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Abstrakt
Akulturace expatriotů, vyšších manažerů, pracujících v České republice na několikaleté stáži,
anglicky „sojourners“, byla zkoumána pomocí strukturovaného longitudinálního šetření.
Proces akulturace byl zkoumán také prostřednictvím hloubkového kvalitativního šetření. Pro
srovnání byl zkoumán akulturační proces u manažerů, imigrantů, kteří se adaptovali na
australské kulturní prostředí. Cílem tohoto výzkumu je, kromě teoretického poznání, snaha
přispět k pochopení procesu kulturní adaptace u expatriotů, vyšších manažerů, zodpovědných
za předávání technického a manažerského „know how“ firmám na území České republiky, za
účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Úspěch akulturace expatriotů v České republice a imigrantů v Austrálii, byl zkoumán pomocí
indikátorů úspěchu adaptace (Reflective Effect Indicators-REI) včetně Goldbergova indexu
psychického zdraví (GHQ) a škál satisfakce. Výzkum byl longitudinální, první šetření
proběhlo přibližně šest měsíců a druhé šetření proběhlo přibližně osmnáct měsíců po příchodu
sledovaných jedinců do nového kulturního prostředí.
Výsledky poukazují na to, že akulturace expatriotů měla standardní průběh, jak je znám
z literatury podle Hofstedeho akulturační „U“ křivky. Akulturace byla úspěšná, což znamená,
že během akulturace došlo u respondentů k statisticky signifikantnímu snížení akulturačního
stresu, měřeného rozdílem hodnot Goldbergova indexu GHQ, mezi prvním a druhým
šetřením. Výsledky také podpořily jeden ze závěrů Berryho výzkumu v Kanadě, že expatrioti
prožívají vyšší úroveň akulturačního stresu než imigranti.
Výzkum dále prověřil platnost hypotéz týkajících se vlivu některých faktorů na akulturaci
šetřených expatriotů. Následující výsledky byly statisticky signifikantní: ženy, manažerky
měly v českém kulturním prostředí větší problémy s adaptací než muži, mladší expatrioti byli
úspěšnější při akulturaci než jejich starší kolegové, expatrioti, kteří se společensky stýkali
s Čechy, byli úspěšnější při akulturaci než ti, co se s Čechy nestýkali, a expatrioti bez
předchozích adaptačních zkušeností měli méně problémů při akulturaci než ti, co předchozí
adaptační zkušenosti měli. U satisfakce s novým kulturním prostředím se neprokázalo
zlepšení mezi prvním a druhým šetřením.
Výsledky kvalitativní analýzy, včetně hloubkového šetření, poukazují na několik významných
vlivů na akulturaci expatriotů v Českém prostředí: především jsou to neznalost češtiny u
expatriotů, problematické hostitelské postoje z české strany, kulturní vzdálenost - zejména
česko-německý kulturní předěl, a podcenění některých adaptačních problémů expatrioty před
zahájením stáže - zejména: podcenění vlivu kulturní/etnické identity, podcenění problémů
s partnerem/partnerkou v novém prostředí, podcenění důležitosti podpory ze strany krajanů,
podcenění společenského styku s příslušníky hostitelské kultury, podcenění komunikačních
problémů s Čechy, a podcenění výhod vyplývajících ze znalosti českého jazyka. Dále to byl
pocit nejistoty ohledně neschopnosti předvídat české chování a postoje, starost o českou
schopnost vytvořit si širší pohled na svět, nedostatek vzájemného respektu mezi českými
spolupracovníky, určitý stupeň české xenofobie a někdy problémy s českou osobní hygienou.
Výzkum také poukázal na metody, které expatrioti použili k zvládnutí stresových situací zejména: studium češtiny, styk s Čechy prostřednictvím škol nebo jiných společenských
institucí, diskuse s nezávislou třetí stranou, vysvětlení atributů vlastní kultury Čechům a
sledování jejich reakce a vyhýbání se konfliktním situacím s českými hostiteli.

Abstract
Acculturation of the sample of expatriate senior managers - sojourners working in the Czech
Republic was studied using structured longitudinal survey. Quantitative analysis of the survey
data was supported by qualitative analysis. For comparison, the process o acculturation was
also investigated in the sample o immigrant senior managers to Australia. Major aim of this
research was, apart from gaining theoretical knowledge, an attempt to better understand the
process of cultural adaptation of sojourners - senior managers responsible for the transfer of
management know-how to companies in the Czech Republic in order to improve their
competitive advantage.
The success of adaptation of sojourners - senior managers in the Czech Republic was studied
using indicators of adaptation success (Reflective Effect Indicators-REI) including Goldberg„s
General Health Questionnaire (GHQ) and satisfaction scales. Research was longitudinal, the
first interview was conducted about six months, and the second interview was conducted
about eighteen months after arrival of investigated subjects into the new cultural environment.
The results indicate that acculturation of sojourners in the Czech Republic proceeded, as is the
case in other cultures, according to the Hofstede‟s acculturation “U” curve. Acculturation was
successful, which means that there was a statistically significant reduction in acculturation
stress between first and second interview, measured by Goldberg‟s GHQ index. This study
also supports results of Berry‟s research in Canada, which asserts, that sojourners generally
experience higher acculturation stress than immigrants.
This study also tested hypotheses concerning the effect of some factors on respondent
acculturation. The results were statistically significant: females - senior managers had more
problems with acculturation in the Czech Republic than males, younger sojourners were more
successful at acculturation than their older colleagues, sojourner who had social contacts with
Czechs were more successful at acculturation, than those who did not and sojourners who did
not have previous adaptation experience, were more successful at acculturation than those
who did. Satisfaction with new cultural environment did not improve from the first, to the
second interview.
The results of the qualitative research, including in-depth interviews, point to a number of
factors which influence acculturation of sojourners in the Czech Republic. Most importantly
they are: lack of knowledge of Czech language by sojourners, negative attitudes from the
Czech side, cultural distance – particularly the Czech - German cultural divide and
underestimation of potential adaptation problems prior to sojourn - in particular:
underestimation of the influence of cultural/ ethnic identity, underestimation of problems with
spouses/ partners in the new environment, underestimation of importance of the compatriot
support, underestimation of importance of the social support from the Czech hosts,
underestimation of communication problems with the Czechs and underestimation of the
advantages associated with the knowledge of Czech language. Further, it was the sense of
uncertainty about sojourner ability to predict Czech behavior and attitudes, worry about the
Czech ability to see the ‟big picture‟, lack of mutual respect between Czech co-workers,
degree of xenophobia and sometimes problems with personal hygiene. Research also points to
coping strategies in managing stressful situations, during adaptation: it was in particular: the
study of Czech language, contact with Czechs through schools or other social institutions,
discussions with independent third parties, explanation of sojourner own cultural preferences
and monitoring Czech response and avoidance of conflict situations with Czechs.
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1. ÚVOD
Problematika kulturní adaptace kvalifikovaných pracovníků, kteří se přesunují z jedné
země do druhé na relativně krátkou dobu (většinou několik let) aby předali jejich
“know-how“ je významnou součástí procesu globalizace. Sam a Berry definují
zahraničního pracovníka-expatriota, anglicky „sojourner“ jako osobu, která cestuje do
zahraničí za účelem splnění specifického úkolu. Tito autoři odhadují počet tohoto
typu zahraničních pracovníků ve světě na desítky milonů (Sam a Berry 2006s.182).
Manaţerské, technické a organizační znalosti a zkušenosti těchto pracovníků
přispívají k úspěchu firem v mezinárodní konkurenci, jinými slovy, pomáhají vytvářet
jejich konkurenceschopnost tzv. „competitive advantage“. Podle Hockinga a kol., je
krátkodobá migrace oborových expertů unikátním mechanismem předávání
vědomostí a dovedností, který je jen zřídka moţný jinými metodami (Hocking a kol.
2007). Z tohoto pohledu je pracovní úspěch, a tedy i kulturní adaptace, těchto
jednotlivců důleţitá pro další rozvoj české ekonomiky. Právě snaha pochopit vliv
kulturní adaptace na tento unikátní mechanismus předávání vědomostí a dovedností
je smyslem této disertace.
V kulturologii je kulturní adaptace chápána jako součást procesu kulturní změny a
tedy i principem na němţ je zaloţena interkulturní komunikace obecně (Bennett 1998
s. 24). Podle Berryho, má kulturní adaptace úroveň skupinovou-kulturní a
individuální-psychologickou. V prvním případě jde o změny, ke kterým dochází, kdyţ
skupiny jednotlivců z různých kultur vstoupí, trvale nebo dlouhodobě, do přímého
styku, při němţ dochází ke změnám v původních kulturních vzorcích (Berry 2002 s.
349). V druhém případě, a toto je situace expatriotů v této disertační práci, jde o
změny, které nastanou následkem jedincova kontaktu s jedinci z jiné kultury. Při tom
jde o dva druhy změn chování: přijímání nových vzorců chování a zbavování se
vzorců původních (Berry 2002 s. 350). Toto je náročný proces, při němţ dochází k tak
zvanému „kulturnímu šoku“, nebo akulturačnímu stresu (Berry 2002 s. 362). Jak
podotýká Moravcová: „ je zřejmé, ţe proces akulturace není procesem automatickým,
bezproblémovým, ani takovým, který by probíhal u všech lidí stejně (Moravcová
2008 s. 27).
Tato disertační práce je zaměřena na specifika průběhu akulturace u expatriotů,
vyšších manaţerů, anglicky executive managers, oborových expertů v České
republice. Problematika akulturace zahraničních pracovníků v ČR, má řadu aspektů.
Především jde o to, za jakých podmínek zahraniční pracovník do akulturace vstupuje.
Jde o charakteristiky zaměstnance a zaměstnavatelské organizace před odchodem
z domova. Na příklad, jaká je manaţerská kompetence, technická kompetence a
interkulturní zkušenost expatriota, jaká je firemní kultura, hodnotová orientace,
strategické plánování a logistická a sociální podpora expatriotů a jejich rodin.
Ve většině případů jde o dočasné přemístění expatriota z mateřské firmy do její
dceřiné pobočky v České republice. Jedná se tedy o pracovní stáţ, anglicky „sojourn“.
Výběr zahraničního působiště a relevantního zázemí pro expatriota v tomto působišti
je většinou dobře připraveno a pracovník, a případně jeho rodina má pocit, ţe jeho/
její působení v novém kulturním prostředí bude bezproblémové. Výzkum ukazuje, ţe
takové očekávání často není realistické (Berry 2002 s. 409).

1

Další aspekty problematiky akulturace expatriotů se týkají průběhu akulturace po
příchodu do hostitelské kultury. Tady jde zejména o expatriotův postoj k akulturaci,
strategie pouţité k zvládnutí dané situace, jeho zapojení při adaptaci členů rodiny,
postoj hostitelů a společenskou podporu jak ze strany hostitelů, tak ze strany krajanů.
Z pohledu zaměstnavatelské organizace, jde především o odměnu za výkon, zajištění
vhodného zázemí a průběţnou podporu expatriota při adaptaci v místní pobočce.
Teorie poukazuje na skutečnost, ţe akulturace expatriotů má určitý standardní průběh.
Podle Hofstedeho se jedná o „U“ křivku. Pozitivní pocity počátečního nadšení –
euforie, anglicky „honeymoon“, jsou po několika měsících vystřídány negativními
pocity tak zvaného „kulturního šoku“ kdy dochází k dezorientaci, zmatku, ztrátě
sebevědomí a k depresi. Dalším stádiem je odcizení - alienace od hostitelské kultury,
pro které je charakteristické popírání skutečnosti, nevraţivost a negativní
stereotypizace. Teprve po několika dalších měsících, doba je individuálně odlišná,
dochází k funkčnímu přizpůsobení a ke kulturní adaptaci (Hofstede 1997 s. 2).
Výzkumným cílem této práce je tedy shrnout teoretická východiska týkající
se akulturace u expatriotů, popsat a vyhodnotit průběh akulturace v českých
kulturních podmínkách a soustředit se na studium faktorů, které ovlivňují akulturaci
na individuální úrovni během akulturačního procesu.

