ujištění se, jestli jej druhá strana pochopila ve významu, 

který jsme zamýšleli. Osvědčené je např. použití více slov                   

s podobným nebo opačným významem, parafrázování a vytváření 

shrnutí celého našeho sdělení. Znalost jazyka je velmi důležitá, ale do 

procesu komunikace se také promítají prvky, které si neuvědomujeme, 

protože je stejným způsobem používá i většina lidí v našem okolí.     

K jejich uvědomění často dochází až při komunikaci s příslušníkem 

odlišné kultury. Lehmanová se k tomuto tématu vyjadřuje ve své práci 
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z roku 1999 (Průcha, 2007, s. 149): „Subjekty mezikulturní 

komunikace vstupují do komunikačního procesu s odlišnými, kulturou 

determinovanými kognitivními a emocionálními strukturami, 

s odlišnými způsoby vnímání a hodnocení skutečnosti.“ Od tohoto 

faktu se dále odvíjejí konkrétní cíle pro přípravu lidí k mezikulturní 

komunikaci, kterým se budu podrobněji věnovat v třetí části této 

práce. Průcha (2007, s. 149) uvádí tyto tři cíle přípravy: pochopení 

specifiky vlastní kultury, poznání a pochopení odlišností jiné kultury 

a rozvinutí schopnosti komparace obou kulturních modelů. 

1.1.2 Kultura

Pojem kultura má více významů, je možné jím v nejširším 

smyslu slova označit veškeré výsledky lidské činnosti. V této práci je 

pojem zúžen na pojetí kultury jako způsobu života určité společnosti. 

Každý jedinec se v průběhu svého života učí, jak tato konkrétní 

podoba společnosti funguje a jak se v ní chovat. Učení je 

nejintenzivnější v dětství a podílí se na něm nejen rodina, ale i učitelé, 

přátelé nebo další vlivy ze širšího sociálního prostředí. Vše, co je 

sdíleno tímto sociálním okolím a co je předáváno mezi generacemi, je 

v sociálních vědách souhrnně označováno jako kultura. Proces,         

při kterém se člověk stává příslušníkem určité kultury, se nazývá 

enkulturace nebo také kulturní transmise (Průcha, 2007, s. 48).

Kultura je kolektivní jev, což je jedním z jejích základních 

rysů. Kultura ovlivňuje chování lidí, a zároveň ji lidé také 

spoluvytváří. Berry a kol. (2002, s. 229) uvádí definici kultury          

od M. H. Segalla, která se vztahuje na oblast interkulturní psychologie 
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a chápe kulturu jako „produkty minulého chování lidí a jako 

usměrňovatele budoucího chování lidí.“ Tuto regulační funkci 

zmiňuje také Hall (Dahl, 2005, s. 3) ve své definici, kde kultura         

je vnitřním skrytým kontrolním mechanismem, který si často ani 

neuvědomujeme. Naučené mechanismy jsou brány za samozřejmost, 

pokud zrovna není jedinec vystaven vlivu odlišné kultury. 

K dalším rysům kultury také patří podle Samovara, Portera       

a Mc Daniela (2007, s. 12) etnocentrismus. Vysvětlují jej jako naši 

tendenci interpretovat okolní svět z pohledu naší vlastní kultury. 

Etnocentrismus tedy bere vlastní kulturu za nadřazenou těm ostatním, 

proto Průcha (2007, s. 47) klade k tomuto pojmu do protikladu přístup 

kulturního relativismu, který předpokládá rovnocennost jednotlivých 

společenství se specifickými kulturami. 

Hofstede využívá k vysvětlení pojmu kultura analogii               

k programování počítačů. Kultura je „kolektivní programování mysli, 

které odlišuje příslušníky jedné skupiny nebo kategorie lidí               

od druhých“ (Hofstede a Hofstede, 2007, s. 14). Každý jedinec má      

v sobě operační systém - lidskou přirozenost, který zdědil a mentální 

program - kulturu, který získal ze svého sociálního okolí. Poslední 

úrovní mentálního programování je jedinečný soubor programů neboli 

osobnost. 

Nejvíce mne v kontextu zvoleného tématu zaujala definice      

od Spencer-Oatey (2000, s. 4), ve které je kultura neurčitý soubor 

vzorců chování, postojů, přesvědčení a hodnot sdílený určitou 

skupinou lidí. Kultura ovlivňuje chování lidí, a zároveň interpretaci 

chování ostatních. Autorka zmiňuje jednotlivé úrovně projevů kultury 

od vnitřních hodnot až po vnější vzorce chování, je zde obsažen také 
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rys kolektivismu, kdy kultura musí být sdílena a utvářena nějakou 

skupinou lidí a za nejdůležitější považuji slovo interpretovat, protože 

kultura má vliv nejen naše chování, ale i na náš výklad okolního světa. 

Hofstede a Hofstede (2007, s. 16-17) se také zabývají úrovněmi 

projevů kultury a používají k jejich znázornění tzv. cibulový diagram. 

Ve středu jsou hodnoty neboli námi přisouzené priority nějakým 

objektům, činnostem a situacím. Další vrstva jsou rituály neboli 

„kolektivní činnosti, které jsou vzhledem k dosažení požadovaného 

výsledku věcně zbytečné, jsou však považovány za společensky 

důležité“. Třetí vrstvu od středu zastupují hrdinové, kteří představují 

skutečné či vymyšlené postavy, z kterých si ostatní lidé berou příklad. 

Nejsvrchnější vrstvu představují symboly, které jsou ze všech projevů 

nejnápadnější. Můžeme sem zařadit např. gesta, znaky společenského 

postavení nebo slova. Svrchní tři vrstvy jsou souhrnně označovány 

jako praktiky nebo viditelné projevy kultury. Oproti tomu hodnoty 

viditelné nejsou. 

Pro využití poznatků z výzkumu a pozorování v oblasti 

interkulturní komunikace v praxi je podle mého názoru velmi důležité 

zmínit dynamiku jako další rys kultury. Kultura je sice předávána 

mezi generacemi, ale díky kolektivnímu přetváření se neustále vyvíjí 

a mění. Změny kultury zmiňuje i Hofstede (Hofstede a Hofstede, 

2007, s. 21), který k jejímu vysvětlení používá výše vysvětlený 

cibulový diagram. Nejsvrchnější vrstvy jsou nejsnadněji ovlivnitelné 

a změnitelné, a to jak u jednotlivce, tak i na úrovni celé kultury. Velký 

vliv na vývoj kultury má i její střetávání s odlišnými kulturami. 

Proces, kdy příslušníci jedné kultury přejímají některé prvky z jiné 

kultury, je nazýván akulturace (Průcha, 2007, s. 49). Při delším styku 
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dvou kultur často dochází k akulturaci naprosto spontánně.               

Za akulturaci můžeme označit nejen přijmutí, ale i odmítnutí nebo 

přetvoření prvků druhé kultury (Průcha, 2007, s. 49). Akulturace je tak 

jednou z forem adaptace, kterou Bedrnová a Nový (1998, s. 321) 

definují jako proces aktivního přizpůsobování jedince životním 

podmínkám a jejich změnám tzn., že k těmto podmínkám přistupuje 

nejen pasivně, ale také se je snaží aktivně změnit ve svůj prospěch.

Ward rozlišuje ve své práci z roku 1996 (Berry a kol. 2002, s. 370) 

adaptaci psychologickou a sociokulturní. Zatímco psychologická 

adaptace zahrnuje psychickou a fyzickou spokojenost, sociokulturní 

adaptace se spíše týká zvládnutí úkolů, které přináší každodenní život 

v novém kulturním prostředí. Stejně tak se liší i předpoklady k těmto 

adaptacím. Osobnost, životní zkušenosti a podpora okolí mají vliv     

na psychologickou adaptaci. Kulturní znalosti, četnost a kvalita 

kontaktu s okolím a pozitivní postoje k okolí ovlivňují míru 

sociokulturní adaptace.

Berry a kol. (2002, s. 353-354) rozlišují celkem čtyři různé 

strategie akulturace, které vyplývají z míry potřeby cizinců zachovat 

vlastní kulturní dědictví a z míry jejich účasti na sociálním životě 

druhé kultury. Strategie separace nastává v případě, kdy se jedinec 

izoluje od cizí kultury a zůstává u té vlastní. V opačném případě, kdy 

je vlastní kultura odmítána a cizí kultura přijata, se jedná o strategii 

asimilace. Při uznávání obou kultur jde o strategii integrace. Jedná     

se o zkombinování prvků z obou kultur v nový celek. Strategie 

marginalizace je odmítnutí vlastní i cizí kultury a vede k úplné 

sociální izolaci. Uplatnění konkrétní strategie nezávisí pouze             

na vlastním záměru, ale také na možnostech realizace této strategie 

v podmínkách konkrétní kultury a na úrovni interkulturní kompetence 
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jedince. Při střetu různých strategii může dojít k vzniku akulturačního 

stresu, což je pojem používaný u Berryho a kol. pro jev známý jako 

kulturní šok. Pokud jedinec prožívá akulturační stres, jedná                

se o závažnou překážku pro jeho komunikaci s cizí kulturou, a proto 

se budu tímto jevem podrobněji zabývat i v následujícím oddíle.

Interkulturní komunikace má při procesu navazování kontaktu 

s cizí kulturou zásadní roli, protože ovlivňuje míru akulturace a také 

způsob interpretace a zaujmutí postojů oproti cizí kultuře. 

1.2 Bariéry interkulturní komunikace

Průcha (2010, s. 63) uvádí, že čím větší je odlišnost 

jednotlivých kultur, tím menší je porozumění mezi nimi. Příliš velký 

kulturní distanc vyžaduje rozsáhlé změny v chování jednotlivce, na 

které není každý připraven. Nepochopení a špatná očekávání jsou 

bariérami, které narušují efektivní komunikaci. Základem jsou naše 

předsudky a stereotypy, které mají vliv na výsledek komunikace 

dokonce ještě před jejím začátkem. Bariérou je často také jazyk, který 

není pro oba účastníky mateřským. Zajímavou Průchovou poznámkou 

je uvedení případu, kdy účastníci velmi dobře ovládají jazyk, ale 

nemluví s ním rádi (2010, s. 63). Pak se bariérou stávají přímo 

předsudky o jazyce, který je využit k interkulturní komunikaci. 