1.1. Výzkumné cíle
1.1.1. Obecný výzkumný cíl
Prvotním cílem výzkumu prezentovaného v této disertační práci bylo zjistit, zda
akulturace expatriotů - vyšších zahraničních manaţerů (dále jen expatriotů) v českém
kulturním prostředí probíhá. Tato otázka byla spíše rétorická, neboť dostupná
literatura jednoznačně indikuje pozitivní odpověď v jiných kulturních prostředích,
např. v Kanadě (Berry 1987), v Austrálii (Richardson 2002, Sam a Berry 2006 s. 260)
v USA (Ward 1993) a na Novém Zélandě (Ward 2001 s. 84). Obecným cílem této
práce je tedy nejen ověřit, zda adaptace expatriotů na českou kulturu probíhá, ale
také jaký je její průběh a do jaké míry je úspěšná.
Jedním ze specifických výzkumných cílů je tedy zjistit, jaký má kulturní adaptace
průběh v českém prostředí, co tento průběh charakterizuje a jestli je srovnatelný se
zahraničím. Podle dostupných informací, česká odborná literatura zatím nezahrnuje
místní výzkum v této oblasti, s výjimkou rozpracované disertační práce na téma
akulturace zahraničních pracovníků v České republice (Moravcová M., FF UK,
katedra psychologie, osobní komunikace).
Zcela klíčová je pro tuto disertaci otázka akulturačního stresu, který jednotlivci
proţívají při jejich adaptaci na nové kulturní prostředí a jak se jim daří tento stres
redukovat během akulturace. V tomto ohledu, je velmi důleţitý výzkum J. W.
Berryho v Kanadě. Berry poukazuje na to, ţe expatrioti typu “sojourner”, zaţívají
vyšší úroveň akulturačního stresu neţ imigranti nebo uprchlíci (Berry 1987).
Důleţitým cílem bylo tedy ověřit, zda se tato vyšší úroveň akulturačního stresu
projevuje také u adaptujících se jedinců – expatriotů v českém kulturním prostředí ve
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srovnání s imigranty v Austrálii a jaký je rozdíl v průběhu akulturace s ohledem na
redukci akulturačního stresu. Pro srovnání rozdílných úrovní stresu a schopnosti tento
stres redukovat u expatriotů a u imigrantů, byla pouţita data z australské
longitudinální studie imigrantů (Longitudinal Survey of Immigrants to Australia LSIA).
Navazujícím cílem bylo zjistit, co akulturaci u expatriotů v českém prostředí
ovlivňuje. Podle různých autorů (Ward a kol. 2001 s. 181, Berry 2002 s. 408),
ovlivňuje kulturní adaptaci na individuální, tedy psychologické úrovni, řada faktorů.
Především jsou to demografické faktory, jako pohlaví, věk nebo úroveň vzělání. Dále
jsou to situační faktory, jako akulturační stádium, kulturní vzdálenost, zapojení do
podpůrných sociálních systémů nebo předchozí adaptační zkušenost. V neposlední
řadě pak jde o postoje hostitelů vůči expatriotům, nebo jejich společenská podpora a
na příklad také strategie, které expatrioti pouţívají k zvládnutí stresových situací.
Právě studiu těchto faktorů, je věnována velká část této disertace.
Studium kognitivních a emočních aspektů duševního stavu expatriotů pomocí
indikátorů reflektujících úspěch kulturní adaptace, anglicky „Reflective Effect
Indicators“ – REI, v této studii pomocí Goldbergova indexu psychického zdraví –
GHQ, je dalším cílem této práce, který umoţňuje hodnocení pozitivních i negativních
pocitů respondentů během akulturace, jejich emoční rovnováhu a tedy také úspěch
kulturní adaptace. Jinými slovy, spokojenost expatriotů s ţivotem v českém prostředí.
Tím nejobecnějším cílem tohoto výzkumu je zkvalitnění managementu na firemní
úrovni. Specificky, prostřednictvím pochopení procesu kulturní adaptace u expatriotů
v českém prostředí, přispět k podpoře tohoto unikátního mechanismu předávání
manaţerských, technických a organizačních znalostí a zkušeností firmám na území
České republiky, a tím přispět k úspěchu těchto firem v mezinárodní konkurenci.
Jinými slovy, jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, obecným cílem této disertace je snaha o
pochopení vlivu kulturní adaptace na mechanismus předávání vědomostí a
dovedností, který je jen zřídka moţný jinými metodami (Hocking a kol. 2007). Cíle
tohoto výzkumu lze vyjádřit formou výzkumných otázek a hypotéz.
1.1.2. Výzkumné otázky a hypotézy
Výzkumné cíle se odráţejí ve výzkumných otázkách a hypotézách, které se týkají
jednak průběhu akulturace v českém prostředí, faktorů, které podle literatury, tento
průběh ovlivňují, a také postojů expatriotů k akulturaci a jejich adaptačních
zkušeností.
Cílem první výzkumné otázky je zjistit, jestli akulturace na české kulturní prostředí
probíhá standardně, jako v jiných kulturách, podle Hofstedeho akulturační křivky
(Diagram 1).Toto očekávání je vyjádřeno v hypotéze 1.
Druhá výzkumná otázka se týká akulturačního stresu a schopnosti adaptujících se
jedinců, tento stress redukovat, coţ je podstatou akulturace. Výsledky Berryho
výzkumu v Kanadě poukazují na vyšší úroveň akulturačního stresu u expatriotů typu
“sojourner”, neţ u imigrantů. Z toho vyplývá otázka pro tento výzkum: jaká je úroveň
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akulturačního stresu u expatriotů v Česku, a jak se jim daří akulturační stres
redukovat, ve srovnání s imigranty v Austrálii.
Třetí výzkumná otázka se týká závislosti úspěchu akulturace na faktorech,
nezávislých proměnných, zmíněných v literatuře, na které měli respondeni přímý vliv
před akulturací a během akulturace. Jde o demografické charakteristiky: věk, pohlaví,
kulturní vzdálnost, ale také o předchozí adaptační zkušenost nebo osobní vztah s
jedinci z hostitelské kutury. Na základě očekávaného vlivu těchto faktorů na
akulturaci, byly formulovány hypotézy 2 aţ 5. U faktorů jako vzdělání, jazykové
schopnosti nebo socio-ekonomický status byly rozdíly mezi respondenty minimální a
nemělo smysl vytvářet hypotézy na jejich základě.
S průběhem akulturace u expatriotů jsou také spojeny otázky, které se týkají osobních
postojů a adaptačních zkušeností respondentů a jejich zaměstnavatelů. Výzkumné
otázky jsou formulovány tak, aby je bylo moţno zodpovědět na základě
strukturovaného kvalitativního výzkumu, včetně hloubkového šetření, a doplňují tak
výzkumné hypotézy. Jelikoţ výzkum je, z velké části longitudinální, některé otázky
jsou formulovány ve smyslu očekávané změny. Jiné otázky se vztahují pouze
k jednomu časovému bodu (průřezový výzkum). V následujícím souhrnu jsou
výzkumné otázky a hypotézy, které se tato studie pokusí zodpovědět:
Výzkumné otázky:
Kvantitativní část:
1. Má akulturace expatriotů v českém kulturním prostředí standardní průběh jak je
znám z literatury?
2. Má akulturace expatriotů v českém kulturním prostředí obdobný průběh jako
akulturace imigrantů v Austrálii, zejména s ohledem na redukci úrovně akulturačního
stresu?
3. Jaký vliv mají faktory, známé z literatury, na akulturaci expatriotů v českém
kulturním prostředí?
Kvalitativní část:
4. Povaţují expatrioti adaptaci na české kulturní prostředí za důleţitou?
5. Povaţují expatrioti znalost českého jazyka za důleţitou?
6. Z jejich pohledu, co nejvíce ovlivnilo adaptaci expatriotů na českou kulturu?
7. Které aspekty českého kulturního prostředí expatriotům vyhovují a které ne?
8. Jaké problémy mají expatrioti při adaptaci na české kulturní prostředí?
9. Jaké strategie a metody pouţívají expatrioti k řešení akulturačních problémů?
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10. Jak důleţitý je pro expatrioty kontakt s jejich domovskou zemí?
11. Jsou expatrioti spokojeni s prací, kterou vykonávají v České republice?

Hypotézy:
Hypotéza 1 - U expatriotů, kteří se adaptují na českou kulturu, lze očekávat, ţe
adaptace bude mít standardní průběh podle Hofstedeho akulturační křivky (Hofstede
1997). Jelikoţ sledované období mezi šestým a osmnáctým měsícem pobytu
expatriotů v České republice, spadá do období funkčního přizpůsobení, lze očekávat,
ţe dojde k růstu hodnot Goldbergova indexu psychického zdraví a celkové a
specifické satisfakce mezi prvním (W1) a druhým šetřením (W2).
Hypotéza 2 – U expatriotů, kteří se adaptují na českou kulturu, lze očekávat, ţe jejich
pohlaví ovlivní kulturní adaptaci (Selmer 2000). Předchozí výzkum poukazuje na
rozdíly v úspěšnosti kulturní adaptace u ţen a u muţů expatriotů a imigrantů (Ward
2001 s. 185, Berry 2002 s. 366, Berry 1987 s. 503, Scott a Scott 1989, Lukomskyj a
Richards 1986). Lze očekávat, ţe u muţů expatriotů dojde k významnějšímu zvýšení
hodnot Goldbergova indexu psychického zdraví a celkové a specifické satisfakce neţ
u ţen.
Hypotéza 3 – Lze očekávat, ţe věk expatriotů ovlivní kulturní adaptaci (Selmer
2000). Předchozí výzkum pokazuje na rozdíly v úspěchu adaptace u různých
věkových kategorií. Pokud akulturace začne v pozdním věku, lze podle Berryho
očekávat zvýšené riziko akulturačních problémů u imigrantů (Berry 2002 s. 366).
Tudíţ, dá se očekávat, ţe v českých podmínkách, u mladších expatriotů dojde
k výraznějšímu zvýšení hodnot Goldbergova indexu psychického zdraví a celkové a
specifické satisfakce neţ u starších expatriotů.
Hypotéza 4 – Je moţno očekávat, ţe předchozí adaptační zkušenost expatriotů
ovlivní kulturní adaptaci. Podle literatury, předchozí adaptační zkušenost má pozitivní
vliv na akulturaci expatriotů (Selvarjah 2003 s. 10, Ward 2001 s. 179). Lze očekávat,
ţe u těch expatriotů, kteří měli předchozí akulturační zkušenost dojde k výraznějšímu
zvýšení hodnot Goldbergova indexu psychického zdraví a celkové a specifické
satisfakce neţ u těch, kteří takovou zkušenost neměli.
Hypotéza 5 – Lze očekávat, ţe společenský styk s Čechy ovlivní kulturní adaptaci u
expatriotů. Předchozí výzkum indikuje, ţe společenská podpora má pozitivní vliv na
průběh akulturace (Berry 2002 s. 369, Ward 2001 s. 150). Sociální podpora ze strany
hostitelů, můţe mít za důsledek vyšší hodnoty Goldbergova indexu psychického
zdraví a celkové a specifické satisfakce u těch expatriotů, kteří měli společenský styk
s Čechy.
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1.2. Filozofické principy
Sociologické pojetí kultury:
V dnešní době globalizace, jsou pojmy kultura, společnost, a civilizace často
vzájemně zaměňovány. Podle C. G. Junga, je rozdíl mezi civilizací a kulturou v tom,
ţe civilizace je vţdy plodem rozumu, intelektu, zatímco kulturu tvoří duch, který není
nikdy omezen vědomím, jako intelekt, ale je obsaţen a utvářen i v nevědomí (Šatava
2001 s. 14).
Podle F. Trompenaarse, kultura představuje „vzorec“, jehoţ podstatou je souhrn
společně nabytých znalostí a vědomostí a jehoţ prostřednictvím chápeme naše
kaţdodenní zkušenosti a jemuţ přizpůsobujeme naše chování (Trompenaars &
Hampden-Turner 1998). Kultura, jako skupinový fenomén se vytvářela a nadále
vytváří předáváním informací z generace na generaci. Toto předávání informací
probíhá prostřednictvím procesu socializace. Tento proces se v kulturologii nazývá
enkulturace (Berry 2002 s. 29). V tomto smyslu je moţno chápat kulturu jako
hodnotový systém, který určuje pravidla vzájemného chování. Podle Parsonse, kultura
můţe být pojata jako řídící sloţka sociálního systému (Jandourek 2001). Kultury lze
tedy vzájemně rozlišovat podle rozdílů v jejich hodnotových systémech nebo vzorcích
(Berry 2002 s. 59).
Akulturace:
Akulturace - kulturní adaptace, na rozdíl od enkulturace, je proces sociálních a
kulturních změn, který je důsledkem těsných kontaktů rozdílných kultur a za něhoţ
dochází k přijímání prvků jedné kultury, nebo k vzájemnému přejímání a splývání
(Slovník cizích slov s. 24).
Podle T. Parsonse, kulturní adaptace na fyzické a sociální prostředí, je jedním ze
základních předpokladů pro existenci společenských skupin a organizací. Parsonsův
filosofický směr – „strukturální funkcionalismus“ pojímá sociální adaptaci jako
součást systému (AGIL), který potřebuje kaţdá společnost ke svému fungování a
zachování. Adaptace (A), cíle-„goals“ (G), integrace (I) a udrţování vzorů-„latency“
(L), jsou počáteční písmena čtyř základních imperativů, které jsou podle Parsonse
nezbytné pro kaţdý sociální systém (Jandourek 2003).
Kulturní adaptace je, v sociologickém pojetí v duchu durkheimovské funkcionalistické
tradice, sociální jev. Jako takový jde o jev „sui generis“, tedy o jev unikátní – vnější
se zřetelem k vědomí individuálnímu (Durkheim 1926 s. 7). Studium akulturace
vyţaduje studium psychického stavu adaptujících se jedinců během adaptace pomocí
nástrojů reflektujících její průběh (viz kapitola 3.2.3.). Avšak jako společenský jev,
leţí kulturní adaptace mimo jedince, i kdyţ probíhá v mysli jedinců. Podle Durkheima
duševnost skupin není duševností jedinců; má své vlastní zákonitosti (Durkheim 1926
s. 23). V tomto smyslu, studium kulturní adaptace vyţaduje propojení studia
psychologických jevů s kulturními, tedy kolektivním vědomím.
Podle Průchy, je kulturní adaptace sociální proces, v němţ dochází ke kulturním
změnám trvalým stykem dvou nebo více kultur (Průcha 2004 s. 49). Podle Jandourka,
je kulturní adaptace předpokladem pro interkulturní integraci (Jandourek 2003 s. 49).
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Bennett popisuje proces interkulturní adaptace ve smyslu vývoje interkulturní
citlivosti (intercultural sensitivity). Autor popisuje tento vývoj jako vývoj od
etnocentrických stadií k stadiím etnorelativistickým. Při tom pouţívá DMIS
(Developmental Model of Intercultural Sensitivity) zaloţeným na kognitivní
psychologii a radikálním konstruktivismu (Bennett 1986). Podstatou filozofie
„radikálního konstruktivismu“ je to, ţe poznání (kognitivní přístup) neodráţí
skutečnost. Mozek, který zpracovává smyslové vjemy, realitu nereprezentuje, ale
spíše ji konstruuje (Jandourek 2001 s. 130). Bennett tedy popisuje kulturní adaptaci ve
smyslu vývoje interkulturní vnímavosti od etnocentrických stadií k
etnorelativistickým. Interkulturní vnímavost se během kulturního šoku pohybuje od
etnocentrismu: popírání skutečnosti, obrana, minimalizace k etnorelativismu: přijetí,
adaptace, integrace (Bennett 1998 s. 26).
Podle Berryho má akulturace dvě úrovně: skupinovou-kulturní a individuálnípsychologickou (Berry 2002). Při skupinové akulturaci jde o změny, ke kterým
dochází, kdyţ skupiny jednotlivců vstoupí do dlouhodobého, přímého styku, při němţ
dochází ke změnám v původních kulturních vzorcích u jedné nebo u obou skupin
(Berry 2002). Podle Berryho akulturační strategie jsou způsoby souţití etnokulturních skupin (Berry 2002).
Při individuální neboli psychologické akulturaci jde o změny, které nastanou
následkem jedincova kontaktu s jinou kulturou. Při tom dochází k zbavování se
původních kulturních vzorců a přijímání nových vzorců akulturujícím se jedincem.
Tento proces je často doprovázen pocity nejistoty, frustrace a deprese (Berry 2002).
V tomto ohledu je velmi důleţitý koncept akulturačního stresu. Tento pojem je
v literatuře například (Oberg 1960, Hofstede 1997) někdy nazýván „kulturním
šokem“ (culture shock). Berry dává přednost termínu „akulturační stres“ ze dvou
důvodů: kulturní šok má podle něj negativní, téměř patologický význam, kdeţto
akulturační stres vyjadřuje spíše pozitivní moţnost vyuţití různých strategií ke
zvládnutí těţké situace. Druhým důvodem je to, ţe výraz „kulturní šok“ se týká jedné
kultury, zatím co při akulturaci jde vţdy minimálně o dvě kultury.
Podle Nového a Surynka, kultura celospolečenská - národní silně ovlivňuje kulturu
podnikovou. V globálním, nadnárodním kontextu, pak civilizace ovlivňuje kulturu
národní (Nový a Surynek 2002).
Podle Nového a Scroll-Machl, kulturní adaptace a interkulturní integrace vedou k
ekonomické prosperitě a sociální kohezi v rámci firmy. Interkulturní integrace a
synergie v pracovní sféře jsou hodnotné cíle jak pro českou společnost, tak pro
společnost evropskou a světovou (Nový a Scroll-Machl 2001).

1.3. Struktura práce
1.3.1. Název práce a klíčová slova
Akulturace expatriotů v českém kulturním prostředí
Acculturation of Expatriates in the Czech Cultural Environment
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Klíčová slova:
kultura je souhrn způsob společného ţivota skupiny lidí, na prostorově a časově
omezeném úseku, který se vytvořil a nadále se vytváří, předáváním informací
z generace na generaci (Berry 2002 s. 2)
enkulturace je formální i neformální přejímání kulturních norem a zkušeností
jedincem v průběhu jeho ontogeneze (Průcha 2004)
akulturace je proces sociálních a kulturních změn, který je důsledkem těsných
kontaktů rozdílných kultur a za něhoţ dochází k přijímání prvků jedné kultury, nebo
k vzájemnému přejímání a splývání (Slovník cizích slov s. 24).
psychologická akulturace jsou změny, ke kterým dochází u jednotlivce, jako
výsledek jeho kontaktu s jinou kulturní skupinou nebo se účastní akulturace, kterou
jeho kulturní či etnická skupina prochází (Sam a Berry 2006, s. 14).
expatriot (expatriate) je pro tuto studii synonymní s anglickým výrazem „sojourner“,
tedy osoba, která ţije v cizí zemi po dobu určitou, od několika měsíců do několika let,
a má intenzivní napojení na hostitelskou kulturu za účelem výkonu práce (Moravcová
2008). V anglickém jazyce jde o tzv. „sojourn“. V českém jazyce, je toto pojetí
blízko, pojmu zahraniční stáţ. Expatriot „sojourner“, by tedy mohl být volně nazván
zahraničním stáţistou.
vyšší manažer (executive manager) je pro tuto studii definován jako samostatně
fungující profesionální manaţer, který je zodpovědný správní radě prostřednictvím
ředitele (chief executive) a který kontroluje větší část firmy s větším počtem
zaměstnanců, organizovaných v týmech

1.3.2. Výzkumné nástroje a metody
Průběh kulturní adaptace (akulturace) u expatriotů byl zkoumán prostřednictvím
hloubkových, strukturovaných rozhovorů (interviews) s vyššími manaţery.
Výzkumnými nástroji byl strukturovaný longitudinální dotazník pro expatrioty
sestávající z 66 otázek týkajících se prvního šetření – Wave 1 (W1) a navazující
strukturovaný dotazník sestávající z 58 otázek týkajících se druhého šetření – Wave 2
(W2). První šetření (W1), se týkalo osobní situace a zkušeností zkoumané osoby
v období mezi druhým a šestým měsícem po vstupu do českého kulturního prostředí a
druhé šetření (W2), se týkalo osobní situace a zkušeností zkoumané osoby v období
mezi čtrnáctým a osmnáctým měsícem po vstupu do českého kulturního prostředí.
Dotazníky byly strukturovány tak, aby umoţnily jak kvantitativní tak kvalitativní
hodnocení. Dotazníky jsou v příloze B.
Situace respondentů před adaptací a během adaptace byla zkoumána prostřednictvím
dotazů ohledně demografických charakteristik, vzdělání, profesních zkušeností,
znalosti jazyků a motivace k relokaci do České republiky. Průběh adaptace byl pak
zkoumán ve dvou, výše uvedených výzkumných vlnách W1 a W2, prostřednictvím
otázek týkajících se osobních postojů a zkušeností expatriotů během adaptace.

8

Úspěch adaptace expatriotů byl hodnocen pomocí indikátorů úspěchu akulturace
(Reflective Effect Indicators-REI), včetně Goldbergova indexu psychického zdraví
(GHQ – general health questionnaire), a škál celkové a specifické satisfakce s ţivotem
v České republice. Hloubkové šetření se týkalo šestnácti vyšších manaţerů,
vybraných metodou sněhové koule, kteří během posledních čtyř let přišli za prací do
České republiky. Šetření proběhlo v letech 2006 aţ 2010 a bylo v anglickém jazyce.
Otázky se týkaly demografických dat, motivace pro příchod do České republiky,
adaptačního procesu, satisfakce s českým fyzickým a společenským prostředím,
práce, bydlení, kontaktů s lidmi v zemi původu, psychického a fyzického zdraví a
budoucnosti. Šetření expatriotů proběhlo přímo v jejich zaměstnavatelských firmách v
České republice a týkalo se následujících organizací: Škoda auto a.s. v Mladé
Boleslavi, Ahold Czech Republic a.s. v Praze, PriceWaterhouse Coopers a.s. v Praze,
Telefonica O2 a.s. v Praze, Exxon Mobil v Praze, Abbott Laboratories s.r.o. v Praze a
Syngenta AG v Praze. Výběr firem byl ovlivněn přítomností vhodných subjektů pro
výzkum akulturace expatriotů.
Srovnávací analýza výsledků longitudinální studie imigrantů do Austrálie (LSIA):
Za účelem srovnání, některých aspektů průběhu akulturace u expatriotů-vyšších
manaţerů, byly pouţity výsledky longitudinálního průzkumu srovnatelné skupiny
manaţerů v Austrálii. K tomuto účelu, byla s náleţitým svolením (přiloţeno)
Australského Ministerstva imigrace, pouţita data z výzkumu imigrantů do Austrálie –
LSIA (Longitudinal Survey of Immigrants to Australia). Stejně jako v českém
výzkumu, úspěch adaptace imigrantů, vyšších manaţerů byl zkoumán pomocí
Goldbergova indexu psychického zdraví (GHQ – general health questionnaire).
Australský vzorek tvoří dvacet vyšších manaţerů, kteří v letech 2001 aţ 2002
imigrovali za prací do Austrálie. Tito jedinci byli vybráni, na základě specifikace
vyššího manaţera pouţité v této studii. Z náhodného výběru asi 2000 imigrantů,
hlavních ţadatelů (principal applicants) o visum pro migraci do Austrálie, kteří byli
zkoumáni v rámci LSIA, pouze 20 odpovídalo specifikaci vyššího manaţera (senior
executive) pouţité v této práci. Všech 20 vybraných jedinců jsou muţi, a jediný
zásadní rozdíl mezi tímto vzorkem a šestnácti expatrioty v českém výběru, je ţe jde o
dlouhodobě migrující jedince, bez předem plánované doby návratu, nikoliv o
expatrioty typu „soujourner“, kteří migrují krátkodobě (na několik let). Tento rozdíl je
zcela zásadní z hlediska výzkumu realizovaného v této studii.
Základní informace zjišťované při výzkumu expatriotů v České republice:
. Osobní informace - jméno, věk, manţelský vztah (důvěrná informace), pohlaví
(gender), místo narození, občanství, vzdělání, profese, jazykové znalosti, zkušenosti,
finanční situace
. Práce - zaměstnavatel, obor, pracovní zařazení, důvody pro zájem o práci v ČR
. Předchozí adaptační zkušenosti
. Průběh adaptace v ČR – satisfakce se sociálním a ekonomickým prostředím, kvalitou
sluţeb, kvalitou bydlení, fyzickým prostředím, ekologií, kulturním prostředím apod.
. Znalosti a postoje - znalost češtiny, postoje Čechů, postoje cizinců, postoje
spolupracovníků, postoj zaměstnavatele, sociální podpora, kontakt s domovem
. Zdravotní stav – psychické zdraví
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1. Základní definice
Součástí teoretických východisek pouţitých v této studii, jsou základní definice.
V této práci je průběţně pouţívána řada definic, které mají zásadní význam pro tento
výzkum. Především jsou to pojmy kultura, kulturní identita a akulturace. Kultura je
definována jako souhrn způsobů společného ţivota skupiny lidí na prostorově a
časově omezeném úseku, který se vytvořil a nadále se vytváří, předáváním informací
z generace na generaci (Berry 2002 s. 2). Prostřednictvím norem, tedy vzorců
chování, je kultura řídící sloţkou sociálního systému (Jandourek 2001 s. 136).
Kulturní identita je systém postojů a přesvědčení, které mají příslušníci určité
kulturní skupiny sami o sobě (Průcha 2004 s. 120). Akulturace je proces sociálních a
kulturních změn, který je důsledkem těsných kontaktů rozdílných kultur a za něhoţ
dochází k přijímání prvků jedné kultury, nebo k vzájemnému přejímání a splývání
(Slovník cizích slov s. 24). Akulturaci je nutno odlišit od enkulturace coţ je formální
i neformální přejímání kulturních norem a zkušeností jedincem v průběhu jeho
ontogeneze (Průcha 2004, s. 48). Jiak řečeno, k enkulturaci dochází během
socializačního procesu osvojování kulturních tradic, jazyka a dovedností jednotlivcem
od narození (Jandourek 2001, s. 72). Pod pojmem psychologická akulturace jsou
chápány změny, ke kterým dochází u jednotlivce, jako výsledek jeho kontaktu s jinou
kulturní skupinou, nebo k těmto změnám dochází na základě akulturace, kterou jeho
kulturní či etnická skupina prochází jako celek (Sam a Berry 2006, s. 14).
Další pojmy pouţívané v této práci jsou: etnikum, etnická skupina a etnokulturní
skupina. Etnikum téţ etnická skupina je společenství lidí, kteří mají společný
rasový původ, obvykle společný jazyk a sdílejí společnou kulturu (Průcha 2004 s. 51).
Etnokulturní skupina je termín blízký termínu etnikum, ale je precizněji
specifikován. Berry, pouţívá anglický termín „ethnocultural group“ a vztahuje
etnikum ke skupině ţijící v pluralitní společnosti, která je odvozena od původní
(heritage ) etnické skupiny, ale která se změnila v důsledku akulturace v hostitelské
společnosti (Berry 2002 s. 478)
Zcela zásadní pro tuto práci jsou pojmy expatriot, expatriot typu „sojourner“ a vyšší
manaţer. Termín expatriot (expatriate) je pro účely této studie, synonymní
s anglickým výrazem „sojourner“, tedy osoba, která ţije v cizí zemi dočasně po dobu
určitou, od několika měsíců do několika let, a má intenzivní napojení na místní
obyvatele za účelem výkonu práce (Moravcová 2008). Pro upřesnění významu, jsou
někdy pojmy expatriot a jeho anglický ekvivalent „sojourner“ v této práci spojeny,
Vzniká tedy pojem expatriot typu „sojourner“. Vyšší manažer (executive manager)
je pro účely této studie definován jako samostatně fungující manaţer, zodpovědný
správní radě prostřednictvím ředitele (chief executive), který má pod svojí kontrolou
větší část firmy s větším počtem zaměstnanců, organizovaných v týmech.

2.2. Pojetí kultury v kontextu této práce
Termín kultura v sociologickém smyslu je pojem velmi široký. Termín pochází
z latinského slova colere pěstovat. Původně se jednalo o zemědělské aktivity a jejich

10

výsledky, později o náboţenský kult, pedagogickou, vědeckou a uměleckou výchovu
jak jedince, tak i společnosti (Bayer 2007). Podle Bayera, je společným jmenovatelem
všech pojetí kultury, důraz na kultivaci v jejím co nejširším vymezení. Podle
Rosinského, je kultura souhrnem unikátních charakteristik skupiny lidí, které ji
odlišují od skupin jiných (Rosinski 2003). Autor hovoří o kultuře jako o skupinovém
fenoménu, na rozdíl od fenoménu osobní reality, ve které se nachází jednotlivec. Je
nutno ale podotknout, ţe kultura tuto osobní realitu silně ovlivňuje.
Jandourek v sociologickém slovníku, definuje kulturu, v sociologickém pojetí, jako
souhrn ţivotních forem, hodnotových představ a ţivotních podmínek obyvatel na
časově a prostorově omezeném úseku. Jandourek dodává, ţe kulturu je moţno vnímat
také jako souhrn postojů v dané společnosti, které jsou dalším generacím
zprostředkovány symboly, získávají podobu v nástrojích a výrobcích a lidé si je
uvědomují ve svých představách a idejích (Jandourek 2001). Podle Jandourka je také
moţno chápat kulturu jako souhrn vzorců chování v konkrétní sociální skupině bez
ohledu na její velikost a trvání (Jandourek 2001).
Průcha, v jeho Interkulturní psychologii definuje kulturu jako souhrn prostředků a
mechanismů specificky lidské adaptace k vnějšímu prostředí. Představuje program
činnosti jednotlivců a skupin, který je fixovaný sociokulturními stereotypy a
předávaný prostřednictvím kulturního dědictví. Kultura vystupuje v podobě výtvorů
lidské práce, sociokulturních regulativů (norem, hodnot, kulturních vzorců), idejí
(kognitivních systémů)a institucí organizujících lidské chování (Průcha 2004).
Mitchellův sociologický slovník definuje kulturu v nejširším smyslu jako celkový
repertoár lidských aktivit a jejich výtvorů, které jsou společensky, nikoliv geneticky,
předávány z generace na generaci (Mitchell 1975). Podobnou definici nabízí Lumsden
a Wilson v knize Genes, Mind and Culture v kontextu evoluční socio-biologie. Autoři
definují kulturu jako souhrn chování, včetně vytváření artefaktů, které je předáváno
z generace na generaci prostřednictvím společenské výchovy (Lumsden & Wilson
1981). Společenskou výchovu je moţno chápat jako sociologický koncept –
socializace, tedy proces předávání sociálních hodnot a pravidel z jedné generace na
druhou. Hofstede vidí kulturu jako soubor mentálních programů, tedy jakýsi
„software of the mind“, kterým se jednotlivec v dané kultuře naprogramuje v průběhu
socializace a je díky tomu schopen ţít v lidské společnosti (Hofstede 1997 s. 4).
Tento výčet sociologických definic kultury není ani z daleka vyčerpávající. S tím, ţe
většina obsaţených koncepcí se opakuje. Pro účely této práce, můţeme pletoru
moţných definic shrnout do následující, výše jiţ zmíněné definice kultury. Kultura je
souhrn způsobů společného ţivota skupiny lidí, na prostorově a časově omezeném
úseku, který se vytvořil a nadále se vytváří, předáváním informací z generace na
generaci prostřednictvím socializace (Berry 2002 s. 2 a 226, Jandourek 2001 s. 136).
Kulturu je moţno povaţovat za jakousi řídící sloţku společnosti. Podle Zadraţilové je
kultura tou částí lidského chování, která respektuje obecně platné principy: kultura
představuje nabyté znalosti a vědomosti, které lidé pouţívají k interpretaci svých
zkušeností a generování svého sociálního chování (Zadraţilová 2004). Síla těchto
principů, je v jejich neustálém předávání - propagaci mezi jedinci v rámci dané
kulturní skupiny. Důleţitým aspektem kultury, je tedy kulturní transmise, předávání
vzorců chování z generace na generaci. V tomto ohledu jsou důleţité jak, výše
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zmíněné, koncepty socializace a enkulturace tak i koncept tzv. „memu“. Tento termín
zavedl Richard Dawkins (Blackmore 1999) jako kulturní ekvivalent genu. Podle
Dawkinse, je mem jednotkou kulturní informace, vzorcem poznávání a chování.
Přenáší se kopírováním z jednoho mozku do druhého. Teorie memů se snaţí
postihnout skutečnost, ţe některé jevy (zvyky, tradice, náboţenství) ţijí samy o sobě
ve společnosti a spolu s geny urychlují evoluci člověka (Jandourek 2001).

2.2.1. Kultura jako hodnotový systém
Kulturu můţeme chápat jako systém hodnot, které jsou důleţité, často i zcela zásadní,
pro souţití určité skupiny lidí. Geert Hofstede povaţuje hodnoty za stavební kameny
kultury. Hofstede Rozlišuje hodnoty ţádoucí „desirable“ a ţádané „desired“
(Hofstede 1997, s. 8). Podle Prudkého, Hofstede staví hodnoty a kulturu vedle sebe,
jako vzájemně se propojující „mentální programy“ tedy jakýsi „software lidské mysli“
(Prudký 2009 s. 46). Milton Rokeach zase podle Prudkého dělí hodnoty na cílové a
instrumentální (Prudký 2009 s. 20). To znamená, ţe interkulturní vnímání je
podmíněno pochopením rozdílů v hodnotách, které podněcují různé chování
v různých skupinách lidí. Přitom jde o cíle, o které daná skupina jednotlivců usiluje
například: svoboda, bezpečí, blahobyt a o charakterové vlastnosti, s jejichţ pomocí
daná skupina preferuje tyto cíle naplnit například: odvaha, zodpovědnost, poctivost.
Výzkumu hodnotových systémů se v minulých letech věnovala řada sociologů,
psychologů, antropologů a politologů. Od roku 1981, uţ třikrát proběhl Světový
výzkum hodnot (World Values Survey). Podle Ingelharta a Bakera, výzkum proběhl
v 65 zemích reprezentujících 75% světové populace (Berry 2002 s. 63). Tento
výzkum odhalil dvě základní hodnotové dimenze: tradice versus sekulární racionalita
a schopnost přeţít versus prosazení vlastních zájmů (self-expression). Pro první
z těchto dimenzí je charakteristická volba poslušnosti nebo nezávislosti (na příklad při
výchově dětí) a pro tu druhou je charakteristická volba fyzického bezpečí nebo kvality
ţivota. Výsledky pro jednotlivé země pro tyto dvě veličiny ukazují, ţe v severozápadní Evropě dominovala racionalita a prosazení individuálních zájmů, zatím co ve
východní Evropě dominovaly sekulární racionalita a poslušnost (Berry 2002 s. 63).
Profesor Jeruzalémské univerzity Shalom Schwartz, podobně jako Rokeach a
Ingelhart zkoumal hodnotové struktury lidských společenství prostřednictvím velkých
datových souborů (Schwartz 1995). Schwartz pracoval s kvantitativní analýzou
výpovědí o hodnotových strukturách lidských společenství a civilizačních oblastí
(Prudký 2009 s. 88). Podle Prudkého, Schwartz povaţuje výzkum hodnot za spojující
téma sociálních věd. Schwartz cituje Rokeacha: „koncept hodnot, víc neţ kaţdý jiný,
by mohl obsadit centrální pozici…mezi moţnostmi sjednocení zdánlivě rozdílných
zájmů všech věd zabývajících se lidským chováním“ (Prudký 2009 s. 88). Podle
Prudkého, Schwartz pohlíţí na hodnoty jako na jeden ze základních stavebních
kamenů moţného porozumění (lidské) společnosti (Prudký 2009 s. 88).
Rozsáhlý výzkum vedl Schwartze k deseti národním typům hodnot a dvěma
základním dimenzím, které tyto hodnoty klustrují (cluster) na svých extrémech.
Základní dimenze jsou: (1)osobní růst (s hodnotami: moc, úspěch a hédonismus)
versus osobní transcendence (s hodnotami: universalizmus a benevolence) a
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(2)konservatismus (s hodnotami: konformita, tradice a bezpečí) versus otevřenost ke
změnám (s hodnotami: samostatnost a stimulace). Tyto dvě dimenze a deset hodnot
reprezentují univerzální aspekty lidské existence, které mají kořeny v základních
lidských potřebách: biologických, interpersonálních a sociokulturních a lze je
pokládat za základní hodnotové struktury lidské společnosti (Berry 2002, s. 62).
Podobně jako Rokeach, Ingelhart a Schwartz, Hofstede a Trompenaars se věnovali
rozsáhlým studiím hodnot. Jejich hodnotové dimenze a standardy jsou detailně
popsány v kapitole 2.3.