1.2.1 Předsudky a stereotypy

Stereotypy jsou některými autory považovány za synonymum

k předsudkům, ale ve své práci se spíše přikloním k odlišením těchto 
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dvou pojmů. Zatímco předsudky mají negativní náboj, stereotypy 

mohou být i neutrální nebo pozitivní (Průcha, 2007, s. 68). Průcha 

(2007, s. 67) uvádí Nakonečného definici stereotypu: „Stereotypy jsou 

mínění o třídách individuí, skupinách nebo objektech, která jsou         

v podstatě šablonovitými způsoby vnímání a posuzování toho, k čemu 

se vztahují; nejsou produktem přímé zkušenosti individua, jsou 

přebírány a udržují se tradicí“. 

Předsudky mají významnou roli při utváření očekávání             

a vzniku bariér. Jsou to naše negativní postoje k určitým odlišným 

skupinám. I když je předsudek iracionální a vychází ze zkreslených 

fakt, silně ovlivňuje chování k příslušníkům těchto odlišných skupin    

a toto chování je již reálné. Bohužel mají předsudky a stereotypy silný 

emocionální základ, jsou proto velmi odolné a vysvětlení racionálních 

argumentů nevede k jejich změně (Průcha, 2007, s. 69). 

Při vzniku stereotypu dochází k zobecnění neboli generalizaci, 

kdy je na základě předpokladu o malé části skupiny lidí přisouzeno 

určité hodnocení celé této skupině, aniž by byl brán zřetel                   

na jednotlivé individuality. Stereotyp vzniká ještě před prvním 

setkáním s neznámým člověkem a funguje pak jako filtr, přes který 

vidíme jen to, co odpovídá naší zobecněné představě. Pokud dojde    

k nějakým odchylkám, vysvětlujeme si je jako naprostou náhodu, 

která nijak nevyvrací náš původní stereotyp.

Generalizace je přirozenou a nezbytnou myšlenkovou operací, 

která nám velmi usnadňuje orientaci ve světě a urychluje myšlení 

(Berry a kol., 2002, s. 371). Podobný účel má i kategorizace, která 

zařazuje různé podněty z okolí jedince do kategorií vytvořených v naší 

hlavě. Při setkání s určitým jedincem zobecníme všechny jeho 
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vlastnosti a na základě těch nejvýraznějších ho zařadíme do určité 

kategorie. Podle ní mu přiřadíme i další vlastnosti, které podle nás 

mají společné všichni zařazení v této kategorii. Poté s tímto jedincem  

i podle toho jednáme a interpretujeme jeho jednání. To je také důvod, 

proč nám příslušníci jiné kultury připadají navzájem podobní.          

Na rozdíl od toho příslušníky vlastní kultury rozeznáváme od sebe 

mnohem lépe a přisuzujeme jim více individuálních vlastností. 

Protože je tento typ myšlení naprosto přirozený, nemůžeme o někom 

prohlásit, že má nebo nemá předsudky. Přesnější je označení, zda      

se jedná o člověka s malou nebo velkou mírou předsudků. 

Předsudky mají také základ ve výše zmíněném etnocentrismu, 

protože vlastní projevy kultury jsou brány jako výchozí a normální     

v porovnání s odlišnými. Pokud se předsudky promítnou do našeho 

jednání, jsou považovány za diskriminaci.

Čím jsou si kultury vzdálenější, tím jsou stereotypy více 

zkreslené. Podle Gudykunsta se liší stereotypy o malých a velkých 

skupinách nebo kulturách. Čím je skupina menší, tím je náš stereotyp 

o ní jednodušší a naopak. U malých skupin vytváříme stereotypy      

na základě naší představy o jejím průměrném členovi, naopak            

u velkých skupin na základě setkání s jednotlivým příslušníkem 

skupiny (2004, s. 119).

Speciálním vyjádřením stereotypů a předsudků jsou 

etnofaulismy. Jedná se o označení příslušníku odlišné kultury, přičemž 

toto označení je vulgární nebo humorné. Používání etnofaulismů může 

vést k předsudkům vůči určitým kulturám, často je tomu tak v případě 

imigrantů (Průcha, 2007, s. 148).
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1.2.2 Adaptace a kulturní šok

Lidé, kteří pobývají v zahraničí, mohou prožívat pocit úzkosti 

a zmatku kvůli odlišnosti a neznalosti jiné kultury. Opuštění známého 

prostředí vede k dezorientaci, lidé si připadají bezmocní, protože 

najednou neví, jak zařídit základní věci, které dělali ve své zemi 

automaticky a bez přemýšlení. Tento fenomén bývá označován jako 

kulturní šok.

I když jistý šok mohou zažít i turisté, kteří jsou na krátkodobé 

dovolené v cizí zemi, odlišila bych je od lidí, kteří se odstěhují          

na delší dobu např. za prací a od imigrantů, kteří někdy ani neplánují 

návrat zpět. Turisté jsou často v euforii, chtějí vyzkoušet všechno 

nové, a pokud není takový nový zážitek úplně příjemný, berou ho jako 

nezvyklou zkušenost, o které budou moci doma vyprávět. Příliš         

se netrápí myšlenkou, že je budou podobné nepříjemnosti provázet    

po delší dobu, protože za pár dní odjedou.

Tímto euforickým obdobím si projdou i lidé, kteří jsou v cizí 

zemi na dlouhodobém pobytu. Tato první fáze se nazývá fáze 

„líbánek“ nebo také fáze euforie. Je ovšem následována druhou 

kritickou fází, která je popisována jako nepřátelská a úzkostná. Každý 

má tendenci srovnávat nové prostředí se svým domovem a zjištění 

zásadných odlišností vede k nepochopení. Šroněk (2000, s. 52) uvádí 

příklady symptomů, které se mohou objevit: nepřátelství vůči místním 

obyvatelům a setkávání se pouze s občany vlastní země, stres, nuda 

nebo uzavření se do sebe. V další fázi nastává obrat k lepšímu, kdy   

si jedinec začne zvykat na odlišné kulturní zvyklosti a dochází 
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k procesu akulturace. V poslední fázi je již stav ustálený a jedinec 

schopen žít v nové kultuře. U této poslední fáze uvádí Hofstede          

a Hofstede (2007, s. 244) tři různé úrovně tohoto ustáleného stavu. 

Jedinec může být buď velmi dobře adaptovaný a prakticky se stává 

„domorodcem“. Další variantou je jedinec, který je schopen žít v nové 

kultuře, ale cítí se zde cizí. Poslední úroveň je někde uprostřed mezi 

těmito dvěma extrémy. Pokud bychom tyto tři úrovně adaptace 

srovnali s výše uvedenými strategiemi akulturace od Berryho a kol., 

pak by integrace odpovídala nejvyšší úrovni s nejlepší adaptací. 

Strategie marginalizace vede nejnižší úrovní a strategie asimilace        

a separace jsou někde uprostřed. Doba, za kterou se jednotlivé fáze 

vystřídají, je velmi individuální. 

Jedním z prvních, kdo začali používat označení kulturní šok, 

byl Kalvero Oberg (Bennett, 2007, s. 215). Použil toto označení          

i v názvu své knihy z roku 1960, ve které popsal fáze střetnutí s cizí 

kulturou a připojil k nim adaptační křivku ve tvaru písmene               

„U“. Nejnižšímu bodu křivky odpovídá kritická fáze. Křivka může mít 

také tvar písmene „W“ (Gudykunst, 2004, s. 248), když do ní 

zahrneme i prožívání návratu do své původní země po dlouhé době      

v cizině. Pokud totiž došlo k přivyknutí na cizí kulturu, je návrat do té 

původní opět velmi náročný.

Ve své práci budu používat pojem kulturní šok, který je velmi 

často užívaný autory odborné literatury, nicméně bych ráda uvedla      

i odlišné názory na toto označení. Někteří autoři nesouhlasí s pojmem 

kulturní šok a staví k němu různé alternativy. Berry a kol. (2002, 

s. 361-362) se přiklánějí k označení akulturační stres. Důvodem je 

neurčitost slova šok a jeho negativní význam. Na druhé straně je 
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pojem stres v psychologii podrobně popsán a je brán jako součást 

lidského života, se kterou se dokážeme také vypořádat a získat 

popřípadě díky ní i nové zkušenosti. Autoři také objasňují použití 

slova akulturační. Jeho použitím je dáno najevo, že dochází ke střetu 

dvou kultur, zatímco pojem kulturní může vést k jednostrannému 

pochopení tohoto jevu. Berry a kol. (2002, s. 409) také uvádějí obsah 

práce od Furnhama a Bochnera z roku 1986, ve které polemizují      

nad platností empirické platnosti „U“ a „W“ křivky. Důvodem je 

chybějící dlouhodobá studie, která by tuto teorii dokládala a stejně 

jako Berry a kol. považují jev i pojem „kulturní šok“ za přehnaný.  

Podle autorů by se na celý jev mělo nahlížet jako na otázku sociálních 

dovedností jednotlivce. Veškeré problémy při příjezdu do cizí země 

pramení z neznalosti sociálních norem a zvyklostí.

Storti (2001, s. 22) upřednostňuje ve své knize pojem „šok      

ze země“, v originále „country shock“. Autor tím myslí nakupení 

běžných starostí po příjezdu do nové země. Kultura podle Stortiho

nepůsobí na jednotlivce jako celek, ale v podobě jednotlivých prvků. 

V cizí zemi se musíme vypořádat s odlišným podnebím, prací, 

kolektivem, bydlením, administrativními procedurami, dopravou nebo 

nemocemi. Podle Stortiho je velmi přínosné si uvědomit, že všechny 

tyto problémy jsme už ve své zemi řešili, i když nebyly takto 

nahromaděné najednou. 

1.3 Kulturní standardy a dimenze

Generalizace a stereotypizace mohou být také vedeny              

na odborné úrovni a podložené vědeckými výzkumy jednotlivých 
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kultur. Vznikají tak kulturní standardy, které by měly být založeny    

na racionálních podkladech, emocionální složka se pak více promítá 

do předsudků.  Při získání kulturních standardů příslušníků více kultur 

a při jejich porovnání v konkrétní oblasti lidského chování získáme 

kulturní dimenze.

1.3.1 Základní vymezení kulturních standardů a dimenzí

Nový a Schroll-Machl (2005, s. 14) definovali kulturní 

standardy takto: „jsou to způsoby vnímání, myšlení, hodnocení           

a jednání, které většina příslušníků jedné určité kultury považuje        

za obvyklé, normální, typické a společensky závazné jak pro sebe, tak                 

pro ostatní.“ Kulturní standardy mají vliv na chování a jeho regulaci.  

Odlišné kulturní standardy jednotlivých kultur jsou nejlépe 

viditelné při porovnání typického chování příslušníků různých kultur 

ve stejné situaci. Protože neexistuje nikdo úplně nestranný                   

a neovlivněný konkrétní kulturou, jsou kulturní standardy vlastně 

postřehy příslušníků jedné kultury o zvláštnostech jiné kultury. Takto 

vytvořené standardy platí pouze z pohledu právě té kultury, jejíž 

příslušníci uváděli své postřehy o rozdílnosti. Kulturní standardy tedy 

nejsou obecně platné, je nutné u nich zvážit prostorový kontext. 

Nějaká vlastnost, která se jedné kultuře zdá např. na Češích 

zanedbatelná může odlišné kultuře připadat naopak přehnaná              

a nápadná. Nesmíme zapomenout ani na výše zmíněný rys kultury,      

a to její dynamiku. Kultura i kulturní standardy se v průběhu času 

proměňují. A navíc, jak uvádí Nový a Schroll-Machl (2005, s. 17), 

musíme vytvořené standardy aplikovat pouze na konkrétní oblast 



21

jednání, pro kterou byly vytvořeny. Za oblast jednání se zde myslí 

např. vyučování jazyků nebo řízení firmy, jde tedy vlastně o situační 

kontext. 

Pokud popisujeme kulturu a její příslušníky na základě 

několika objevených standardů, tak dochází zachycením typických 

znaků ke generalizaci a zjednodušení jinak velmi různorodé reality. 

Vědci, kteří zkoumají kulturní standardy, používají stereotypizaci. 

Jinými slovy vytvářejí kategorie, aby usnadnili orientaci v kulturních 

projevech určité kultury. Jejich závěry jsou podloženy výsledky 

výzkumů. Kulturní standardy se liší od stereotypů a předsudků svým 

oproštěním od emocí a osobních názorů k druhé kultuře.

Kulturní dimenze jsou podle Nového a Schroll-Machl (2005,      

s. 20) „určité kulturní standardy vztažené k určité základní dimenzi 

lidského chování“. Ještě jednou se nyní vrátím k hodnotám, které byly 

výše označeny za nejméně pozorovatelnou úroveň projevu kultury      

a za její nejstabilnější část. Právě studia hodnot jednotlivých kultur 

předcházela vzniku koncepcí kulturních dimenzí. 

Berry a kol. (2002, s. 60) uvádí výsledky empirické studie 

kulturních hodnot od Florence Kluckhohna a Freda Strodtbecka z roku 

1961. Ve studii figurovalo pět odlišných kulturních skupin                  

z venkovské komunity ve Spojených státech. Lidé měli za úkol 

dokončit předložené příběhy a podle jejich odpovědí odvodili 

Kluckhohn se Strodtbeck jejich hodnotovou orientaci, kterou rozdělili 

do pěti dimenzí: vztah k přírodě, vztah k času, aktivity člověka 

(prožívání, dosahování cílu a rozvoj), vztah k ostatním a podstata 

člověka (je člověk v podstatě dobrý nebo špatný). Ve výsledcích 
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studie byly uvedeny odlišnosti jednotlivých kulturních skupin, které 

byly vysledovány při srovnání individuálních odpovědí.

1.3.2 Hofstedeho kulturní dimenze

Geert Hofstede je autorem rozsáhlého srovnávacího výzkumu 

hodnot kultur, který provedl na více než sto tisících zaměstnancích 

mezinárodní společnosti IBM z padesáti různých zemí (Berry a kol., 

2002, s 64). Hofstede srovnává tzv. národní kultury, což je jedna         

z úrovní kultury, která odpovídá zemi původu jedince (Hofstede          

a Hofstede, 2007, s. 20). Výsledkem výzkumu jsou čtyři oblasti 

problémů, které jednotlivé národní kultury řeší rozdílnými způsoby: 

sociální nerovnost, vztah jednotlivce k ostatním, důsledky příslušnosti 

k ženskému nebo mužskému pohlaví a vyrovnání se s nejistotou. Tyto 

empiricky zjištěné oblasti se shodují se studií z roku 1954 od Axela 

Inkelse a Daniela Levinsona, kterou se Hofstede původně inspiroval 

(Hofstede a Hofstede, 2007, s. 28) a představují Hofstedeho            

čtyři dimenze kultur neboli čtyřrozměrný (4D) model rozdílů                  

mezi národními kulturami: vzdálenost moci, kolektivismus                   

a individualismus, femininita a maskulinita a vyhýbání se nejistotě.    

V roce 1980 byla na základě spolupráce s Michaelem Harrisem 

Bondem z Čínské univerzity v Hongkongu přidána pátá dimenze         

s názvem dlouhodobá a krátkodobá orientace (Hofstede a Hofstede, 

2007, s. 33). Při studiu následujících kulturních dimenzí je nutné        

si uvědomit, že se jedná o dva extrémní protipóly a většina zemí je 

umístěna někde mezi nimi. Projevy dvou extrémů určité dimenze 

uvádí autoři ve více oblastech života jako je rodina, škola, pracoviště 



23

nebo celý stát. Vzhledem k zaměření této práce dám větší prostor 

popisu projevů jednotlivých dimenzí

Dimenze vzdálenost moci vyjadřuje rozdíly mezi národními 

kulturami ve způsobu, jak se vyrovnávají s existencí sociální 

nerovnosti ve společnosti. Národní kultury s vysokým indexem 

vzdálenosti moci mají v organizacích centralizovanou moc do rukou 

malé skupiny lidí a jejich hierarchie je víceúrovňová. Velké rozdíly 

jsou ve mzdách na jednotlivých úrovních organizace. Nejvyšší 

představitelé mají také nárok na privilegia. Pracovníci v nižších 

vrstvách jsou zvyklí poslouchat a spoléhat se na své nadřízené. 

Druhá dimenze s názvem individualismus a kolektivismus je 

opět definována pomocí dvou extrémních případů. Příslušníci 

kolektivistických kultur jsou velmi závislí na kolektivu, cítí za svou 

skupinu velkou zodpovědnost a chovají se v zájmu této skupiny. 

Naopak příslušníci individualistických kultur upřednostňují své zájmy 

nad kolektiv a jejich život není tak úzce spjat se skupinami.              

Na pracovišti v kolektivistických kulturách je např. běžné přijímat 

příbuzné do zaměstnání, což je naopak v individualistických kulturách 

bráno jako nežádoucí řešení. V kolektivistické společnosti je vztah      

k nadřízenému založen na loajalitě a morálních principech.               

Pro pracovníka jsou velmi důležité vztahy ve skupině a také její 

zájmy. V individualistických společnostech je kladen důraz spíše      

na úkol než na vztahy, vlastní zájmy mají prioritu před zájmy 

zaměstnavatele a vztah mezi pracovníkem a jeho zaměstnavatelem je 

založen  především na smlouvě. 

Třetí dimenze maskulinita a femininita rozlišuje národní 

kultury podle rozdělení mužských a ženských rolí ve společnosti.       
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V maskulinních kulturách jsou role jasně rozlišeny a v hodnotách 

takové kultury převažují role a vlastnosti, které jsou tradičně 

přisuzovány mužům, např. důraz na výkon, soutěživost, troufalost, 

nezávislost nebo snaha o dominanci. Ve femininních kulturách obě 

role splývají a převažují především ženské vlastnosti jako je 

skromnost, citlivost, slabost a dobrosrdečnost. Na pracovišti                

v maskulinní společnosti se konflikty řeší bojem o vítězství, manažer 

by měl být rozhodný a měl by odměňovat spravedlivě. Je zde kladen 

velký důraz na kariéru (hlavně u mužů) a zisk peněz. Ve femininních 

organizacích je větší podíl žen mezi specialisty a kariéra je přístupná 

oběma pohlavím. Manažer dává přednost konsenzu při prosazování 

svých opatření a také konflikty na pracovišti jsou řešeny 

kompromisem. 

Čtvrtá dimenze se nazývá vyhýbání se nejistotě a označuje 

tendenci příslušníků některých národních kultur cítit se ohroženě        

v nových situacích a při zavádění změn. Bezpečnost a jistota jsou 

preferované v kulturách se silným vyhýbáním se nejistotě. K zajištění 

pocitu bezpečnosti slouží pravidla, která upravují chování                   

v nejrůznějších situacích a tím usnadňují rozhodování. Také               

na pracovišti je zvykem mít velké množství pravidel, pracovníci jsou 

motivování spíše jistotou než výkonem a mají potřebu tvrdě pracovat. 

Oproti tomu v kulturách se slabým vyhýbáním se nejistotě je pravidel 

na pracovišti co nejméně a je tolerována víceznačnost. Pracovníci        

v těchto společnostech také častěji mění zaměstnavatele. Zajímavá je 

poznámka, že země se silným vyhýbáním se nejistotě jsou často 

netolerantní k odlišným kulturám, obzvláště pokud má tato kultura 

zároveň silný index maskulinity (Hofstede a Hofstede, 2007,               

s. 152-153).
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Dodatečná pátá dimenze, která rozděluje národní kultury        

na škále od dlouhodobě ke krátkodobě orientovaným, je definována 

takto: „dlouhodobá orientace spočívá v pěstování ctností zaměřených 

na budoucí odměny; zejména vytrvalosti a šetrnosti. Na opačném pólu 

krátkodobá orientace spočívá v pěstování ctností týkajících                

se minulosti a současnosti, zejména úcty k tradicím, zachovávání tváře 

a plnění společenských závazků“ (Hofstede a Hofstede, 2007, s. 162). 