2.2.2. Vrstvy kultury
Trompenaars (Trompenaars a Hampden-Turner 1998) hovoří o třech vrstvách kultury:
Za prvé je to vrstva vnější, tzv. explicitní znaky jako na příklad: řeč, architektura,
oblečení, umění, jídlo, tanec.
Za druhé jde o vrstvu střední, coţ jsou hodnoty a k nim připojené normy. Tedy
především jde o vyjádření toho, jak bychom se chtěli chovat jako členové dané
kultury, tedy jaký hodnotový systém uznáváme či preferujeme jako skupina lidí. Dále
jde o to, jak bychom se měli chovat v rámci daného hodnotového systému, tedy jaká
pravidla chování dodrţujeme, jak se chováme na veřejnosti v přítomnosti druhých. To
jsou normy. Jako příklad lze pouţít kulturu japonskou. Velmi důleţitou hodnotou
v japonské kultuře je mít respekt sami k sobě i k druhým. Společenská norma, která
vyjadřuje tuto hodnotu, je pravidlo chování – úklona hlavou.
Třetí, a nejdůleţitější vrstvou kultury podle Trompenaarse, je vrstva vnitřní,
implicitní. Jde o tzv. hloubkové hodnoty (core values), které reflektují to, jak se lidé
v dané kultuře organizují, aby přeţili v ţivotním prostředí ve kterém, se jako skupina
nacházejí. Příkladem těchto hloubkových hodnot je na příklad známé severo-americké
rčení „čas jsou peníze“ (time is money), latinsko-americký důraz na rodinu nebo
australský „mateship“ (přátelství jako společenská instituce). U nás můţe poslouţit
jako příklad známé české „být nad věcí“, coţ můţe mít význam schopnosti vyrovnat
se s ţivotními problémy (například dlouhodobé omezení osobní svobody), nebo toto
rčení můţe reflektovat naši-českou tendenci problémům se vyhnout (utéct z boje).
Hloubkové hodnoty jsou podstatou Trompenaarsova systému kulturních dimenzí,
které autor pouţívá k srovnávání kultur, tedy k určení toho, v čem se kultury
vzájemně odlišují. Kulturním dimenzím se budu věnovat v příští kapitole, zde bych se
rád zmínil ještě o potenciálním vlivu hloubkových hodnot na kulturní adaptaci.
Hloubkové hodnoty národní kultury mají podle Berryho, význam při adaptaci. V jeho
srovnávací studii akulturačního stresu (Comparative Studies of Acculturative Stress)
autor pouţil Hofstedeho srovnávací výzkum hodnot v národních kulturách (Berry
1987). Autor, pouţil čtyři Hofstedeho dimenze: mocenský odstup, individualismuskolektivismus, vyhýbání se nejistotě a maskulinitu-femininitu a zjistil, ţe čím větší
byl rozdíl mezi většinovou kulturou (Kanada) a kulturami příchozích, včetně
expatriotů, tím větší byl adaptační stres.
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Pro ilustraci rozdílů v hloubkových hodnotách národních kultur, je v příloze ukázka
některých hloubkových hodnot vybraných národních kultur, které jsou relevantní pro
tuto práci. Tyto hloubkové hodnoty jsem shromáţdil v průběhu 2007 a 2008 od
studentů z řady kulturních skupin, během interkulturních seminářů na VŠE v Praze
(Příloha C).
Vliv rozdílů v hodnotových systémech vzájemně se adaptujících kultur je podle řady
autorů stěţejní pro úspěch akulturace a tedy i vzájemného souţití jednotlivých
etnokulturních skupin v rámci pluralitní (multikulturní) společnosti. Na příklad Ward
a kolektiv povaţují kulturní vzdálenost, tedy rozdíly mezi kulturami při akulturaci, za
zdroj akulturačního stresu (Ward a kol. 2001, s. 95).
Obdobně Berry uvádí, ţe čím větší jsou kulturní rozdíly mezi etnokulturními
skupinami, na příklad v jazyce nebo v náboţenství, tím náročnější je proces
akulturace (Berry 2002, s. 361). Také Sam povaţuje kulturní vzdálenost mezi
kulturními skupinami, které jsou v kontaktu během akulturace za zdroj potíţí při
kulturní adaptaci (Sam a Berry 2006, s. 33). Vlivu kulturní vzdálenosti na akulturaci
se budu věnovat také v kapitole 2.4.
2.3. Kulturní dimenze a standardy
Kulturní dimenze nebo standardy, jsou kritéria, podle nichţ je moţno přehledně a
srozumitelně popsat klíčové odlišnosti národních kultur. Obecné kulturní dimenze
jsou podle Inkelse a Levinsona (Hofstede 1997 s.13) čtyři. V těchto obecných
dimenzích je popsatelná jakákoliv národní kultura:
1. vztah k autoritě
2. vztah individua k společnosti
3. vztah mezi muţi a ţenami (maskulinity/ femininity)
4. způsob řešení konfliktů
Geert Hofstede přizpůsobil tyto obecné dimenze výsledkům jeho výzkumu v divizích
IBM v padesáti zemích. Jeho výzkum se týkal 116 000 zaměstnanců v IBM a
dceřiných společnostech. Na základě tohoto výzkumu, Hofstede rozlišuje pět dimenzí,
podle nichţ je moţno charakterizovat chování jednotlivců v různých národních
kulturách:
1. mocenský odstup - tolerance nerovného rozdělení moci, coţ se projevuje odstupem
v hierarchii řízení. Na příklad úroveň spolupráce hlavního pilota a pomocného pilota
při řešení krizových situací na bázi kooperace je příkladem malého mocenského
odstupu. Spolupráce pilotů pouze na bázi direktivy je příkladem velkého mocenského
odstupu. Záznam leteckých incidentů dokumentuje větší počet katastrof při velkém
mocenském odstupu - na příklad Korejská kultura (Malcolm Gladwell).
2. vyhýbání se nejistotě – stupeň pocitu ohroţení příslušníků dané národní kultury
neznámými situacemi (Hofstede 1997 s. 113). Tato dimenze vyjadřuje, nakolik lidem
určité kultury vadí podstupovat riziko změn, respektive zda se těmto změnám
přinášejícím nejistotu snaţí raději vyhnout (Průcha 2004 s. 82). Podle Hofstedeho
výzkumů, země se silnou tendencí vyhýbat se nejistotě jsou na příklad: Řecko,
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Portugalsko nebo Japonsko. Země s malou tendencí vyhýbat se nejistotě jsou na
příklad: Dánsko, Švédsko, Velká Británie a Spojené Státy Americké (Hofstede 1997,
s. 113).
3. individualismus-kolektivismus – tato dimenze vyjadřuje rozsah závislosti
jednotlivce na kolektivu (rodině aj.) a míru volnosti pro jeho vlastní iniciativu.
Individualistické společnosti jsou taková, v nichţ vazby jednotlivců na kolektivy jsou
volné; naopak v kolektivistických společnostech jsou lidé od narození integrováni do
soudrţných skupin (Průcha 2004, s. 81). Podle Hofstedeho, jsou země
s individualistickou kulturou na příklad: Velká Británie a Spojené Státy Americké
nebo Austrálie. Země s kolektivistickou kulturou jsou například: Guatemala,
Venezuela, Peru, Portugalsko nebo Řecko (Hofstede 1997, s. 53).
4. maskulinita-femininita – maskulinita vyjadřuje zastoupení a vliv „ muţského
prvku“ v hodnotách určité společnosti. Maskulinita se vztahuje na kultury, v nichţ
jsou rodové role zřetelně odlišeny, a femininita na kultury, v nichţ se rodové role
překrývají (Průcha 2004, s. 82). Podle Hofstedeho, jsou země s maskulinní kulturou
na příklad: Japonsko, Rakousko, Venezuela, Itálie nebo Mexiko. Země s femininní
kulturou jsou na příklad: Švédsko, Norsko, Nizozemsko nebo Dánsko.
5. dlouhodobá-krátkodobá orientace – dlouhodobá orientace v určité národní kultuře
vyjadřuje pěstování vlastností lidí vztaţených k budoucím odměnám, k vytrvalosti,
k ochotě podřizovat se ve prospěch dlouhodobých cílů. Krátkodobá orientace je
zaměřenost na blízké cíle, na okamţité výsledky (Průcha 2004, s.82). Hofstede se
zmiňuje o konfuciánské filozofii, která podtrhuje dlouhodobou ţivotní orientaci.
Z tohoto pohledu, země s konfuciánskou tradicí, na příklad Čína, jsou příkladem
dlouhodobé hodnotové orientace (LTO-long term orientation). Podle Hofstedeho, jsou
země s dlouhodobou orientací na příklad: Čína, Japonsko, Hongkong nebo Taiwan.
Země s krátkodobou orientací jsou: Pakistán, Nigérie, Filipíny nebo Kanada.
Podobně jako Hofstede, také výše zmíněný Fons Trompenaars se dlouhodobě věnuje
výzkumu kriterií, podle nichţ je moţno přehledně a srozumitelně popsat klíčové
odlišnosti národních kultur. V jeho knize „Riding The Waves of Culture“, se
Trompenaars věnuje základním rozdílům v hloubkových hodnotách (core values),
které reflektují to, jak se lidé v dané kultuře organizují, aby přeţili v ţivotním
prostředí ve kterém se, jako skupina nacházejí. Autor nazývá tyto hloubkové hodnoty
„assumptions about existence“ tedy volně přeloţeno existenční předpoklady. Jde o
způsoby řešení základních a univerzálních lidských problémů, které odlišují jednu
kulturu od druhé (Trompenaars 1998 s. 23). Podle Trompenaarse, lidé obecně řeší tři
druhy problémů: vztah k přírodě – fyzickému prostoru, vztah k času a vztah k jiným
lidem. Kulturní skupiny řeší tyto základní problémy různě. Aby umoţnil interkulturní
srovnání, a tedy i pochopení a popis kulturních rozdílů Trompenaars pouţívá pět
kulturních dimenzí, které popisují rozdílné přístupy k řešení vztahových problémů
mezi lidmi. Tyto interkulturní orientace jsou škály, které vyjadřují tendenci národní
kultury přistupovat k řešení vztahových problémů v rozmezí od jednoho extrému
k druhému Trompenaars 1998 s. 29). V praxi jsou extrémy zřídka dosaţeny.
Trompenaars pouţívá následující hodnotové škály:
1. univerzalismus (universalism)- partikularismus (particularism)
2. individualita (individualism)- kolektivita (communitarianism)

15

3. neutrálnost (neutral )- emocionálnost (affective)
4. specifičnost (specific)- difúze (difuse)
5. výkon (achievement)- přisouzený status (ascription)
Trompenaars pouţil tyto dimenze k odlišení národních kulturních charakteristik a tedy
k vymezení rozdílů mezi národními kulturami. Pro tuto práci je důleţité vnímat
kulturní rozdíly a kulturní vzdálenost, ať uţ je vymezena prostřednictvím Hofstedeho
standardů nebo Trompenaarsových dimenzí, ve vztahu ke kulturní adaptaci, tedy jako
faktor ovlivňující akulturaci.
V příloze jsou české národní kulturní charakteristiky popsané pomocí Hofstedeho a
Trompenaarsových dimenzí (PŘÍLOHA C.)

2.4. Kulturní identita
Řada autorů se zabývá vlivem kulturní identity na akulturaci. Kulturní identita byla
výše definována jako systém postojů a přesvědčení, které mají příslušníci určité
kulturní skupiny sami o sobě (Průcha 2004 s. 120). Berry pouţívá termíny kulturní a
sociální identita jako synonyma (Berry 2002 s. 357).
Zcela zásadní pro adaptaci na jinou kulturu je podle Berryho rozhodnutí adaptujících
se jedinců, zda si zachovají původní kulturní identitu či nikoliv. To platí jak pro
imigranty tak pro krátkodobě migrující expatrioty typu „sojourner“ o kterých je tato
práce. Berry rozvíjí Tajfelovu teorii sociální identity (Social Identity Theory-SIT)
jako centrální teorii pro pochopení interkulturních vztahů (Berry 2002, s. 359). Tajfel
definuje sociální identitu jako „ ty aspekty jednotlivcova chápání sama sebe, které
jsou odvozeny od vnímání jeho členství v příslušné sociální skupině (skupinách),
spolu s emočním nábojem příslušejícím tomuto členství (Berry 2002, s. 359).
Při styku minoritní etnokulturní skupiny s dominantní kulturou, dochází k řadě změn
u příslušníků minoritní skupiny, které jsou označovány jako akulturační stres (Průcha
2004 s. 104). Řada autorů jako Berry, Sam nebo Ward se věnují vlivu kulturní
identity na akulturační stres u dlouhodobě nebo krátkodobě migrujících jedinců. Berry
poukazuje na to, ţe jednotlivci jsou principiálně motivováni k dosaţení pozitivní
sociální identity v novém kulturním prostředí, tak aby mohli o sobě uvaţovat
pozitivně. V tomto smyslu Berry cituje výzkum Taylora a Moghadama, který se
věnoval sociální psychologii souţití skupin. Berry poukazuje na následující závěry
tohoto výzkumu: „Tam kde srovnání (s majoritní kulturou) vede k dosaţení pozitivní
sociální identity (v majoritní kultuře), jedinci volí zachování jejich sociální identity.
Tam kde zachování původní identity nevede k dosaţení pozitivní sociální identity,
jedinci volí změnu sociální identity“ (Berry 2002 s. 360). Pro krátkodobě migrující
expatrioty je pravděpodobně typičtější první alternativa.
Vztah etnické identity a sociální tísně studovali v Austrálii Nasdale a kolektiv
v šedesátých a sedmdesátých létech minulého století na uprchlících z Vietnamu
(Průcha 2004 s. 106). Důleţitým závěrem tohoto výzkumu pro tuto práci, je existence
signifikantního vztahu mezi stupněm etnické identity příchozích a jejich
psychologickou tísní. Průcha postuluje: „ čím více imigranti trvají na své etnické
identitě, čím více se cítí vázáni ke kultuře, tím spíše u nich dochází k psychologické
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tísni v obklopující je kultuře majoritní společnosti“ (Průcha 2004 s. 106). Toto zjištění
ptvrzuje také studie akulturace expatriotů, kanadských učitelů angličtiny v Japonsku.
U těchto jedinců vedla preference pro jejich kanadskou identitu k významnému
sníţení sebeúcty v japonském kulturním prostředí (Ward 2001 s. 111).
V literatuře je diskutováno propojení mezi kulturní identitou a kulturní vzdáleností.
Identifikace s původní kulturou je silnější, čím větší je rozdíl mezi původní a
hostitelskou kulturou, tedy čím větší je kulturní vzdálenost (Sam a Berry 2006 s. 173).