Dlouhodobě orientované národní kultury jsou převážně v asijských 

zemích. Práce je v takových kulturách silně spjata s rodinou a je 

kladen důraz na sebekázeň, tvrdou práci a otevřenost novým 

myšlenkám. 

Hofstedeho empirický výzkum a popisy národních kultur byly 

následovány dalšími výzkumy v 80. a 90. letech 20. století (Průcha, 

2007, s. 82). Většina těchto výzkumů se soustředila jen na konkrétní 

zemi nebo dimenzi a výsledky většinou odpovídaly Hofstedeho 

zjištěním. Byly ovšem také zjištěny nesrovnalosti, které ve své knize 

popisuje Průcha (2007, s. 182-185). Nina Jacob upozorňuje               

na skutečnost, že ač podle Hofstedeho dimenze vzdálenost moci by 

pracovníci s velmi odlišnými indexy v této dimenzi nemohli nikdy 

spolupracovat, v reálném světě se tak děje. Kulturní rozdíly podle ní 

nejsou tak velké a navíc mnohé národní kultury jsou tak vnitřně 

různorodé, že je jedna hodnota indexu nemůže postihnout jako celek. 

Zmiňovány jsou také metodologická pochybení, jako je zvolení pouze 

určité skupiny profesí pro zjištění kulturní dimenze, která je poté 

vztažena na celou národní kulturu.  
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1.3.3 Hallovi kulturní dimenze

Americký antropolog Edward T. Hall určil tři dimenze, 

s kterými se musí každá kultura nějak vypořádat – prostor, čas            

a komunikace (Nový a Schroll-Machl, 2005, s. 22-23). 

Prostorem je Hallových knihách myšlen osobní prostor neboli 

vzdálenost, která je běžná v určitých situacích sociálního kontaktu. 

Osobní prostor se mění nejen podle vztahu k druhé osobě, ale také 

podle kulturních zvyklostí. Hall rozlišuje celkem čtyři okruhy 

vzdálenosti – intimní vzdálenost, osobní vzdálenost, společenská 

vzdálenost a vzdálenost na veřejnosti (Šroněk, 2000, s. 26).

Rozdílné vnímání času je základem pro rozdělení kultur           

na monochronické a polychronické. Monochronní vnímání času je 

založeno na důsledném plánování a souslednosti přesných termínu. 

Čas je velmi ceněný a tolerance k nepřesnostem je nízká. 

Polychronické kultury mají toleranci větší, termíny nejsou plánovány 

a pokud ano, tak není neobvykle, že nejsou dodrženy. Vnímání času 

není lineární a je velmi subjektivní (Šroněk, 2000, s. 18). 

Kontrast mezi nízkým a vysokým komunikačním kontextem je 

další Hallovou kulturní dimenzí. V kulturách s vysokým 

komunikačním kontextem jsou jednotlivá sdělení velmi nejasná a je 

nutné znát široký kontext celé situace, aby bylo sdělení pochopeno. 

Velký význam mají další např. neverbální náznaky. V kulturách           

s nízkým komunikačním kontextem se její příslušníci vyjadřují jasně   

a nedávají velký prostor pro vlastní výklad situace (Nový, Schroll-

Machl, 2005, s. 23).
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1.3.4 Trompenaarsovi kulturní dimenze

Fons Trompenaars vycházel při tvorbě svých kulturních 

dimenzí z vlastní zkušenosti, výzkumu a také čerpal z koncepcí 

dimenzí od Hofstedeho, Halla a dalších autorů. Trompenaars stejně 

jako Hall určil základní tři oblasti – postoj lidí k času, k přírodě          

a ostatním lidem. K těmto oblastem se vztahuje celkem sedm dimenzí, 

které popisují Nový a Schroll-Machl (2005, s. 23-25). 

Podle postoje lidí k času jsou popsány tři různé orientace v čase 

– na minulost, budoucnost a přítomnost. Jednotlivé kultury se liší        

v tom, kterému času přikládají největší důležitost. Podle postoje lidí    

k přírodě jsou kultury rozděleny podle toho, jestli se ji snaží 

kontrolovat nebo s ní žít v souladu. Ostatních pět dimenzí vychází      

z postoje lidí k ostatním. První z nich je pojmenována a popsána 

stejně jako Hofstedeho individualismus a kolektivismus. Druhá je 

nazvána universalismus a partikularismus a souvisí s dodržováním 

stanovených pravidel. V universalistických kulturách jsou pravidla      

za všech okolností dodržována, naopak u partikularistických jsou 

brány v úvahu konkrétní situace a výjimky. Třetí dimenze odráží naše 

projevy emocí na veřejnosti a rozděluje kultury na neutrální                

a afektivní. Čtvrtá dimenze rozděluje kultury na specifické a difúzní. 

Ve specifických společnostech lidé odlišují jednotlivé okruhy svých 

přátel a potkávají se vždy jen v tomto určitém okruhu jako je např. 

škola nebo práce. V difúzních společnostech dochází k prolínání 

těchto oblastí a lidé pouští své známé i do jiných okruhů, než kde je 

poznali. Poslední dimenze vztahující se k ostatním lidem se nazývá 

dosažený a připsaný status. Připsaný status vzniká při našem narození, 

oproti tomu dosažený status odráží náš výkon během života. Kultury 

se liší v tom, který z těchto statusů více uznávají. 
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Při porovnání práci Trompenaarsovi a Hofstedeho si lze 

povšimnout rozdílu v kladených otázkách při výzkumu. Zatímco 

Hofstede je přímo soustředěný na hodnoty v pracovním životě, 

Trompenaars se zajímá i o upřednostňované chování 

v mimopracovním čase. Oba autoři při tvorbě dotazníků vycházejí     

ze čtyř základních vrstev úrovní projevů kultury (Dahl, 2004, s. 16), 

které jsou vysvětleny výše.

Základní poznatky o interkulturní komunikaci mají podstatné 

využití v praxi a jejich znalost může usnadnit samotný proces 

interkulturní komunikace. Jedním z prostředí, kde je efektivita tohoto

procesu nezbytná, jsou mezinárodní organizace a na jejich 

zaměstnance se budu dále soustředit. 
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2 Mezinárodní řízení lidských zdrojů

Armstrong (2007, s. 103) definuje mezinárodní řízení lidských 

zdrojů jako „proces zaměstnávání a rozvíjení lidí v mezinárodních 

nebo globálních organizacích“. Na rozdíl od mezinárodního 

personálního řízení je zde kladen větší důraz na strategii tohoto řízení, 

která vychází ze strategie celé organizace. Mezinárodní organizace 

mají mateřskou společnost v jedné zemi a další pobočky v zahraničí, 

které se opírají o know-how mateřské společnosti. 

V literatuře o mezinárodním řízení lidských zdrojů jsou 

rozlišovány tři skupiny zaměstnanců mezinárodních společností,         

a to lokální zaměstnanci, expatrianti a zaměstnanci třetí národnosti. 

Expatrianti jsou zaměstnanci mateřské společnosti, kteří jsou vysláni 

na zahraniční pobočku a zaměstnanci třetí národnosti jsou všichni 

ostatní pracovníci, kteří nejsou ze země mateřské společnosti               

a ani    ze země, kde je umístěna lokální pobočka organizace.

2.1 Specifika mezinárodního řízení lidských zdrojů

Jednotlivé aktivity jsou v mezinárodním řízení lidských zdrojů 

stejné jako u místního řízení lidských zdrojů, ale obecně se dá říct, že 

jsou komplexnější a vyžadují propracovanější strategii. Jsou zde 

kladeny vyšší požadavky na koordinaci všech procesů a komunikaci 

mezi jednotlivými pobočkami. 

Torrington definuje mezinárodní personální řízení, resp. 

mezinárodní řízení lidských zdrojů pomocí „7K“ (Armstrong, 1999,   

s. 138):
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- „Kosmopolitismus“ znamená sklon lidí podílet se buď                     

na koordinačních procesech na vysoké úrovni mezinárodního 

prostředí, nebo se stát expatrianty, kteří se po několika letech pobytu 

v lokální pobočce vrátí do původní země.

- „Kultura“ je rys upozorňující na rozdíly mezi původní kulturou 

pracovníka a kulturou organizace, ve které je zaměstnán.

- „Kompenzace“ neboli odměňování jsou činnosti, na které jsou 

kladeny zvláštní požadavky u expatriantů a občanů hostitelské země.

- „Komunikace“ musí být udržována ve všech částech organizace       

po celém světě a je důležitým pojítkem mezi těmito částmi.

- „Konzultace“ znamená požadavek na rozsáhlejší odbornost, aby bylo 

možné zabývat se místními potřebami.

- „Kompetence“ neboli schopnosti musí být rozvíjeny u lidí 

pracujících přes politické, kulturní a podnikové hranice.

- „Koordinace“ znamená potřebu vymýšlení metod zabezpečování 

těsnější spolupráce jednotlivých částí mezinárodní organizace.

Dowling, Welch a Schuler (1999, s. 4-10) se také ve své práci 

zabývají specifiky mezinárodního řízení lidských zdrojů a přehledně 

je shrnují do následujících šesti hlavních rozdílů. 

K běžně zajišťovaným personálním činnostem přibývají další 

spojené s vysíláním expatriantů do zahraničí. Je nutné zajistit 

administrativní podporu expatriantů a jejich relokace, nastavit 

speciální odměny a benefity a také připravit expatrianty na výjezd      

a po jeho ukončení zajistit jejich hladký návrat do mateřské 

organizace. Také je potřeba vzít v úvahu specifické právní předpisy 

upravující zaměstnávání cizinců v cílové zemi. 
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Širší perspektiva je další odlišnost, která musí být brána 

v úvahu. Při přípravě programů by měly být brány v potaz všechny tři 

skupiny pracovníků v mezinárodní organizaci. Důležité je také myslet 

na různé kulturní prostředí v jednotlivých regionech. 

Při podpoře expatriantů je nutné od nich zjistit více informací    

o jejich osobním životě než od jiných pracovníků. Týká se to hlavně 

informací, které nám mohou být nápomocné při zajištění ubytování, 

zaměstnání pro manželku, školy pro děti nebo zdravotní péče, pokud 

samozřejmě organizace takto rozsáhlou podporu expatriantů vůbec 

zajišťuje. 

Strategie mezinárodního řízení lidských zdrojů je proměnlivá 

podle stádia vývoje nové pobočky. Personální činnosti na něj reagují 

svými prioritami. V prvních letech, kdy je kladen důraz na přenos 

know-how z mateřské organizace, je pozornost věnována hlavně 

expatriantům. Poté se těžiště personální práce většinou přenáší          

na přípravu lokálních pracovníků a jejich samostatnost. 

Autoři také zmiňují vyšší riziko předčasného ukončení 

pracovního poměru expatriantem. Příčinou mohou být osobní důvody, 

velmi často je to nedostatečná adaptace rodiny expatrianta nebo 

samotného expatrianta na novou zemi. Také špatná politická situace, 

hrozba terorismu nebo živelná pohroma vedou k předčasnému 

opuštění země expatriantem. 

V neposlední řadě jsou personální činnosti ovlivňovány 

legislativou, státním zřízením, ekonomikou a zavedenými obchodními 

praktikami v konkrétním regionu.
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Výše uvedená specifika naznačují i problémy, se kterými        

se v rámci mezinárodního řízení lidských zdrojů musí počítat. 

Základním dilematem se zabývá Laurent ve své práci z roku 1986 

(Armstrong, 2007, s. 103): „Aby vybudovaly, udržely a rozvíjely 

identitu společnosti, musejí mnohonárodní organizace usilovat            

o důslednost, shodu ve svých způsobech řízení lidí na celosvětovém 

základu. Avšak aby byly lokálně efektivní, musejí rovněž 

přizpůsobovat tyto způsoby specifickým kulturním požadavků 

různých společenství. Zatímco globální povaha podnikání může volat 

po zvýšené důslednosti a shodném přístupu, rozmanitost kulturního 

prostředí může volat po diferenciaci.“ Způsob vypořádání se s tímto 

dilematem má vliv na stanovení strategie mezinárodního řízení 

lidských zdrojů v určité organizaci, která expanduje do zahraničí. 

2.2 Strategie mezinárodního řízení lidských zdrojů

Existují různé strategické přístupy, které vyplývají ze specifik 

mezinárodního řízení lidských zdrojů. Strategie se liší podle druhu 

činnosti konkrétní organizace, podle fáze samostatnosti nové pobočky 

nebo podle specifik dané země. Také interkulturní aspekt má vliv 

nejen na jednotlivé personální činnosti, ale i na celkovou strategii 

organizace při expanzi do zemí s odlišnou národní kulturou. Národní 

kultura je především (Bedrnová a Nový, 1998, s. 509): „nositelem 

základních kulturních vzorců, které mohou výrazně ovlivňovat 

charakter i konkrétní podobu podnikové kultury. Současně však 

národní kultura ovlivňuje jednání lidí přímo, a to hlavně pomocí 

základních mechanismů socializace.“ U mezinárodních společností je 

tedy běžným jevem, že vliv lokální národní kultury a vliv národní 
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kultury země mateřské organizace si navzájem konkurují. Strategie 

mezinárodního řízení lidských zdrojů se s tímto faktem vypořádává 

různými způsoby. 

Dowling, Welch a Schuler uvádějí čtyři různé přístupy 

k obsazování klíčových pozic v mezinárodních společnostech: 

etnocentrický, polycentrický, regionálně-centrický a geocentrický 

(Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 2001, s. 228-229), přičemž konkrétní 

společnosti nemusí výhradně spadat do jedné z těchto kategorií, ale 

mohou podle aktuální potřeby svou strategii měnit či jednotlivé 

přístupy navzájem kombinovat. 

Etnocentrický přístup upřednostňuje expatrianty. Od manažerů 

se očekává, že budou dodržovat kulturní standardy mateřské 

společnosti a zavedou je tak i v nové pobočce. Tento přístup je běžný 

právě při získávání nového trhu, kde ještě nejsou zajištěni lokální 

specialisté a manažeři. Expatrianti většinou nemají problém 

s komunikací s mateřskou společností a koordinují s ní většinu aktivit. 

Kleibl, Dvořáková a Šubrt (2001, s. 231) ovšem uvádějí také 

nevýhody a kritiku tohoto přístupu. Expatrianti často nejsou 

připraveni na specifika lokální kultury nebo nejsou vybaveni 

vhodnými kompetencemi pro působení v mezinárodním prostředí. 

Vynucování dodržování norem a uznávání hodnot mateřské 

společnosti nevede vždy k úspěchu a uznání vedoucího pracovníka. 

Lokální zaměstnanci mají pocit, že jsou přespříliš kontrolování, 

nemají možnost kariérního postupu na vedoucí pozice a většinou 

nedosahují ani zdaleka takové výše příjmů jako expatrianti. 

Expatrianti jsou vysíláni pouze na určitý relativně krátký časový úsek 

(často tři roky) a přiklánějí se raději k rozhodnutím vedoucím k rychlé 
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návratnosti, aby podpořili svou vlastní kariéru po návratu do své 

země. 

Polycentrický přístup na rozdíl od etnocentrického přístupu 

upřednostňuje při obsazování klíčových a specializovaných pozic 

lokální pracovníky. Mateřské společnosti přijde situace na trhu příliš 

složitá nebo odlišná, a proto se rozhodne obsadit do vedoucích pozic 

lidi, kteří se v této situaci orientují a znají místní platné právní 

předpisy. Výhodou je odstranění jazykové bariéry mezi nadřízenými 

a ostatními zaměstnanci, na druhou stranu se může zhoršit 

komunikace a koordinace s mateřskou společností. Některé postupy 

mohou být předem zavrhnuty pouze kvůli jejich původu z mateřské 

společnosti a kvůli jejich odlišnosti od místních zvyklostí (Moran, 

Harris, Moran, 2007, s. 32). V extrémním případě může dojít 

k upřednostňování lokálních zájmů oproti zájmům mezinárodní 

společnosti a k ignorování rozhodnutí a změn, které pochází 

z mateřské společnosti. Oproti tomu výhodou tohoto přístupu je 

snížení nákladů na expatrianty. Lokální pracovníci často nemají tak 

nákladné benefity a umístěni ve vedoucích pozicích berou v potaz 

místní kulturu a normy jednání, což jim umožňuje citlivější styl 

vedení oproti expatriantům. Možnost kariérního postupu lokálních 

pracovníků je větší než v etnocentrickém přístupu, ovšem nepřesahuje 

hranice lokální pobočky.

Geocentrický způsob dává příležitost všem pracovníkům       

bez ohledu na jejich národnost. Pracovníci jsou vybíráni podle svých 

schopností a mezinárodních zkušeností. Důležitá je také jejich 

možnost mobility. Lokální i globální cíle jsou součástí strategie 

jednotlivých poboček. Stejně tak je dán prostor postupům běžným
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v mateřské společnosti nebo v lokální pobočce. Tento způsob klade 

vysoké požadavky na získávání vhodných kandidátů z různých 

regionů. Nicméně jsou země, ve kterých jsou zákonem upřednostněni 

zaměstnanci z řad občanů této země, a geocentrický způsob tam nelze 

uplatnit. 

Regionálně centrický přístup omezuje mobilitu pracovníků 

v rámci konkrétního regionu, nicméně přesahuje lokální pobočku       

a mobilita je tedy pořád větší než v případě etnocentrického                

a polycentrického přístupu. Základem tohoto přístupu je myšlenka, že 

lidé ze stejného regionu (velmi často je to světadíl nebo část světadílu) 

k sobě mají blíž a dokážou koordinovat pobočky v rámci tohoto 

regionu (Moran, Harris, Moran, 2007, s. 32). 

Jednotlivé strategie využité při obsazování klíčových pozic 

v mezinárodních organizacích jsou úzce spjaté s kulturou organizace   

a s kulturou jejích jednotlivých lokálních poboček. Bedrnová a Nový 

(1998, s. 511-515) rozlišují z hlediska strategie formování tři různé 

kultury organizace, které korespondují s výše uvedenými přístupy: 

globální, polycentrická a geocentrická. 

Globální kultura organizace je model kdy „zahraniční filiálky 

nejsou chápány jako nositelé vlastní podnikové kultury formované 

kulturními vzorci národního prostředí, nýbrž jako integrální součást 

jediné a společné kultury vzniklé v původním prostředí mateřské 

firmy“ (Bedrnová, Nový, 1998, s. 513). Autoři kladou důraz na sílu 

kultury mateřské organizace, což je podmínka jejího prosazení se. 

Důležitá je také volba lokalit, protože kultura organizace se nesmí 

příliš lišit od národní kultury dané země, v níž jsou lokální pracovníci 

zvyklí pracovat.
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Polycentrická kultura organizace dává prostor jednotlivým 

národním kulturám. Aby nedošlo k naprostému odcizení, na které 

upozorňují i Moran, Harris a Moran (2007, s. 32), navrhují Bedrnová 

a Nový (1998, s. 512) různá integrační opatření. Pomoci může rotace 

pracovníků mezi jednotlivými pobočkami v různých zemích, založení 

mezinárodních kontrolních orgánů nebo vytvoření mezinárodního 

týmu, který řeší aktuální problémy společné více pobočkám v různých 

zemích. 

Geocentrická kultura organizace je jednotná pro všechny 

pobočky organizace, ale není určována podle kultury mateřské 

organizace. Vzniká úplně nová mezinárodní kultura, která má základ 

v jednotlivých regionech a její hodnotový systém je společný pro 

všechny nebo alespoň pro většinu poboček. Ovšem i v tomto případě 

je nutno brát v úvahu výše zmíněné Hofstedeho úrovně projevů 

kultury. Dosažení společných symbolů a hrdinů ještě neznamená, že 

jsou v rámci jednotlivých poboček sdíleny i hodnoty, které jsou 

v úplném vnitřku cibulového diagramu. Jedná se proto o velmi 

náročnou, nicméně stále oblíbenější typ kultury.