2.5. Kulturní rozdíly a kulturní vzdálenost
Obecně, kulturní různorodost je na naší planetě obrovská. Týká se mnoha aspektů
ţivota lidských společenství. Jde na příklad o rozdíly v řeči, výchově, vzdělání, víře,
rodinných vztazích, zvyklostech, oblečení, tanci, hudbě, architektuře nebo jídle. Přes
určité stírání rozdílů díky masové výrobě, masovým sdělovacím prostředkům a
lingvistické uniformitě, jsou kulturní rozdíly stále obrovské. Kulturní rozdíly jsou
v pozadí veškerých adaptačních problémů.
Pokud jde o kulturní vzdálenost, ať uţ jde o rozdíly v řeči nebo v náboţenství, Berry
uvádí, ţe čím větší je kulturní vzdálenost mezi kulturami, tím problematičtější je
akulturace (Berry 2002 s. 361).
V kapitole 2.2.2. jsem se zmínil o hloubkových hodnotách (core values), které
odráţejí to, jak se lidé v dané kultuře organizují, aby přeţili v ţivotním prostředí ve
kterém se, jako skupina nacházejí (Trompenaars 1998 s. 23). Tento koncept
hloubkových hodnot je stěţejní pro pochopení konceptu kulturní vzdálenosti (cultural
distance). Čím větší jsou rozdíly mezi hloubkovými hodnotami národních kultur či
etnokulturních skupin, tím větší je i kulturní vzdálenost mezi nimi (Berry 2002 s.
361). Jelikoţ kulturní vzdálenost je jedním z faktorů, které určují průběh a úspěch
akulturace, jsou i rozdíly v hloubkových hodnotách mezi adaptujícími se kulturami
zásadní pro akulturační proces. V příloze je kompendium hloubkových hodnot
národních kultur expatriotů zahrnutých do této studie, které jsem shromáţdil
v průběhu let 2007 a 2008 od mezinárodních skupin studentů na VŠE v Praze (Příloha
C). Zde uvedu příklad typických hloubkových hodnot dvou kultur, na které se
adaptují expatrioti a imigranti zkoumaní v této práci:
Česká kultura: adaptabilita, improvizace, vynalézavost, kreativita, schopnost povznést
se nad problém, komfort, vychytralost, závist, soucit, světskost, patriotismus,
přátelství, svoboda.
Australská kultura: mateship (hluboké přátelství), svoboda, patriotismus, soucit, snaha
pomoci druhým (little battler), schopnost povznést se nad problém (easy going),
nedbalost (recklessness), rodina, soukromé vlastnictví, rovné příleţitosti, demokracie,
protestantská etika.
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2.6. Kulturní adaptace - akulturace
Termín adaptace (přizpůsobení) se pouţívá všude tam, kde jde o mechanismus, s
jehoţ pomocí, se jedinec vyrovnává se svým prostředím. Sociální adaptace, je
výsledkem procesu začleňování jedince do struktury sociálních vztahů ve skupině lidí
(Jandourek 2001 s. 11). Takovou skupinou můţe být na příklad národ (skupina s
kulturou národní) nebo organizace (skupina s kulturou organizační). V lapidární
formě, je adaptace na domácí-vlastní kulturu zákonitý proces pro začleňování dětí do
kultury jejich rodičů. Tento druh kulturní adaptace se nazývá enkulturace
(enculturation) a byl výše definován jako je formální i neformální přejímání
kulturních norem a zkušeností jedincem v průběhu jeho ontogeneze, a také jako
socializační proces osvojování kulturních tradic, jazyka a dovedností jednotlivcem od
narození (Průcha 2004 s. 48, Jandourek 2001 s. 72)
Podle Průchy, je důleţitým problémem při zkoumání adaptace imigrantů
v hostitelských zemích mezigenerační transmise hodnot. Předávání hodnot původní
kultury od rodičů k dětem můţe významně ovlivnit to, jaké strategie adaptace
v novém kulturním prostředí imigranti dlouhodobě uplatňují (Průcha 2004 s. 101).
Vzhledem k jejich relativně krátkodobému pobytu v cizí kultuře, není tento koncept
příliš relevantní pro expatrioty a je uveden z důvodu zdůraznění důleţitosti
enkulturace pro kulturní adaptaci obecně. Na rozdíl od enkulturace, probíhá u
příslušníků jedné národní kultury, kteří se adaptují na kulturu jinou, výše definovaná
akulturace. Pro Bennetta, je tento druh kulturní adaptace osob jiţ adaptovaných v jiné
národní kultuře nebo kulturách, ústředním principem veškeré interkulturní
komunikace. Podle tohoto autora je platný i opak, ţe podstatou pochopení
interkulturní komunikace, je pochopení procesu lidské adaptace na jiné kultury
(Bennett 1998 s. 24).
Akulturace byla výše definována jako proces sociálních a kulturních změn, který je
důsledkem těsných kontaktů rozdílných kultur a za něhoţ dochází k přijímání prvků
jedné kultury, nebo k vzájemnému přejímání a splývání kultur (Slovník cizích slov
s. 24). Berry hovoří o akulturaci jako o procesu, kterým jedinci procházejí, kdyţ jsou
vystaveni změně kultury (Berry 2002 s. 348).
Berry rozlišuje dvě úrovně akulturace: kulturní a psychologickou. Kulturní úroveň
akulturace označuje jako fenomény, které vznikají, kdyţ skupiny jednotlivců patřících
do různých kultur přijdou do dlouhodobého, přímého styku, který má za následek
změny v původních kulturních vzorcích jedné, nebo obou skupin (Berry 2002 s. 349).
Berry zdůrazňuje, ţe tato kulturní úroveň akulturace musí být rozlišena od termínu
kulturní změna (cultural change). Akulturace je jen jednou formou kulturní změny.
Kulturní změny mohou nastat také na příklad vlivem času, změny fyzického prostředí,
technologických inovací nebo politických tlaků na stávající kulturu. Rovněţ tak
asimilace nesmí být zaměňována s akulturací. Asimilace můţe být fází akulturace
(Berry 2002 s. 349).
Psychologická úroveň akulturace se týká kulturních změn, které nastanou následkem
jedincova kontaktu s jinou kulturou (Berry 2002 s. 350). Berry při tom rozlišuje dva
druhy změn chování jednotlivců: zbavování se původních kulturních vzorců a
přijímání nových vzorců chování. Psychologická úroveň akulturace je velmi důleţitá
pro tuto práci a budu se jí věnovat v příštích kapitolách.
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2.6.1. Teoretické principy akulturace
Kardinální otázkou je, co se stane s jednotlivcem, který se vyvinul v jedné kultuře,
kdyţ se pokouší ţít v kultuře jiné. Benett povaţuje adaptaci na novou kulturu za
ústřední otázku interkulturní komunikace: „the crux of intercultural communication is
in how people adapt to other cultures“ (Benett 1998, s. 24). Berry rozlišuje dva druhy
změn chování: zbavování se původních kulturních vzorců a přijímání nových vzorců
chování (Berry 2002, s. 361). Toto je zcela praktická záleţitost. Při Komunikaci
s lidmi z jedné kultury, není moţno pouţívat hodnotový systém, tedy kulturní vzorce,
kultury jiné.
Během výzkumu, manaţer v mezinárodní firmě prohlásil: „kdyţ odjíţdím domů, do
mateřské firmy na jednání, musím si, obrazně řečeno, sundat můj český klobouk a
nasadit si můj německý klobouk“ (osobní pozorování Gärtner 2010).
Teoretickými principy, které jsou v pozadí kulturní adaptace, se zabývá řada
výzkumníků. Na příklad Milton J. Bennett hovoří o vývojovém modelu kulturní
vnímavosti (Developmental Model of Intercultural Sensitivity, DMIS), (Bennett 1998
s. 26). Geert Hofstede se přiklání k modelu kulturního šoku (culture shock), kdy naše
mentální naprogramování-mental software, je v novém prostředí konfrontováno
s odlišným souborem hodnot (Hofstede 1997 s. 209). Jiţ mnohokrát zmíněný John W.
Berry, pouţívá model akulturačního stresu, kdy jedinec, který je ve styku s jinou
kulturou, proţívá období obav, úzkosti, tísně, zmatku a stresu, neţ se posune do fází
funkčního přizpůsobení a kulturní adaptace. Berryho výzkum v Kanadě poukazuje na
to, ţe expatrioti „sojourners“ proţívají vyšší stupeň akulturačního stresu neţ imigranti
nebo uprchlíci (Berry 1987 s. 491). Teorií akulturačního stresu se budu zabývat v
následující kapitole.
Gudykunst hovoří o adaptační dynamice: stress-adaptace-růst (Stress-AdaptationGrowth Dynamic). Podle této teorie, nemá adaptace lineární formu, ale probíhá ve
skocích. Tajfelova teorie kulturních identit (Social Identity Theory-SIT), se zabývá
konfliktem kulturních identit. Na jedné straně, jde o potřebu akulturace, na drué straně
jde o resistenci k dekulturaci. Jde tedy o tlak (push), nové kultury a tah (pull), původní
kultury (Gudykunst 2005 s. 383). Ve vztahu k adaptaci na novou kulturu, Colleen
Ward pouţívá koncepci ţivotních změn (Life changes). Stres a zvládání stresových
situací, které vyvstávají při akulturaci je shrnuto do série stres vyvolávajících
ţivotních situací, které vyţadují strategie zvládání. K měření stresových situací,
pouţívá autorka Holmesovu škálu sociálního přizpůsobení (Social Readjustment
Rating Scale-SRRS), (Ward 2001 s. 73). Snad nejznámějším principem kulturní
adaptace je Berryho model interaktivní akulturace, v němţ autor uvádí čtyři strategie
adaptace imigrantů v hostitelské společnosti: integrace, asimilace, separace a
marginalizace (Berry 2002 s. 354).

2.6.1.1. Model interaktivní akulturace (Interactive Acculturation Model - IAM)
Tento termín pouţil poprvé Bourhis (1997). Jeho teorie se týká vztahu mezi
hostitelskou kulturou a skupinou imigrantů. Kulturní adaptace je podle tohoto autora
výsledkem akulturačních orientací obou skupin; jak hostitelské tak imigrantské. Jde
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tedy o vzájemné ovlivňování imigrantů a hostitelů. Tento akulturační proces je dále
ovlivněn integrační politikou daného státu (Gudykunst 2005 s. 22). Při dlouhodobé
migraci z jedné kultury do druhé, migrující jedinci nebo skupiny, pouţívají různé
adaptační strategie. Výběr akulturační strategie závisí na několika faktorech, podle
Berryho především na tom, do jaké míry si nově příchozí chtějí zachovat jejich
kulturní identitu (Berry 2002 s. 354).
Současně, hostitelská kultura pouţívá vlastní strategie za účelem začlenění imigrantů.
Hostitelská-dominantní kultura volí určitou strategii vůči příchozím, a tím do značné
míry určuje, která strategie je příchozími zvolena. Tolerantní, obvykle multikulturní
společnosti umoţňují nově příchozím zvolit strategii integrace, naopak méně
tolerantní a více dominantní hostitelské kultury vedou spíše k zvolení strategie
asimilace (Berry 2002 s. 354)
Berryho model interaktivní akulturace (Gudykunst 2005, s. 22), se tedy vztahuje k
adaptaci imigrantů v novém kulturním prostředí. Podle tohoto modelu imigranti řeší
dvě základní otázky: (1) dát přednost zachování jejich původních kulturních identit a
(2) dát přednost dobrým vztahům s příslušníky kultury nové. Podle Berryho modelu,
se v průběhu řešení tohoto základního problému, adaptující jedinci mohou dostat do
čtyř moţných situací:
(a) integrace - ano na otázku (1) a ano na otázku (2)
(b) asimilace - ne na otázku (1) a ano na otázku (2)
(c) separace - ano na otázku (1) a ne na otázku (2)
(d) marginalizace - ne na otázku (1) a ne na otázku (2)
Akulturační proces se týká také příslušníků hostitelské kultury. Bourhis (Gudykunst
2005 s. 22), rozvinul model, podle kterého hostitelé řeší také dvě kardinální otázky:
(1) budeme akceptovat, ţe imigranti si zachovají jejich kulturní zvyky a tradice
(2) budeme akceptovat, ţe imigranti přijmou naše (hostitelské) kulturní zvyky a
tradice. Podle Bourhise, se hostitelé mohou dostat rovněţ do čtyř situací:
(a) integrace - ano na otázku (1) a ano na otázku (2)
(b) asimilace - ne na otázku (1) a ano na otázku (2)
(c) segregace - ano na otázku (1) a ne na otázku (2)
(d) vyloučení - ne na otázku (1) a ne na otázku (2)
Bourhis pouţívá oba modely k prognóze problematičnosti vztahů mezi imigranty a
jejich hostiteli. Pokud se obě strany shodují, jsou problémy nepodstatné (například,
pokud obě strany zastávají integrační přístup). Pokud se strany neshodují, můţe dojít
ke konfliktu.
Z pohledu hostitelské kultury, Berryho model adaptace imigrantů v hostitelské
společnosti můţe zaujmout následující formy: Především je to multikulturalismus,
který odpovídá integraci, dále je to „melting pot“ (tavící tyglík), který odpovídá
asimilaci, dále pak segregace, která odpovídá separaci a konečně vyloučení ze
společnosti, které ze společenského hlediska odpovídá marginalizaci (Berry 2002
s. 354).
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S odvoláním na Berryho, Průcha definuje adaptační strategie imigrantů v hostitelské
společnosti následovně (Průcha 2004 s. 98):
Integrace je takový způsob adaptace, kdy imigranti uznávají, ţe poznání a přijetí
kultury hostitelské země je pro ně důleţité, avšak současně si chtějí udrţet i svou
vlastní kulturu. Integrovaní imigranti mají pak dvojí kulturní identitu.
Asimilace je způsob adaptace, při němţ imigranti usilují o co největší splynutí
s obyvatelstvem hostitelské země, zatímco svou původní kulturu povaţují za málo
důleţitou pro ţivot v novém prostředí.
Separace vlastně není adaptace. V tomto případě imigranti nepovaţují kontakt
s příslušníky hostitelské kultury za důleţitý a setrvávají v určité izolaci, pouze se svou
původní kulturou.
Marginalizace je strategie těch imigrantů, kteří necítí potřebu kontaktu s hostitelskou
kulturou, ale neuchovávají si ani svou původní kulturu. Identifikují se jen se
subkulturou své vlastní skupiny.
Výše popsaný model interaktivní akulturace, se týká především dlouhodobě
migrujících jednotlivců a skupin a je také relevantní pro souţití etnických minorit
v majoritních společnostech: například Austrálci v Austrálii, Maori na Novém
Zélandě, Eskymáci v Kanadě nebo Američtí Indiáni v USA.
Pokud jde o krátkodobě migrující expatrioty, výše popsané adaptační strategie jsou
relevantní ve smyslu komplexního zachycení teoretických principů akulturace a také,
pro pochopení dynamiky vztahů mezi imigranty a jejich hostiteli obecně, která se
vztahuje i na expatrioty.