2.3 Řízení expatriantů

Řízení expatriantů je velmi důležitou, a zároveň 

problematickou oblastí mezinárodního řízení lidských zdrojů. Cílem 

řízení expatriantů je zajištění dostatku kvalitních pracovníků 

v mezinárodním měřítku. Vyslání expatriantů má své výhody, které 

jsou uvedeny v předchozí kapitole, ale jsou při něm kladeny vysoké 

nároky na strategii globální mobility. „Pro strategii globální mobility 
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je nezbytné definovat cíle mise, vybrat uchazeče s přihlédnutím 

k měkkým kompetencím, plánovat jejich rozvoj a nástupnictví, 

stabilizovat nejvýkonnější z nich a formovat rezervu talentovaných 

pracovníků způsobilých obsadit pozice s globální dimenzí“ (Kleibl, 

Dvořáková, Šubrt, 2001, s. 235).

Expatrianti jako specifický druh pracovníků mají také 

specifické role. Leblanc uvádí ve své práci z roku 2001 (Armstrong, 

2007, s. 108) několik charakteristik chování, které by měli vykazovat 

expatrianti:

-   uznávají specifika cizích zemí

- akceptují rozdíly mezi zeměmi a dovedou se na ně efektivně 

adaptovat

-   dlouhodobě se vyrovnávají se širokou pestrostí souvislostí

- získávají informace o cizích národních podmínkách (instituce, 

legislativa, specifika trhu atd.)

- efektivně komunikují s cizím prostředím o politice mateřského 

podniku a zajímají se o její specifika

- akceptují fakt, že v cizím prostředí nemusí fungovat stejné postupy 

jako v mateřském podniku

Při výběru expatrianta jsou tedy důležité jeho vlastnosti, 

zkušenosti a další technické a manažerské dovednosti. Kleibl, 

Dvořáková a Šubrt (2001, s. 236) dále zdůrazňují, že kandidát            

by v ideálním případě již měl mít úspěšnou zkušenost s prací 

v zahraničí a být zaměstnán u dané organizace minimálně dva roky.

Podle aktuálního průzkumu Global relocation trends od společnosti 

Broockfield, který vychází z odpovědí respondentů z celého světa, je 

pouze 8 % vyslaných zaměstnanců z řad nově nastupujících                
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a průměrně 10 % zaměstnanců má již předchozí zkušenosti s prací       

v zahraničí (2010, s. 15). 

Zaměření expatrianta se odvíjí od účelu pobytu v zahraničí. 

Kleibl, Dvořáková a Šubrt (2001, s. 236) rozlišují tři různé druhy 

pobytů:

- transfer technologie, který se může uskutečnit několikaměsíčním 

pobytem nebo formou více služebních cest

- manažerský rozvoj v multikulturním prostředí trvající většinou dva 

roky

- obchodní expanze a založení nové organizační jednotky, což 

vyžaduje nejméně 3 roky pobytu expatrianta

Toto rozdělení víceméně potvrzuje i zjištění průzkumu Global 

relocation trends (2010, s. 16), ve kterém na prvním místě z nejčastěji 

uváděných důvodů k vyslání expatrianta jsou chybějící manažerské 

zkušenosti mezi lokálními zaměstnanci, poté mezery                           

v technologických znalostech, manažerský rozvoj, transfer technologií 

a rozjíždění nových obchodů. 

Kandidátův zájem o vyslání do zahraničí a jeho participace       

na procesu plánování jeho kariérového rozvoje je samozřejmě velmi 

žádoucí. Na výběru expatrianta se může podílet management nebo 

personální oddělení a na pohovor s kandidátem je možné také pozvat 

jeho nejbližší rodinu, která by případně v závislosti na předpokládané 

délce pobytu odjela do zahraničí s ním. Armstrong (2007, s. 108) 

zdůrazňuje realistickou prezentaci práce v zahraničí a daného 

pracovního místa. V první řadě by měl být stanoven jasný cíl pobytu 

v zahraničí. Kandidáti by měli být předem informováni o specifikách 
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dané práce, o nutnosti přizpůsobit se některým místním podmínkám                       

a o případných benefitech.

Kandidáty také zajímá politika odměňování při vyslání            

do zahraničí. Expatrianti mohou být odměňováni podle pravidel 

mateřské organizace nebo podle podmínek v konkrétní země, kam byli 

vysláni. Odměňování podle mzdové hladiny v zahraničí srovnává 

odměny expatrianta a lokálních pracovníků, ale případné snížení výše

odměny expatrianta oproti jeho původní může mít za následek 

odrazení kandidátů. Průzkum Global relocation trends (2010, s. 18) 

ukazuje, že většina zúčastněných organizací odměňuje podle pravidel 

mateřské organizace nebo případně kombinovaně. U kratších pobytů 

je procento odměňování podle pravidel mateřské organizace vyšší než 

u dlouhodobějších pobytů. 

Dalším kritériem, které hraje roli při rozhodování kandidátů, je 

dopad na jejich kariéru. Můžeme sem zahrnout nejen jejich rozvoj 

v průběhu pobytu, ale také politiku organizace týkající se jejich 

návratu do mateřské organizace. Expatrianti by měli dostat po návratu 

pracovní místo odpovídající jejich kvalifikaci a umožňující uplatnění 

jejich zkušeností ze zahraničí.

Podle výzkumu Global relocation trends (2010, s. 17) selhalo 

celkem 6 % pobytů. Byly uvedeny tyto klíčové faktory: nespokojenost 

partnera (65 %), neúspěšná adaptace (47 %), další rodinné důvody (40 

%) a špatný výběr expatriantů (39 %). Tyto výsledky zároveň 

naznačují klíčové oblasti, které musí být pečlivě uváženy při výběru    

a přípravě expatrianta.
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3 Interkulturní trénink a rozvoj expatriantů

3.1 Interkulturní kompetence

Berry a kol. (2002, s. 411) uvádí, že první empirické výzkumy 

věnované tématu interkulturní kompetence se uskutečnily v 60. letech 

20. století ve Spojených státech. Výzkumníci se snažili nalézt 

vlastnosti, které jsou předpokladem k úspěšnému vyslání do zahraničí. 

Ovšem při pobytu v zahraničí se jedinec ocitá ve velmi různorodých 

situacích a řeší problémy z více oblastí svého života, které jsou 

všechny ovlivněny změnou kulturního prostředí. Proto byla postupně 

zvážena i další kritéria kromě síly osobnosti, a to sociální aktivita, 

znalost jazyka a porozumění místním zvykům. Kealey a Ruben 

představují ve své práci z roku 1983 (Berry, 2002, s. 412) profil 

kompetentního jedince a nazývají jej „overseas type“ neboli 

zahraniční typ. Vycházejí ze srovnávacího výzkumu několika profesí 

a ze shrnutí společných rysů interkulturně kompetentních jedinců      

od dalších autorů zabývajících se podobnou tématikou. Výsledkem 

byl sebevědomý a flexibilní jedinec s pozitivním přístupem, dobrým 

zvládáním stresu a zájmem o ostatní. 

Kriteria úspěšnosti vysílaného manažera shrnuli Barham           

a Wills pod jednu kompetenci s názvem „being“. Při svém výzkumu 

vycházeli z rozhovorů s úspěšnými manažery s mezinárodní oblastí 

působnosti. Tato souhrnná kompetence se dělí na tři části: 

komplexnost v poznávání světa, emocionální energie a psychická 

zralost. Do první části můžeme zahrnout kulturní empatii nebo ochotu 

naslouchat. Emocionální energii představuje emocionální podpora
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rodiny, emocionální pružnost, emocionální sebevědomí a akceptování 

rizika. A nakonec psychická zralost zahrnuje morálku, orientaci v čase 

a ochotu učit se (Harris a Kumra, 2000, s. 604).

Při hledání společných rysů interkulturně kompetentních 

jedinců se autoři příliš nezabývají účelem pobytu v zahraničí, profesí   

a úkolem jedince a také specifikami cílových zemí. Nový a Schroll-

Machl (2005, s. 72) upozorňují, že většina výzkumů těchto rysů byla 

provedena severoamerickými autory a můžeme v nich najít rysy jako 

je např. extroverze, která ovšem v zemích s preferovanou 

zdrženlivostí nemusí přinést úspěch. Autoři také uvádějí seznam 

osobnostních faktorů interkulturní kompetence a zmiňují se, že 

všechna kritéria splňuje opravdu jen málokdo. Nicméně podle výše 

uvedených výsledků průzkumu Global relocation trends je častým 

důvodem neúspěšného vyslání expatrianta do zahraničí jeho špatný 

výběr. Podle Harrise a Kumry (2000, s. 604) není v praxi při výběru 

kandidátů dáván takový důraz na interkulturní kompetenci, jako uvádí 

teorie. Znalost základních rysů osobnostních faktorů interkulturní 

kompetence může zpřesnit tento výběr a snížit procento neúspěchu. 

Zároveň se nabízí otázka, zda by i členové rodiny, kteří se zúčastní 

přesunu a jsou s nimi vedeny rozhovory, neměli mít některé z těchto 

osobnostních faktorů. 

Výzkum interkulturní kompetence se nesoustředí jen na hledání 

rysů osobnosti, ale zabývá se také studiem situačních faktorů 

interkulturní komunikace. Situační faktory jsou podmínky, v nichž     

se odehrává interkulturní komunikace. Brislin shrnuje ve své práci 

z roku 1981 seznam relevantních situačních faktorů (Nový a Schroll-

Machl, 2005, s. 75):
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- klimatické podmínky

- počet osob přítomných v příslušné situaci

- osobní nebo neosobní interakce

- status partnera komunikace

- chování partnera komunikace

- důvěrnost nebo anonymita

- strukturovaná nebo nestrukturovaná situace

- rámcové časové podmínky

- přemrštěné nebo nedostatečné požadavky

- existence možnosti návratu

- existence vzoru

- mocenské poměry

- důsledky pro sebe sama nebo pro ostatní

- vztah k nadřízenému a kolegům

- stupeň známosti

Situačními faktory se ve své práci z roku 1998 zabývá také 

Stahl a uvádí, že i když jsou některé z faktorů považovány                 

za objektivní a nezměnitelné, tak mnohem důležitější je individuální 

zpracování této reality a na významu tak nabývá interkulturní trénink.

V současnosti je nejčastější interakční přístup kombinující 

výsledky výzkumů z oblasti osobnostních rysů interkulturně 

kompetentního jedince s výsledky studia situačních faktorů. Je kladen 

důraz především na pochopení cizí kultury, konkrétní situace a osoby 

a na vytvoření strategie zvládání efektivní komunikace s příslušníky 

cizích kultur v této situaci. Např. Hofstede a Hofstede (2007, s. 268) 

považují za nejdůležitější postupné uvědomění si specifik kultury       

a komunikaci s touto cizí kulturou, osvojení znalostí a nakonec 
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osvojení dovedností interkulturní komunikace. Podobně popisují 

proces interkulturního učení i Nový a Schroll-Machl (1999, s. 35). 

Důraz kladou na vytvoření repertoáru taktik a strategií pro komunikaci 

s příslušníky cizích kultur. Na rozdíl od Hofstedeho a Hofstedeho 

uvádějí v procesu rozvoje interkulturní kompetence také zvládnutí 

existence dvou různých kulturních vlivů, tedy adaptaci na pobyt v cizí 

zemi. 

Interkulturní kompetence má základ v osobnostních 

předpokladech a v určité míře k ní má předpoklady i člověk, který      

se nikdy nestal účastníkem interkulturní komunikace. Ale 

nejdůležitější je možnost velkého rozvoje interkulturní kompetence při 

vzdělávání a v průběhu získávání zkušeností s komunikací s cizími 

kulturami. Při správné reflexi zkušeností dochází k interkulturnímu 

učení a tento proces učení pokračuje neustále, protože se jedinec stále 

setkává s novými situacemi. Navíc se projevy kultury v průběhu času 

mění a s nimi se mění i strategie interkulturní komunikace.

3.2 Interkulturní trénink

Interkulturní trénink nebo interkulturní výcvik je jakákoliv 

intervence, která má za úkol rozvinout znalosti a dovednosti 

expatriantů a pomoci jim tím k efektivnímu fungování v neznámém 

prostředí cizí země (Caliguiri a kol., 2001, s. 358). Podle této definice 

je pod pojmem interkulturní trénink myšlena hlavně příprava 

expatriantů na život a práci v zahraničí a na tento případ se také v této 

práci zaměřuji. Ale v současnosti je aktuální i interkulturní trénink   

pro širší spektrum obyvatel a dostává se také do osnov výuky             
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na základních školách. V některých mezinárodních organizacích je 

interkulturní trénink dostupný i pracovníkům zůstávajícím 

na lokálním pracovišti. Interkulturní trénink má tedy obecně za úkol 

rozvíjet interkulturní kompetenci všech lidí, kteří budou komunikovat 

s příslušníky jiných kultur.  

Zjednodušeně řečeno vznik přípravy expatriantů na výjezd      

do zahraničí byl reakcí na velký počet neúspěšných výjezdů                

a na vysoké náklady zbytečně investovaných do těchto výjezdů. První 

dokument, který měl za úkol připravit expatrianty, byl vydán v roce 

1954 společností Standard Vacuum Oil Company pro zaměstnance 

vysílané do Indonésie (Pusch, 2004, s. 21). Tyto první „tréninky“ měli 

formu pouhého předání základních informací. V 80. letech 20. století 

již byly interkulturní tréninky více propracovány a zaměřeny             

na specifické skupiny lidí. Odlišný byl také přístup k metodám 

tréninku. Nebyla hledána jedna univerzální metoda, ale za vhodné 

byly považovány různé metody podle specifik konkrétního tréninku. 

Vznik nových technologií a publikování výzkumů také přispěl          

ke zkvalitnění interkulturního tréninku (Pusch, 2004, s. 24). 

V současnosti je procento neúspěšných výjezdů z důvodu 

neúspěšné adaptace snižováno a velkou roli v tom hraje právě 

existence a kvalita interkulturního tréninku. Podle již zmiňovaného 

výzkumu Global relocation trends (2010, s. 41) bylo v roce 2010 

pouze 6 % výjezdů neúspěšných. Interkulturní trénink byl poskytován 

v některé formě v 80 % organizací. Za ještě důležitější údaj považuji 

hodnocení respondentů efektivity interkulturního tréninku s ohledem 

na úspěch výjezdu do zahraničí. 83 % respondentů označilo trénink   
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za dobrý nebo velmi přínosný a pouze 1 % mu přisoudilo žádný nebo 

téměř žádný význam. 

Cílem interkulturního tréninku je získání znalostí a dovedností 

umožňujících přizpůsobení se novým kulturním podmínkám               

a efektivní fungování v cizí zemi. Na rozdíl od lokálních tréninků je 

věnována pozornost nejen zásadám jednání v práci, ale také ostatním 

aktivitám a oblastem, které jsou spojené s pobytem v cizí zemi. Podle 

Caligiuri a kol. (2001, s. 358) jsou tři hlavní cíle interkulturního 

tréninku. Za prvé by měli být expatrianti schopni předem určit vhodné 

kulturní vzorce chování a způsoby plnění daných pracovních úkolů 

v cizí zemi. Za druhé by měl interkulturní trénink pomoci zvládnout 

nepředvídatelné události a zmírnit případné konflikty vzniklé 

v důsledku těchto událostí. A nakonec je také cílem interkulturního 

tréninku vytvořit realistická očekávání vysílaných pracovníků o jejich 

životě a práci v cílové zemi. Právě vzniku očekávání a jeho vlivu       

na adaptaci na novou kulturu se Caligiuri a kol. věnují ve svém 

výzkumu nejpodrobněji. Výsledkem bylo zjištění, že znalost přesných 

informací o zemi a její kultuře vede k realistickému očekávání 

expatrianta, a to mu velmi usnadňuje následnou adaptaci. Expatriant 

se totiž začne adaptovat ještě před příjezdem. 

3.3 Metody interkulturního vzdělávání a výcviku

Gudykunst a Hammer uvádějí ve své práci z roku 1983 (Berry 

a kol., 2002, s. 414) schéma, které pomocí dvou os znázorňuje čtyři 

základní přístupy k interkulturnímu tréninku. Na jedné z os                

je vyznačeno kontinuum od didaktických po zážitkové přístupy           



46

a na druhé ose jsou přístupy v kontinuu od kulturně obecných            

po kulturně specifické. Vznikají tak čtyři základní přístupy.

Při zážitkovém a kulturně obecném tréninku je kladen důraz    

na uvědomění si svých postojů, chování a stereotypů v přímém setkání 

s příslušníky jiných kultur, což může být zrealizováno např. jako 

workshop s účastí příslušníků jiných kultur. Výsledkem může být 

lepší pochopení vlastních hodnot v porovnání s ostatními kulturami     

a lepší porozumění příslušníkům jiných kultur. Také se často používají 

simulační hry. Společným principem těchto her je vymyšlení různých 

umělých kultur s určitými hodnotami, které spolu následně o něčem 

vyjednávají. Na konci by měla být zpětná vazba, kde účastníci sdělí 

své pocity a názory ke hře. Gert Jan Hofstede a Paul Pedersen 

(Hofstede a Hofstede, 2007, s. 270) rozpracovali deset takových 

umělých kultur podle pětidimenzionálního modelu. Každá smyšlená 

kultura odpovídá popisu dvou extrémů každé dimenze. Účastníci 

reprezentující několik z těchto kultur se snaží společně vyřešit daný 

problém. 

Při zážitkovém a kulturně specifickém tréninku je možné 

zorganizovat workshop s příslušníky jedné konkrétní národnosti. 

Náplní může být diskuse o důležitých událostech nebo o konkrétním 

mezinárodním konfliktu, který se týká národů obou zúčastněných 

kultur. Je možné také zinscenovat situace, s nimiž se vysílaní 

pracovníci často setkávají. Při takto interaktivním tréninku je vhodné, 

aby byl přítomný zkušený trenér s interkulturními zkušenostmi nebo 

přímo příslušník konkrétní kultury, který dokáže rozebrat sehrané 

situace a vysvětlit účastníkům tréninku jejich hlubší význam (Nový      

a Schroll-Machl, 1999, s. 37).
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Při didaktickém a kulturně obecném tréninku je možné využít 

např. přednášek s instruktory o interkulturní psychologii                       

a komunikaci. Osvojené znalosti by měli být uplatnitelné v jakékoliv 

zemi. Hlavním cílem je uvědomění si vlastního vnímání odlišných 

kultur a reflexe svého chování na základě získaných teoretických 

poznatků. Při vysílání expatrianta se takového didaktického výcviku 

mohou zúčastnit i jeho rodinní příslušníci, pokud pojedou s ním. Ještě 

přínosnější je pro ně ovšem kulturně specifický trénink. 

Při didaktickém a kulturně specifickém tréninku jsou také 

vhodné přednášky, a to např. o aktuální politické a ekonomické situaci 

v cílové zemi nebo o praktických radách pro život expatrianta v této 

zemi. Mohou být využívány filmy, osobní zkušenosti přednášejících, 

písemné materiály nebo např. obrázkové prezentace. Přínosné je také 

studium kulturních standardů a dimenzí. Poznání základních standardů 

dané země nám utvoří základní obraz o dané kultuře. Kulturní 

standardy vychází z výzkumu kultur a jsou blíže realitě než předsudky 

expatriantů. Při jejich studiu může dojít ke změně postoje k odlišné 

kultuře, což je jedním z klíčových momentů při interkulturním 

tréninku a následné adaptaci. Didaktický a kulturně specifický trénink 

není vždy nutné organizovat jako přednášku, protože většina těchto 

znalostí může být získána i při samostudiu z vhodných zdrojů. 

Hlavním přínosem prezentování vhodných poznatků je podle Nového 

a Schroll-Machl (1999, s. 36) snížení prvotního pocitu nejistoty a obav 

z neznámého prostředí. Na druhou stranu je při tréninku potřeba zúžit 

množství prezentovaných informací a podávat je velmi zjednodušeně 

pro jejich rychlé pochopení a zapamatování. Každá kultura je ovšem 

velmi složitá a je potřeba se ji věnovat komplexně. Berry a kol. (2002, 

s. 415) zahrnují do didaktického a kulturně specifického tréninku         
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i jazykové kurzy, které opět mají za úkol usnadnit interkulturní 

komunikaci v cílové zemi. 