2.6.1.2. Teorie relevantní pro akulturaci expatriotů
Kulturní adaptace u expatriotů má prostorovou dimenzi - migrace, překračování
hranic a časovou dimenzi - krátkodobá migrace, obvykle na několik let (Gartner 2010
výzkum). Jak bylo řečeno v kapitole 2.6, kulturní adaptace má dvě úrovně: kulturnískupinovou a psychologickou-individuální (Diagram 2.). Ve vztahu k akulturaci u
expatriotů, je zvláště důleţitá psychologická úroveň kulturní adaptace. V tomto
smyslu, je podstatná diskuse o akulturačním stresu, který jednotlivci zaţívají při jejich
adaptaci na nové kulturní prostředí. Berryho výzkum v Kanadě poukazuje na to, ţe
expatrioti typu „sojourner“, zaţívají relativně vysokou úroveň akulturačního stresu
(Berry 1987 s. 491). Akulturačnímu stresu a jeho měření, se budu věnovat v kapitole
2.6.3. Zde bych chtěl poukázat na některé akulturační teorie relevantní pro akulturaci
u expatriotů.
Vývojový model kulturní vnímavosti (Developmental Model of Intercultural
Sensitivity DMIS). Bennett popisuje interkulturní adaptaci ve smyslu vývoje
interkulturní vnímavosti od etnocentrických stadií k etnorelativistickým. DMIS je
zaloţen na kognitivní psychologii a radikálním konstruktivismu-smyslové vjemy
neodráţí objektivní realitu, ale spíše ji konstruují. Interkulturní vnímavost se během
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kulturního šoku pohybuje od etnocentrismu: popírání skutečnosti, obrana,
minimalizace k etnorelativismu: přijetí, adaptace, integrace (Bennett 1998 s. 26).
Bennettův model se podobá akulturační křivce, respektive standardnímu průběhu
akulturace, kdy pozitivní pocity počátečního nadšení (euforie) jsou po několika
měsících vystřídány negativními pocity kulturního šoku a alienace (odcizení), aby po
několika dalších měsících byly vystřídány funkčním přizpůsobením a kulturní
adaptací (Hofstede 1997 s. 210).
Bennett při tom zdůrazňuje, ţe jde především o evoluci postojů jednotlivců od
etnocentrismu (upřednostnění poţadavků vlastní kultury) k etnorelativismu,
interkulturnímu vnímání, které je podmíněno pochopením rozdílů v hodnotových
systémech obou kultur: vlastní i hostitelské. Tento postojový posun, má stadia, která
Bennett nazývá: popírání skutečnosti (denial), obrana (defense), minimalizace
(minimization), přijetí (acceptance), adaptace (adaptation) a integrace (integration).
Při tom první tři stadia jsou etnocentrická (ethnocentric) a poslední tři stádia jsou
etnorelativistická (ethnorelative stages), (Bennett 1998 s. 26).
I kdyţ je Bennettův model zaměřen především na imigranty, má uplatnění při studiu
expatriotů. Etnorelativistická etika, na které je citlivé vnímání jedinců z jiné kultury
zaloţeno, je velmi důleţitá při adaptaci expatriotů. Přitom posun od menší k větší
citlivosti při chápání kolegů v zaměstnání a příslušníků hostitelské kultury obecně, je
dobrou strategií pro zvládnutí komplikované situace, ve které se expatrioti nacházejí.
Stojí za to se podívat na jednotlivá stádia v Bennettově modelu:
Popírání skutečnosti. V tomto počátečním stádiu jedinec není schopen chápat kulturní
rozdíly. Je zaměřen na vlastní kulturu a vše co se kolem něho děje interpretuje
prostřednictvím hodnotových vzorců jeho vlastní kultury. Jedinci z cizí kultury jsou
pro něj prostě „cizinci“. Existuje silná tendence k pouţití stereotypů. Jednoduchost
stereotypického zařazování cizinců do kategorií je v tomto stadiu enkulturace velmi
svůdná.
Obrana. V tomto stádiu je jedinec více schopen chápat kulturní rozdíly, ale typicky
přiznává druhé straně spíše negativní charakteristiky. Výběrové pouţití negativních
stereotypů vůči jedincům z cizí kultury pomáhá překonat pocit nejistoty a prohloubit
si pocit vlastní kulturní identity.
Minimalizace. V tomto stádiu má jedinec tendenci uchopit některé, jemu známé
kulturní rozdíly a redukovat na ně všechny kulturní rozdíly, kterých si začíná být
vědom. Takţe například rozdíly v jídle, pití, trávení volného času apod. jsou chápány
jako zásadní; zatím co rozdíly v osobních vztazích, společenských zvycích a například
v komunikačních přístupech v pracovním prostředí jsou povaţovány za nepodstatné.
V podstatě jsou lidé stejní. Tato minimalizace kulturních rozdílů má také dimenzi,
která se vztahuje ke kulturní vzdálenosti. Pokud jsou kultury podobné, kulturní
vzdálenost je malá, adaptující se jedinec má tendenci budovat jeho znalost cizí kultury
na těch aspektech, které jsou stejné nebo podobné aspektům jeho vlastní kultury.
Odlišné aspekty cíleně vynechává.
Přijetí. V tomto stádiu má adaptující se jedinec schopnost vidět a dále objevovat
kulturní rozdíly. Přijetí rozlišnosti kultur neznamená, ţe se poddá cizí kultuře, ale ţe ji

22

akceptuje jako přijatelnou a hodnotnou alternativu kultuře vlastní. Vstup do tohoto
stádia je nezbytným krokem k adaptaci.
Adaptace. Jedinec, který se propracoval do tohoto stádia akulturace, pouţívá znalost
obou kultur, vlastní a cizí, k záměrné změně postoje v nové situaci. Jde při tom o
nový rámec uvaţování a chápání rozdílů mezi danými hodnotovými systémy a jejich
efektivní vyuţití v kaţdodenním ţivotě.
Integrace. V tomto finálním stádiu kulturní adaptace, je adaptující se jedinec schopen
dosáhnout takové kulturní identity, která umoţní, aby se stal „multikulturalistou“
(multiculturalist). Integrovaný jedinec si je vědom, ţe světonázory jsou kolektivní
výtvory a kulturní identita je mentální výtvor našeho vědomí (construction of
consciousness), (Bennett 1998 s. 29). Bennettův model kulturní adaptace je, podle
mého názoru, relevantní pro adaptaci expatriotů aţ do stádia adaptace. Stádium
integrace vyţaduje dlouhodobější propojení s cizí kulturou typické spíše pro
emigranty nebo exulanty.
Stres-adaptace-růst (Stress-Adaptation-Growth Dynamic). V tomto modelu, jde o
dynamiku psychologického pohybu směrem vpřed a nahoru k zlepšujícím se šancím
naplnění poţadavků hostitelské společnosti. Stres-adaptace-růst není lineární pohyb,
ale cyklický posun: dva kroky vpřed a jeden vzad. Stresující vliv dílčích selhání,
podle autora, aktivuje adaptivní energii adaptujících se jedinců, kteří se zreorganizují
a skokem posunou dopředu (Gudykunst 2005 s. 384).
Tento proces pokračuje, pokud existují v cizím prostředí nové výzvy k adaptaci.
Celkový trend je od nízkého, k vysokému stupni adaptace na novou kulturu.
V počátečním stádiu expozice na novou kulturu dochází k velkým a náhlým změnám.
Colleen Ward na příklad popisuje vysoký stres, který proţívali novozélandští
zahraniční dobrovolníci (New Zealand overseas volunteers) v počátečních dvou
měsících jejich mise (Ward a kol. 2001 s. 81). Během času se fluktuace mezi stresem
a adaptací zmenšují, stresové situace jsou méně intenzivní, aţ dojde k celkovému
zklidnění psychického stavu u adaptujících se jedinců a k jejich adaptaci na novou
kulturu (Gudykunst 2005 s. 384).
Konflikt kulturních identit (Social Identity Theory SIT). Na jedné straně jde o
potřebu akulturace a resistence k dekulturaci. Push-nové kultury a pull-původní
kultury (Gudykunst 2005 s. 383). Expatrioti preferují původní identitu, coţ můţe
komplikovat adaptaci na novou kulturu. Z pohledu krátkodobě migrujících expatriotů,
je tendence k zachování původní kulturní identity pochopitelná.
Důleţitý výzkum vztahu mezi kulturní identitou a psychologickým stresem imigrantů
provedli v Austrálii Nasdale, Rooney a Smith (1997). Výzkum se týkal vietnamských
uprchlíků do Austrálie v letech 1964-1975. Výzkum prokázal signifikantní vztah mezi
stupněm etnické identity imigrantů a jejich psychologickou tísní: “čím vice imigranti
trvají na své etnické identitě, tím spíše u nich dochází k psychologické tísni (Průcha
2004 s. 106).
Vliv kulturní, identity na akulturační stres je obecně akceptován. Sam a Berry
poukazujíce na výzkum - Liebkind 1996 a Nasdale, Rooney & Smith 1997, tvrdí, ţe
silná etnická identita je propojena s dobrým psychickým zdravím (Sam a kol. 2006 s.
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84). Výše zmínění autoři poukazují také na to, ţe u imigrantů, má nejpozitivnější
psychologický efekt identifikace s oběma kulturami; tedy jak s původní tak s
hostitelskou. Podle těchto autorů, je tento bikulturní přístup k identitě (bicultural
identity) také nejvíce adaptivní (Sam 2006 s. 84). Zřejmě z tohoto důvodu je
integrační přístup k akulturaci tak úspěšný.
Model kulturního šoku (Culture Shock Model), se podle Geerta Hofstedeho týká
situací, kdy naše mentální naprogramování, „mental software“, je v novém prostředí
konfrontováno s odlišným souborem hodnot. Naše „mental software“ se skládá
z hodnot, které byly naprogramovány během našeho individuálního vývoje od dětství
k dospělosti (ontogenese). Tento hodnotový systém, podle Hofstedeho, je pro nás tak
přirozený, ţe je nedílnou součástí našeho podvědomí. Jeho součástí jsou známí
hrdinové, symboly, rituály apod. Pro cizince můţe být nesnadné pochopit povrchní
manifestace jiného hodnotového systému, ale pochopit hloubkové hodnoty, kterými
jsou tyto manifestace podloţeny je velmi těţké. Tuto konfrontaci s neznámým
kulturním prostředím, kterou migrující jedinec proţívá během akulturace, Hofstede
nazývá „ culture shock“ kulturní šok (Hofstede 1997, s. 209).
Jedinci, na dočasných pracovních misích v cizině, tedy expatrioti (sojourners), se
podle autora zmiňují o fenoménu akulturační křivky (acculturation curve) Diagram 1.
V podstatě jde o grafické znázornění pozitivních a negativních pocitů, které jedinec
proţívá v průběhu akulturace. Počáteční pozitivní pocity (euforie) jsou nahrazeny
negativními pocity kulturního šoku a později opět vystřídány pozitivními pocity
během úspěšné kulturní adaptace. Průběhem akulturace se budu zabývat později
v kapitole 2.6.2.
Koncepce životních změn (Life Changes Concept). Podle C. Wardové, stres a
zvládání stresových situací, které vyvstávají při akulturaci, je shrnuto do série stres
vyvolávajících ţivotních situací, které vyţadují strategie zvládání. K měření intensity
stresových situací autorka pouţívá Holmesovu škálu sociálního přizpůsobení (Social
Readjustment Rating Scale - SRRS). Tento nástroj je zaměřen na standardizované
jednotky ţivotních změn (Life Canges Units - LCUs) pro 43 ţivotních situací, včetně
vybraných ţivotních změn, specifických pro migraci. Hodnoty na SRRS škále jsou
součtem jednotek ţivotních změn (LCU), pro určité období, na příklad 6 měsíců nebo
rok. Výzkum poukazuje na to, ţe čím vyšší je počet LCU jednotek, tím vyšší je
psychologická tíseň (distress) u migrujících jedinců (Ward 2001 s. 73).
Spradley a Phillips vyvinuli adaptační škálu specificky zaměřenou na mezikulturní
relokaci (cross-cultural relocation). Tento nový nástroj k hodnocení průběhu kulturní
adaptace tzv škála kulturního přizpůsobení (Cultural Readjustment Rating Scale
– CRRS), je zaloţen na souboru 33 ţivotních změn – faktorů, které jsou spojeny
s mezikulturní relokací, tedy přesunem jednotlivce enkulturovaného v jedné kultuře,
do kultury jiné. (Ward 2001 s. 73). Na základě tohoto výzkumu byly identifikovány
faktory, které ovlivňují akulturaci u expatriotů. Tyto faktory jsou v kapitole 2.6.6.
Zvládání úzkosti/nejistoty (Anxiety/Uncertainty Management – AUM). William
B. Gudykunst říká: “všichni expatrioti, jsou cizinci v kulturách, které navštíví (all
sojourners, are strangers in the cultures they are visiting)” (Gudykunst 2005 s. 420).
Autor pouţívá termín “cizinec” jako základ pro vysvětlení procesu adaptace u
expatriotů. Pouţívá při tom v sociologii známou Simmelovu (Georg Simmel 1908-
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1950) definici cizince jako osoby, která je současně daleko a blízko. Cizinci tedy
representují ve smyslu prostorovém blízkost a ve smyslu vztahovém vzdálenost;
neboť jsou fyzicky blízko, ale hodnotově daleko od jedinců z domácí kultury
(Gudykunst 2005 s. 420).
Gudykunstova AUM teorie se soustředí na proces adaptace/přizpůsobení se novému
prostředí u expatriotů. Kdyţ cizinec vstoupí do nové kultury, má pocit nejistoty
ohledně hodnot, postojů a způsobů chování hostitelů. Autor postuluje, ţe cizinec
potřebuje mít schopnost předvídat, kterou z moţných alternativ chování hostitelé
pouţijí. Jelikoţ si nejsou jisti, cítí úzkost, napětí a tensi při komunikaci s hostiteli.
Tedy úzkost, kterou cizinec proţívá při komunikaci s hostiteli je zaloţena na
negativním očekávání - negative expectation (Gudykunst 2005 s. 420).
Adaptace expatriotů (sojourners) je podle autora zaloţena na jejich schopnosti
redukovat úzkost a nejistotu při komunikaci na optimální úroveň. Pokud dojde k příliš
velké redukci, cizinec se stane příliš sebejistým a přestane se zajímat o to, jestli jeho
predikce je správná nebo ne. Motivace ke komunikaci s hostitelem se sniţuje při příliš
velkém sníţení nejistoty. Na druhou stranu, cizincova schopnost efektivně
komunikovat s hostiteli je nízká pokud úzkost a nejistota nejsou zredukovány
dostatečně. Navíc pokud nedojde k dostatečné redukci úzkosti a nejistoty cizinec
zapne „automatického pilota“ a interpretuje chování hostitelů podle vzorců vlastní
kultury a můţe docházet k nedorozumění (Gudykunst 2005 s. 23).
Gudykunst zdůrazňuje potřebu zvládnutí úzkosti/nejistoty u expatriotů při adaptaci na
hostitelskou kulturu. To v praxi znamená být otevřený k příjmu nových informací,
vytvářet nové kategorie pro jejich zařazování a vnímat nové alternativy při
komunikaci s hostiteli (Langer 1989 v Gudykunst 2005 s. 23). Kdyţ se cizinci
podařilo zvládnout jeho úzkost, musí se dále zaměřit na vyvinutí schopnosti správně
předvídat a vysvětlovat hostitelovo chování (Gudykunst 2005 s. 23).
Teorie adaptačních schémat (A Schema Theory of Adaptation). Hiroko Nishida
rozvinula teorii zobecněných předchozích zkušeností. Tyto zkušenosti jsou seskupeny
do znalostních kategorií, které autor nazývá „schémata“ - schemas (Nishida 1999 v
Gudykunst 2005 s. 25). Pokud expatriot nemá přístup k znalostním schématům
pouţívaným v hostitelské kultuře, nechápe chování jedinců z hostitelské kultury a má
tendenci vytvářet si vlastní schémata (self schemas). Toto tzv. „data driven
processing“ znamená, ţe cizinec se soustředí především na takové informační vjemy,
které ho zajímají, na rozdíl od těch, které jsou důleţité pro hostitele. Autorka nabízí
teorii, která říká, ţe za účelem adaptace na hostitelskou kulturu, se expatrioti aktivně
snaţí rozpoznat schémata hostitelské kultury. Pokud se jim to nedaří, vytvářejí si
schémata vlastní, která nemusí odpovídat realitě nové kultury (Gudykunst 2005 s. 25).
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2.6.2. Průběh akulturace
2.6.2.1. Průběh akulturace – akulturační křivka
Kulturní adaptace má, u všech typů migrujících jedinců (emigranti, exulanti,
expatrioti typu “sojourner”), obdobný průběh, který je závislý na kulturně
podmíněném vnímání jedinců z hostitelské kultury v procesu interkulturní
komunikace. Při mezilidské komunikaci, máme přístup k hodnocení odesílatele a jeho
zprávy ověřen v podmínkách vlastní kultury. Posuzujeme realitu podle toho, jaký
kulturní vzorec známe a uznáváme. Při komunikaci s lidmi z odlišných kultur, můţe
pouţívání vlastního kulturního vzorce a neznalost cizích vzorců, vést k nepochopení
skutečného obsahu informace, coţ můţe způsobit komunikační problémy
(Zadraţílová 2004). V realitě interkulturního prostředí, je přítomna řada nástrah, které
ovlivňují průběh akulturace a především její úspěch. Těmto se budu věnovat v dalších
kapitolách.
Kontakt s novou kulturou má pro adaptující se jednotlivce specifický průběh; začíná
stádiem euforie a vede přes kulturní šok k adaptaci (Hofstede 1997 s. 210). Tento
průběh je obecně znám pod pojmem akulturační křivka, která má tvar písmene „U“
(Hofstede 1997 s. 210, Sam a Berry 2006 s. 190, Berry 2002 s. 368, Ward 2001 s. 82,
Bennett s. 25). Pozitivní pocity počátečního nadšení – euforie, nebo také období
líbánků „honeymoon“, jsou po několika měsících vystřídány negativními pocity
kulturního šoku nebo stresu (dezorientace, zmatek, ztráta sebevědomí, deprese) a
alienace (odcizení, popírání skutečnosti, nevraţivost, stereotypy). Po několika dalších
měsících dochází k funkčnímu přizpůsobení, znovunabytí sebevědomí, a ke kulturní
adaptaci s pozitivními pocity (Hofstede 1997 s. 210). Hofstedeho pojetí akulturační
křivky je v Diagramu 1.
Koncepce akulturační křivky, která vystihuje průběh akulturace jak u expatriotů, tak u
imigrantů, je centrálním teoretickým základem této práce. Základní Hofstedeho pojetí
akulturační křivky je znázorněno v Diagramu 1. Toto pojetí je v navazujících částech
této práce rozšířeno o další informace relevantní pro akulturaci expatriotů, a pro
srovnání akulturace expatriotů v Česku a imigrantů v Austrálii. Tato grafická
znázornění jsou v Diagramech 5 a 6.
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DIAGRAM 1