V didaktickém a kulturně specifickém přístupu je také možné 

využít metody kulturních asimilátorů. Jejími autory jsou Fiedler, 

Mitchell a Triandis (Berry a kol., 2002, s. 415-416), kteří v roce 1971 

zveřejnili sbírku krátkých příběhů o interakci lidí z různých kultur. 

Většina je určena pro expatrianty vyjíždějící ze Spojených států. Tyto 

příběhy většinou končí nějakým konfliktem nebo nedorozuměním       

a následuje několik různých vysvětlení nastalé situace, z nichž jen 

jedno je správné. Čtenář má za úkol určit správné vysvětlení a v knize 

si poté nalezne stranu se správnou odpovědí a objasněním možných 

příčin špatné volby čtenáře. Příprava sbírky je velmi náročná, ovšem 

její následné použití je jednoduché, a proto se stala tato metoda velmi 

oblíbenou a pokračovali v ní i další autoři. 

V kontrastu k přístupu Gudykunsta a Hammera, kteří vychází 

z dělení podle povahy využívaných metod, uvádím také přístup        

od Mendenhalla, Dunbara a Oddoua (1987, s. 340), který dělí metody 

podle délky pobytu v zahraničí. Autoři vycházejí z toho, že při kratším 

pobytu není potřeba tak velká adaptace. Rozlišují pobyt kratší          

než jeden měsíc, pobyt do jednoho roku a delší pobyty. S délkou 

pobytu také spojují délku přípravy před odjezdem. Pro pobyty           

do jednoho měsíce stačí příprava v rozsahu jednoho týdne a za vhodné 

metody tréninku jsou považovány přednášky o kultuře a aktuální 

situaci země, filmy a základní „survival“ jazykové kurzy. Při pobytu 

do jednoho roku se od expatrianta žádá větší míra integrace, a proto     

i dostačující interkulturní trénink trvá až jeden měsíc. Metody by měli 

zajistit hlubší znalosti o kultuře, je možné využít kulturní asimilátory 
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nebo inscenace situací z praxe. Při pobytu nad jeden rok je nutná 

velmi dobrá adaptace, příprava na takový pobyt může trvat až dva 

měsíce a metody při takovém tréninku se zaměřují na praktické 

využití teoretických poznatků o cizí kultuře. 

Co se týče délky interkulturního tréninku, někteří autoři           

se přiklánějí k jeho pokračování i po příjezdu do cizí země (Eschbach, 

Parker a Stoeberl, 2001, s. 274). Vycházejí při tom z výše zmiňované 

Kalverovi „U“ křivky, kdy její druhá fáze je pro mnohé kritická,          

a proto by měl být expatriant podporován nejlépe až do této doby. 

Metody by měli být vhodně vybrány nejen podle celkové délky          

na přípravu, ale také podle aktuální fáze přípravy. Ve výběru metod  

se autor velmi shoduje s přístupem od Mendenhalla, Dunbara              

a Oddoua. Zabývá se také náročností tréninku, jehož intenzita             

se zvyšuje s blížícím se odjezdem. 

Při výběru vhodných metod by také měla být zvážena kulturní 

distance země původu a země vyslání. Pokud jsou dvě kultury od sebe 

velmi odlišné, pak je obtížnější pochopit a osvojit si chování 

příslušníků cizí kultury. Z toho lze vyvodit, že i trénink musí být 

intenzivnější a zaměřený na praktické osvojování vzorců chování. 

Black a Mendenhall to ve své práci potvrzují (1991, s. 523) a zabývají 

se dále otázkou, jak určit kulturní distanc. Mohou k tomu být využity 

výsledky Hofstedeho výzkumu národních kultur, které porovnávají 

kultury v pěti různých kritériích. Dále je možné vyhodnotit zkušenosti 

jiných expatriantů z té samé oblasti.

Dalším faktorem při výběru metod je potřebná adaptace na cizí 

kulturu pro výkon konkrétní práce. Technický specialista bude 

vykonávat jinou práci než manažer, proto jejich potřeba interkulturní 
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komunikace bude rozdílná, a to by mělo být opět odlišeno v jejich 

přípravě na výjezd do zahraničí.

Pokud mají být zváženy všechny výše uvedené faktory, stává   

se příprava expatrianta poměrně složitým úkolem. Tréninkový 

program by měl být komplexní, aby měl dobré výsledky. Z finančních 

či časových důvodů ovšem dochází k realizaci zkrácených či dílčích 

tréninků, jejichž efektivita nemusí naplňovat očekávání organizace. 

Např. zprostředkování pouhých teoretických znalostí o cizí kultuře 

nepřipraví expatrianta na konkrétní interkulturní situace. Proto by před 

realizací tréninku měly být zjištěny potřeby expatriantů. Ty se nemusí 

shodovat s očekáváním a potřebami organizace. Na nedostatečnou 

přípravu tréninku mohou upozornit např. zprávy o vývoji fluktuace 

expatriantů nebo evaluace tréninku.

Slabinou interkulturního tréninku je právě zhodnocení výsledné 

efektivity a evaluace tréninku (Berry a kol., 2002, s. 418). Evaluace 

jsou většinou prováděny pomocí dotazování expatriantů, ale konkrétní 

čísla se tímto způsobem získat nedají. I přes to je vyhodnocení 

tréninku velmi důležitou činností, kterou by organizace neměli 

opomíjet. Z vyhodnocení je možné vycházet při přípravě dalších 

podobných tréninků.

Mendenhall, Dunbar, Oddou uvádějí nejčastější důvody, proč 

organizace neinvestují do interkulturního tréninku (1987, s. 334). 

Vyšší management často nevěří v efektivitu těchto programů kvůli 

chybějícím zhodnocení výjezdů expatriantů a jejich výkonu               

po návratu. Bez finanční podpory vyššího managementu není možné 

připravit kvalitní trénink. Dalším důvodem může být nespokojenost 

samotných účastníků s interkulturním tréninkem. Pokud nejsou 
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správně aplikovány metody interkulturního tréninku, je jeho dobrý 

výsledek velmi nejistý. Často je nutné vyslat expatrianta okamžitě       

a není čas na propracovanější trénink před odjezdem. Jsou také 

organizace, které pořádají tréninky jen pro některé expatrianty            

a pro krátkodobější pobyty je nefinancují. Také v případě, že je 

organizací preferován polycentrický způsob obsazování pozic             

a expatrianti nejsou v lokálních pobočkách potřební. 

Studie prokazují (Black a Mendenhall, 1991, s. 533), že 

expatrianti mají větší úspěšnost, pokud absolvují interkulturní trénink. 

Při porovnání nákladů na takový trénink s náklady na neúspěšné 

vyslání expatrianta je interkulturní trénink autory doporučován. Dobře 

zorganizovaný kulturní trénink zmírňuje dopady kulturního šoku       

po příjezdu do cizí země. Doba na potřebnou adaptaci v oblasti práce   

i v ostatních oblastech je kratší. Pozitivní vliv na adaptaci pracovníka 

má i dobrá adaptace rodinných příslušníků. 
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5 Závěr

Kultura a komunikace jsou spolu velmi úzce provázány. 

Komunikace jako nejdůležitější forma lidské interakce je základním 

předpokladem k uskutečnění poznání odlišné kultury. A naopak 

způsob komunikace je závislý na kulturním kontextu jednotlivých 

účastníků komunikace. Ze základních rysů kultury vyplývá poznatek, 

že vliv kultury je velmi rozsáhlý, a proto také těžce vystihnutelný.    

Pro porozumění cizím kulturám je nejdůležitější porozumět nejprve    

té vlastní. Poté je člověk schopen uvědomit si její specifika a odlišit ji 

od jiných kultur. 

Samotný způsob lidského myšlení nám brání v úplném 

porozumění všem těmto specifikám. Lidský mozek generalizuje 

realitu a rozděluje ji do zjednodušených kategorií, aby vůbec dokázal 

zpracovat tak velké množství informací z okolního světa. Tím           

se ztrácí mnohá specifika nejen kultur, ale i jednotlivých individuí. 

Navíc naše postoje k jiným kulturám nemusí být založeny                 

na zkušenosti. Stereotypy o odlišných kulturách vznikají i před 

setkáním s touto kulturou a později se jen těžce mění. Uvědomění       

si těchto bariér je dalším krokem k usnadnění procesu interkulturní 

komunikace.

Smyslem interkulturního tréninku v mezinárodních 

organizacích je rozvoj interkulturní kompetence, která umožní 

pracovníkům orientovat se v interkulturních situacích. Expatriantův 

úspěch závisí na míře jeho adaptace, a proto se organizace zabývají 

otázkou, zda poskytnou svým pracovníkům interkulturní trénink         

a jakým způsobem ho zorganizují. 
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Konkrétní podoby tréninků se liší podle potřeb organizací         

a jejich pracovníků, nicméně cílem všech je změna postojů účastníků 

tréninku. K tomu pouhé představení teorií a obecných pouček nestačí, 

metody tréninku by měly být i zážitkové. Účastníci si tak mohou 

vyzkoušet své reakce v simulačních situacích v bezpečném prostředí. 

Užitečným poznáním je skutečnost, že interkulturním tréninkem by 

v ideálním případě měli projít i rodinní příslušníci vyjíždějící 

s expatriantem do zahraničí.

Domnívám se, že interkulturní trénink je velmi účinným 

nástrojem pro snížení fluktuace expatriantů a zvýšení jejich 

pracovního výkonu, ale podmínkou je jeho komplexnost a strategické 

pojetí. Příprava tréninku vychází z charakteristiky pracovního místa, 

cílové země, osobnosti expatrianta a z mnohých dalších faktorů, které 

je třeba zvážit. Trénink nekončí příjezdem do cílové země, měl by zde 

pro zvýšení efektivity expatrianta dále pokračovat pro jednodušší 

překonání kritické fáze adaptace. 

Vzhledem k tomu, že národnostní složení pracovníků je stále 

pestřejší, roste důležitost interkulturní kompetence pro všechny 

pracovníky. Znalost základních poznatků o interkulturní komunikaci 

může usnadnit orientaci pracovníků v reálních situacích a v důsledku 

toho jim umožnit využití těchto poznatků k efektivnějšímu fungování  

v mezinárodní organizaci i v mimopracovním životě. 
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