AKULTURAČNÍ KŘIVKA

G&A

AKULTURAČNÍ KŘIVKA

Pozitivní

Pocity

Negativní

Čas
Euforie

Kulturní
šok

Akulturace

Stabilita
(adaptace)

(Hofstede 1997 s. 210)
Upraveno podle Hofstedeho autorem této studie

Místo pojmu kulturní šok, pouţívá Berry termín „akulturační stres“ (Berry 2002).
Důvod proč Berry dává přednost termínu akulturační stres, bude vysvětlen v kapitole
2.6.3. Koncepce akulturačního stresu je velmi důleţitá ve spojení s psychologickou
akulturací, a oba koncepce mají zásadní význam pro akulturaci expatriotů. Berry
rozlišuje dvě úrovně akulturace: kulturní (cultural level) a psychologickou akulturaci
(psychological acculturation). Struktura procesu akulturace podle Berryho je
nastíněna v Diagramu 2. Pro tuto práci je podstatná psychologická akulturace, tedy ta,
která probíhá na individuální úrovni. Důvodem je, ţe expatrioti typu sojourner, se
přemisťují z jedné kultury do druhé individuálně, nikoliv ve skupinách a po příchodu
do nové kultury, obvykle nevyhledávají skupiny krajanů. Berryho pojetí
psychologické akulturace, akulturačního stresu a behaviorálních změn při akulturaci,
jsou podstatné pro tuto práci.
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DIAGRAM 2

STRUKTURA PROCESU AKULTURACE
SKUPINOVÁ ÚROVEŇ

PSYCHOLOGICKÁ-INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ

KULTURA A

Psychologická akulturace

Kulturní
Změny

KONTAKT
Kultura A
Kultura B

Adaptace

Jednotlivci
z kultur
AaB

Jednotlivci
z kultur
AaB

Behaviorální
změny

Psychologická
Adaptace

Akulturační
stres

Socio-kulturní
adaptace

KULTURA B

(Berry 2002 s. 351)

Podle Berryho, ovlivňuje průběh psychologické akulturace pět hlavních faktorů
(Berry 2002 s. 364). První z těchto vlivů je funkce moderujících faktorů, které
existovaly před akulturací. Tyto faktory není moţno změnit. Jde na příklad o věk,
pohlaví, vzdělání. Druhým vlivem jsou stresory, tedy zkušenosti, potíţe během
akulturace, které jednotlivec proţívá. Tyto stresující proţitky pobízejí jedince k
hledání řešení a vedou k třetímu vlivu na průběh akulturace: k hledeání a uplatňování
strategiíí k vyrovnání se s těmito adaptačními stresy. Čtvrtým vlivem na průběh
psychologické akulturace je podle Berryho komplexní soubor okamţitých emočních
reakcí, které jsou nejblíţe pojmu stres. Autor uvádí tři moţné scénáře: 1. Pokud
behaviorální změny při adaptaci probíhají bez problémů, stress je minimální a dopady
jsou vesměs pozitivní. 2. Pokud nastanou akulturační problémy – stresory (stressors),
ale jedinci se daří s nimi úspěšně vyrovnat, stress je minimální a dopady jsou taktéţ
pozitivní. 3. Pokud jsou adaptační problémy zdrcující, a jedinci se nedaří s nimi
vyrovnat, úroveň stresu je vysoká a dopady na jedince jsou negativní. Pátým
aspektem psychologické akulturace je pak dlouhodobá adaptace. Zde se jedná o
relativně stabilní behaviorální změny, ke kterým dochází jako reakce na poţadavky
nového prostředí (Berry 2002 s. 365). Souhrn faktorů, které podle Berryho ovlivňují
akulturaci, je v Diagramu 4.
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Ward, Bochner a Furnham, s odvoláním na Obergovo pojetí průběhu akulturace, které
je podobné Hofstedeho teorii kulturního šoku, rozeznávají čtyři stadia kulturní
adaptace. Tato adaptační stádia vystihují emoční reakce spojené s kulturní adaptací
expatriotů (sojourners). Autoři hovoří o čtyřech stádiích: líbánky “honeymoon” počáteční nadšení, euforie; krize - kulturní šok, zmatek, disorientace, ztráta
sebevědomí, deprese; řešení krize “the recovery” - přijetí nové kultury; funkční
přizpůsobení “adjustment” - strategie zvládnutí aspektů nové kultury, aktivace
mechanismu přeţití (Ward a kol. 2001 s. 80). Toto pojetí akulturačních stadií je
relevantní pro tuto práci.
2.6.2.2. Teorie průběhu akulturace u expatriotů
Důleţitým aspektem výše zmíněného pojetí průběhu kulturní adaptace pro tuto práci
je fakt, ţe autoři se zabývají průběhem akulturace z pohledu expatriotů (sojourners).
Při tom naznačují časové aspekty průběhu akulturace pro jednotlivá akulturační
stadia, coţ má podstatný význam pro tuto studii (Diagram 5).
Autoři uvádějí výsledky dlouhodobých (longitudinálních) studií (Ward a kol. 2001 s.
81) ve kterých byla zjištěna poměrně vysoká úroveň psychologické tísně (distress) u
expatriotů během počátečních měsíců zahraniční stáţe. Colleen Ward na příklad
popisuje vysoký stres, který proţívali novozélandští zahraniční dobrovolníci (New
Zealand overseas volunteers) v počátečních dvou měsících jejich mise (Ward a kol.
2001 s. 81). Také Zheng a Berry v jejich longitudinální studii adaptace čínských
akademiků-expatriotů v Kanadě zjistili, ţe tito jedinci proţívali signifikantně větší
stres během prvních čtyř měsíců v Kanadě, neţ těsně před odchodem z ČLR (Zheng a
Berry 1991). Obdobně Furukawa a Shibayama zjistili vyšší úroveň stresu u
japonských studentů šest měsíců po započetí jejich zahraniční stáţe, neţ před
odchodem z Japonska (Ward a kol. 2001 s. 81).
Shrneme li, výše uvedené, časové aspekty průběhu akulturace u expatriotů, je zřejmé,
ţe k vysokému akulturačního stresu, nebo kulturnímu šoku, dochází velmi brzo,
několik týdnů po započetí zahraniční stáţe; ve dvou měsících po započetí stáţe byl jiţ
zaznamenán kulturní šok (Ward a kol. 2001 s. 81). Z toho vyplývá, ţe období prvotní
euforie je velmi krátké, a můţe trvat jen několik týdnů. Vezmeme li v potaz výše
zmíněnou „U“ křivku znázorňující typický průběh kulturní adaptace, Ward poukazuje
na období psychologické tísně (distress), krátké nastupuje jiţ během prvních měsíců
po zahájení stáţe a rychle nahrazuje počáteční euforii. Toto období akulturačního
stresu (kulturního šoku), můţe trvat několik měsíců, konkrétně dva aţ šest měsíců
(Ward a kol. 2001 s. 81). Toto je samozřejmě poněkud libovolný odhad, ale při
absenci přesnějších časových dat, jediný, který máme k dispozici.
Ward poukazuje na to, ţe koncepce „U“ křivky, se všemi jí vlastními nepřesnostmi,
nebyla zatím překonána (Ward a kol. 2001, s. 81). Po fázi kulturního šoku, která
můţe, jak bylo řečeno, trvat několik měsíců, výzkumníci poukazují na fáze řešení
krizového stavu, funkčního přizpůsobení a kulturní adaptace. U expatriotů
(sojourners) toto období obvykle začíná několik měsíců po příchodu do nového
kulturního prostředí a trvá po zbytek jejich zahraniční stáţe, tedy obvykle několik let
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(Sam a kol. 2006 s. 183). Časovým aspektům průběhu akulturace u expatriotů se budu
věnovat ve výzkumné části tohoto projektu, viz Diagram 5.

2.6.3. Akulturační stres a jeho měření
To co jiní autoři nazývají kulturním šokem (culture shock), Berry nazývá
akulturačním stresem (acculturative stress), (Berry 2002 s. 352). Berry vysvětluje
proč, upřednostňuje termín akulturační stres před termínem kulturní šok. Říká, ţe
zatím co kulturní šok, tento termín byl poprvé pouţit Obergem v šedesátých létech
minulého století, má spíše patologický význam, zatímco kulturní stres má spíše
význam přechodný, který v sobě skrývá řešení stresového stavu a přechod k adaptaci
(Berry 2002 s. 362).
Pro tuto disertaci je otázka akulturačního stresu zcela klíčová. Stres, který jednotlivci
zaţívají při jejich adaptaci na nové kulturní prostředí, má rozhodující vliv na průběh
adaptace u expatriotů. Akulturační stres je podle Berryho reakcí jednotlivce na často
náročné ţivotní situace, které vznikají a jsou zakořeněny v interkulturním styku
s jednotlivci z odlišných kultur. Tyto reakce podle Berryho často zahrnují depresi
(depression) spojenou se ztrátou domácí kultury (culture loss) a pocitu úzkosti
(enxiety) spojenou s nejistotou ohledně toho, jak by se měl jedinec chovat v nové
společnosti (Berry 2002 s. 362).
V tomto ohledu, je velmi důleţitý Berryho výzkum v Kanadě (Berry 1987). Berry
poukazuje na to, ţe expatrioti (soujourners), proţívají vyšší stupeň akulturačního
stresu neţ imigranti nebo uprchlíci (Diagram 3).
Berryho výzkum pochází ze série studií akulturačního stresu v Kanadě v létech 1982
– 1985. Výzkumným nástrojem bylo 20 vybraných otázek z dotazníku vyvynutého na
Cornellově universitě, zvaného Cornell Medical Index. Vybrané otázky byly
zaměřeny na duševní zdravotní stav včetně: úzkosti (anxiety), podráţděnosti
(irritability) a deprese. Vzorek se skládal ze 150 korejských imigrantů ţijících v
Torontu, 72 uprchlíků z Vietnamu, 72 přechodných migrantů expatriotů (sojourners) z
Malajsie, 71čínských studentů expatriotů z Hongkongu a ze Singapuru, 534 členů
několika indiánských kmenů – původní obyvatelé (native people) a 200 příslušníků
etnických skupin Anglo-Keltského a východo-evropského původu (Berry 1987).
Kromě měření úrovně akulturačního stresu, Berry studoval také faktory ovlivňující
vztah mezi akulturací a stresem (Berry 1987). Na základě tohoto výzkumu, Berry
vytipoval následující podmiňující faktory:
1. Typ hostitelské společnosti: tedy jestli jde o multikulturní společnost, o
monokulturu nebo o asimilační společnost.
2. Typ akulturující se skupiny: tedy jestli jde o integrační, asimilační, separační nebo
marginalizační strategii příchozích.
3. Dobrovolnost kontaktu: tedy jestli jde o situaci pro příchozí, která se dá
charakterizovat jako “push” – velký stress, nebo “pull” menší stress. Jinými slovy,
jestli byli příchozí vytlačeni z původní země na příklad politickým nebo náboţenským
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konfliktem nebo jestli odešli z původní změ dobrovolně s cílem zlepšení jejich ţivotní
situace.
4. Modalita akulturace: vyjadřuje zájem o zachování původní kulturní identity u
akulturující se skupiny
5. Demografické faktory: pohlaví – ţeny zaţívají více stresu; věk – starší zaţívají více
stresu; vzdělání – méně vzdělaní zaţívají více stresu; znalost angličtiny – lidé s
dobrou znalostí angličtiny v Kanadě, zaţívají méně stresu
6. Kulturní vzdálenost: měřena pomocí Hofstedeho dimenzí: hierarchie, identity,
jistoty a pohlaví. Čím větší byla vzdálenost mezi Kanadou a původní zemí, tím větší
byl akulturační stress
7. Podpůrná společenská síť: napojení na podpůrnou sociální síť domácí kultury nebo
hostitelské kultury sniţuje akulturační stres
8. Dobrovolnost kontaktu: do značné míry ovlivňuje míru akulturačního stresu.
Typicky, dobrovolní migranti zaţívají méně akulturačního stresu neţ nedobrovolní
uprchlíci (exulanti) nebo původní obyvatelé. Výjimkou jsou dobrovolně migrující
expatrioti (soujourners), kteří podle Berryho, zaţívají větší stress neţ migranti nebo
uprchlíci.
Měření úrovně akulturačního stresu v novém kulturním prostředí pomocí škál
duševního zdraví, bylo pouţito v řadě studií. Jak jiţ bylo uvedeno, pro jeho výzkum
v Kanadě, Berry pouţil, dotazník duševního zdraví vyvynutý na Cornellově universitě
- Cornell Medical Index, s jehoţ pomocí měřil zejména úzkost, podráţděnost a
depresi u jedinců v procesu jejich adaptace na kanadskou kulturu (Berry 1987).
Australský výzkum, the Longitudinal Survey of Immigrants to Australia (LSIA),
pouţil jak škály satisfakce tak i psychického zdraví. Škály satisfakce se týkaly jak
celkové satisfakce imigrantů s ţivotem v Austrálii (general satisfaction with life in
Australia), tak specifických aspektů nového ţivota v Austrálii, na příklad spokojenost
imigrantů s kvalitou bydlení (Gartner 1996). Pokud jde o psychické zdraví jako
indikátor úspešné akulturace, v LSIA byl pouţit Goldbergův index psychického
zdraví - General Health Questionnaire (GHQ). Jedná se o dotazník obsahující 12
otázek zaměřených na somatické příznaky, úzkostnost, nespavost, sociální dysfunkci
a známky deprese (Goldberg 1970). Od jeho zavedení je hojně pouţíván v různých
situacích a v řadě kultur. Kaţdá otázka je hodnocena na čtyřbodové škále - méně neţ
obvykle (less than usual), obvykle (no more than usual), více neţ obvykle (rather
more than usual) a mnohem více neţ obvykle (much more than usual). Příkladem
otázek je: Byl/a jste v poslední době nešťastný/á a měl/a jste pocity deprese? (Have
you recently been feeling unhappy and depressed?); Trpěl/a jste v poslední době
nespavostí kvůli starostem? (Have you recently lost much sleep over worry?).
Tento dotazník byl přeloţen do mnoha jazyků a byl pouţit v mnoha kulturních
prostředích a výsledky poukazují na to, ţe je spolehlivý a konsistentní i za těchto
podmínek (Montazeri et al 2003, Donath 2001). V českém prostředí byl GHQ pouţit
na příklad v psychiatrickém výzkumu adolescentů (Krch 2000).
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Goldbergův index (GHQ-12) byl pouţit jako jeden z měřících nástrojů ve studii
modelu úspěšné adaptace imigrantů (settlement) v Austrálii (Lester 2009).
Modelování úspěchu adaptace bylo v této studii zaloţeno na koncepci propojení
mnoţiny indikátorů a zdrojů úspěšné imigrace (Multiple Indicators and Multiple
Causes - MIMIC). Autor pouţil čtyři indikátory úspěšné adaptace: satisfakce
s ţivotem v Austrálii, psychické zdraví GHQ-12, potvrzení správnosti osobního
rozhodnutí pro migraci a rozhodnutí doporučit migraci do Austrálie druhým. Data
pouţitá v tomto modelu pocházejí ze dvou kohort výše zmíněné LSIA (Lester 2009).
V této práci byl pouţit dotazník psychického zdraví (GHQ-10) obsahující 10 otázek
typu: byl/a jste v poslední době schopen/a soustředit se na jakoukoliv práci? (Have
you recently been able to concentrate on whatever you are doing?) nebo byl/a jste
v poslední době pod neustálým psychickým tlakem? (Have you recently felt
constantly under strain?). GHQ-10 dotazník, byl pouţit v této studii jako jeden
z indikátorů reflektujících úspěch/ neúspěch kulturní adaptace. V Příloze A, pod
hlavičkou Data a analýzy je český překlad všech otázek zahrnutých do GHQ-10
dotazníku, pouţitého v této studii. Celý GHQ-10 dotazník je pak v Příloze B.

DIAGRAM 3
ÚROVEŃ AKULTURAČNÍHO STRESU U RŮZNÝCH TYPŮ MIGRANTŮ

(Berry 1987)
Výzkum proběhl v Kanadě v létech 1982 - 1985
Hodnoty 1 – 7 vyjadřují úroveň akulturačního stresu dle CMI 20
(Cornell Medical Index, 20 items)
Upraveno podle Berryho autorem této studie

32

2.6.4. Hodnocení akulturace pomocí škál satisfakce
Satisfakce (satisfaction) s aspekty ţivota v novém kulturním prostředí je také indikací
úspěchu adaptačního procesu nejen u expatriotů. Na příklad Richardson podotýká, ţe
satisfakce s novým kulturním prostředím v počátku imigrace, je rozhodující pro vztah
jedince k hostitelské společnosti (Richardson 1974). Přitom jde o různé dimenze
satisfakce jako na příklad: ţivotní prostředí, mezilidské vztahy, rodina, zaměstnání a
moţnosti rekreace (Richardson 1974, Scott & Scott 1989). V její diplomové práci, se
Elena Gärtnerová věnovala studiu faktorů ovlivňujících celkovou satisfakci u
imigrantů, kteří vstoupili na území Austrálie v roce 1991 (Gärtner 1991). Šlo o
skupinu 446 imigrantů, kteří v rámci prototypu výše zmíněné studie LSIA, několik
měsíců po příchodu do Austrálie odpověděli na 8 otázek týkajících se jejich satisfakce
s aspekty ţivota v Austrálii a v zemi jejich původu. Dotazník obsahuje následující
otázky týkajcí se aspektů satisfakce: 1. People are friendly (lidé jsou přátelští), 2.
There is a varity of things to do (v tomto prostředí je výběr aktivit), 3. I am satisfied
with the moral climate (jsem spokojen/a s morálkou v tomto prostředí), 4. There are
good educational opportunities (v tomto prostředí jsou dobré příleţitosti ke vzdělání),
5. There is a high crime rate (je zde velká kriminalita), 6. I am satisfied with the
standard of living (jsem spokojen/a s ţivotní úrovní v tomto prostředí), 7. There are
not enaugh rewards for hard work (odměny za těţkou práci nejsou dostatečné). Osmá
otázka se týká celkové satisfakce: I am satisfied with life overall (jsem obecně
spokojen/a s ţivotem v tomto prostředí). Otázky byly hodnoceny na tříbodové škále:
disagree (nesouhlasím), neither agree or disagree (jsem ambivalentní), agree
(souhlasím). Analýza se soustředila na změnu v úrovni satisfakce, která byla
definována jako rozdíl mezi satisfakcí v zemi původu a v Austrálii.
Změny v úrovni satisfakce byly vztaţeny k potenciálně vysvětlujícím proměnným
(explanatory variables) jako věk, pohlaví, migrační kategorie, země původu a postoj
vůči migraci. Výsledky tohoto výzkumu poukazují na signifikantně vyšší úrovní
satisfakce v Austrálii neţ v zemi původu. Zejména šlo o zvýšení satisfakce u střední
věkové skupiny (15-24), u jedinců nemluvících anglicky (NESB background) a u
uprchlíků (humanitarian category), (Gärtner E. 1991).
Ve výše zmíněné LSIA, byla pouţita pětibodová škála k hodnocení celkové satisfakce
příchozích s ţivotem v Austrálii několik měsíců po příchodu a o rok později. Otázka:
„All things considered, how do you feel about your life in Australia?“ (Po uváţení
všech okolností, jak hodnotíte váš ţivot v Austrálii?) byla hodnocena na pětibodové
škále – velmi spokojen/a (very satisfied), spokojen/a (satisfied), neutrální (neither
satisfied nor dissatisfied) nespokojen (dissatisfied) velmi nespokojen (very
dissatisfied). Otázka byla poloţena příchozím po příchodu a o rok později a byla
hodnocena změna v jejich odpovědi. Výsledky hodnocení celkové satisfakce, pro
vybranou skupinu vyšších manaţerů, imigrantů do Austrálie, zahrnutých do této
studie, jsou v kapitole 3.5.
V této práci byly pouţity dvě otázky týkající se satisfakce. První byla obdobná výše
zmíněné otázce týkající se obecné satisfakce s ţivotem v nové zemi/ kultuře: “ jak
obecně hodnotíte váš ţivot v České republice?“. Druhá otázka se týkala satisfakce se
specifickými aspekty ţivota v nové kultuře: „jaká je vaše satisfakce s následujícími
aspekty ţivota v České republice?“ (what is your level of satisfaction with specific
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aspects of life in the Czech Republic?). Příklady různých aspektů ţivota v nové
kultuře: spokojenost s fyzickým prostředím, kulturním prostředím, bydlením, různými
druhy sluţeb atd.
2.6.5. Faktory ovlivňující akulturační stres
Některé faktory, ovlivňující akulturační stres byly jiţ výše zmíněny ve spojení s
Berryho výzkumem v Kanadě (Berry 1987). Kompletní souhrn faktorů, které podle
Berryho ovlivňují akulturační stres při adaptaci jsou shrnuty v Diagramu 4.
Jde o dva druhy faktorů: ty které působí na skupinové úrovni a ty které působí na
individuální (psychologické) úrovni (Berry 2002 s. 363).
2.6.5.1. Faktory ovlivňující akulturační stres na skupinové úrovni:
Charakteristiky původní společnosti: jde o socio-ekonomický stav společnosti, ze
které jedinci odcházejí. Jaký je stav ekonomiky a jaké jsou společenské vztahy v
původní kultuře, tedy jaký hodnotový systém je dané kultuře vlastní. Tento faktor
ovlivňuje akulturační stres ve smyslu velikosti rozdílů mezi původní a hostitelskou
kulturou. Pouţijeme li na příklad Hofstedeho kulturního kritéria individualizmu a
kolektivizmu (Hofstede 1997), přechod z jedné individualistické kultury do jiné
individualistické kultury je snazší, neţ přechod z kultury individualistické do
kolektivistické. V tomto ohledu je důleţitá jiţ výše zmíněná teorie společenské
identity „social identity theory – SIT“ (Berry 2002 s. 359). Čím vice imigranti trvají
na své etnické identitě, tím spíše u nich dochází k psychologické tísni (Průcha 2004, s.
106).
Důleţitý je také stav ekonomiky v zemi původu. Pokud je stav špatný, a v hostitelské
společnosti je dobrý, přechod do nové, lépe fungující ekonomiky je snazší a
akulturační stres je niţší. Také politická situace v zemi původu ovlivňuje akulturaci,
zejména stupeň dobrovolnosti (voluntariness) při rozhodování odejít (Sam a Berry
2006 s. 44). Při tom jde o tak zvané „push“ a „pull“ faktory nebo také reaktivní a proaktivní rozhodování (Sam a Berry 2006 s. 45). Reaktivní chování typu „push“,
znamená, ţe jedinci jsou doslova „vytlačeni“ z jejich domova neúnosnou politickou
náboţenskou nebo ekonomickou situací. V tomto případě jde typicky o exulanty či
uprchlíky. „Pull“ znamená, ţe jedinci jsou „vytaţeni“ z domova nabídkou lepšího
ţivota v cizině. Toto pro-aktivní chování je typické pro emigranty a expatrioty typu
„sojourner“.
Typ hostitelské společnosti: jak jiţ bylo zmíněno, jde především o to jaký vztah, má a
dá se očekávat, ţe bude mít hostitelská společnost vůči nově příchozím. Pokud jde o
pluralistickou, multikulturní, tedy integrační společnost, lze očekávat otevřený,
pozitivní přístup coţ usnadní akulturační proces příchozích a povede k minimalizaci
akulturačního stresu. Asimilační společnost, která se bude snaţit o kompletní
převýchovu příchozích podle pravidla: přijmi naši kulturu a zřekni se kultury vlastní,
můţe být mnohem více stresující (Sam a Berry 2006 s. 45; Berry 2002 s. 355).
Postoje hostitelské společnosti: jde především o to jaký přístup má hostitelská kultura
vůči příchozím, do jaké míry funguje etnocentrismus, jaké předsudky existují vůči
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příchozím, jaká je v dané společnosti tolerance vůči cizincům. Zde můţe sehrát
důleţitou roli kulturní vzdálenost. Obecně platí, ţe čím větší jsou rozdíly mezi
kulturami (na příklad v rase, v řeči, v náboţenských praktikách) tím problematičtější
je akulturační proces (Berry 2002 s. 361; Ward a kol. 2001, s. 95). Sam a Berry se
zmiňují také o tom, ţe i ve výše zmíněných, pluralitních (multikulturních)
společnostech, existují variace ve stupni přijetí specifických etnokulturních skupin.
Jde o tzv. hierarchické akceptování (hierarchical acceptance). Některé skupiny jsou
méně kladně přijímány neţ jiné skupiny coţ vede k problematické akulturaci (Sam a
Berry 2006 s. 46).
Sociální podpora příchozích v hostitelské společnosti: jak jiţ bylo zmíněno, jde
především o sociální podporu institucí hostitelského státu na příklad: kulturně citlivé
zdravotnické sluţby, multikulturní kurikula ve školách a podobně. Dále jde také o
sociální podporu ze strany etnokulturních skupin, které se během času vytvořily
příchodem jedinců ze stejné etnokulturní skupiny, v pluralistické společnosti a z nichţ
je multikulturní společnost sloţena (Sam a Berry 2006 s. 46). Přitom nejde o separaci
a vytváření enkláv, ale o etnokulturní skupiny volně vytvořené v rámci hostitelské
kultury, které respektují zákony a pravidla souţití, která jsou nastavena
prostřednictvím vlivu dominantní národní kultury. Zdrojem neformální sociální
podpory pro příchozí můţe být také rodina, přátelé a známí (Ward 2001 s. 85). Ward
při tom rozlišuje podporu od jedinců z původní kultury (co-national support) a z
hostitelské kultury (host-national support). Podpora jedinců z původní kultury je
v literatuře obecně povaţována za velmi důleţitý zdroj podpory při akulturaci a je u
adaptujících se jedinců silným indikátorem psychologického přizpůsobení
poţadavkům nové kultury (Ward 2001 s. 86). Na druhé straně, u expatriotů typu
„sojourner“, kteří jsou zapojeni do této studie, je velmi důleţitá podpora kolegů
v zaměstnání, z nichţ mnozí nejsou příslušníky původní kultury, ale často pocházejí
z hostitelské kultury. Tato sociální podpora od kolegů v zaměstnání bude zmiňována
nadále v této práci.
Podpora od nejbliţších rodinných příslušníků, především manţela/manţelky nebo
partnera/partnerky je povaţována za kritickou. Manţelské vztahy jsou důleţitým
faktorem při akulturaci u expatriotů a budou rovněţ zmíněny později.

2.6.5.2. Faktory ovlivňující akulturační stres na individuální úrovni:
Moderující faktory přítomné před akulturací:
Věk: vliv chronologického věku na průběh kulturní adaptace u emigrantů, je dobře
znám. Pokud akulturace začne v mládí, před započetím školní docházky (do sedmi
let), průběh akulturace je ve většině případů bezproblémový. Důvody nejsou přesně
známy. Podle Berryho jedením moţným důvodem můţe být, ţe enkulturace do
primární kultury není ještě završena, a děti se tedy nemusí vzdávat příliš mnoha
atributů původní kultury. Druhým důvodem mţe být to, ţe adaptabilita, zejména
přizpůsobivost a otevřenost je u dětí na maximu (Berry 2002 s. 366). U adolescentů
je situace odlišná. Berry poukazuje na moţnost, ţe dospívající jedinci (teenagers),
mohou být ovlivněni konfliktem mezi poţadavky rodičů a skupiny srovnatelných
jedinců (peer group) více, kdyţ současně probíhá změna kulturního prostředí. Podle
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tohoto autora je také moţné, ţe problémy spojené s přechodem z dětství do dospělosti
jsou znásobeny přechodem kulturním (Berry 2002 s. 366). Pokud akulturace začne
v pozdním věku, lze podle Berryho očekávat zvýšené riziko akulturačních problémů:
“pokud někdo ţije celý ţivot vjednom kulturním prostředí, nelze podcenit důsledky
pokusů ţít v prostředí odlišném“ (Berry 2002 s. 366).
Pohlaví má podle Berryo variabilní vliv na akulturační proces u emigrantů. Podle
tohoto autora, existují podstatné důkazy, ţe ţeny mají více problémů při akulturaci
neţ muţi. Výsledky výzkumu poukazují na to, ţe tam kde je velká kulturní vzdálenost
mezi původní a hostitelskou kulturou, ţeny přijímají v hostitelské kultuře role, které
jim podle primární kultury nepřísluší. Toto můţe vést k stresovým situacím (Berry
2002 s. 366). Podle Scotta a Scotta výsledky jejich výzkumu poukazují na niţší
adaptivní kapacitu u ţen neţ u muţů. Tito autoři uvádějí jako důvod, ţe ţeny jsou
méně autonomní a rigidnější neţ muţi (Scott a Scott, 1989). Lukomskyj a Richards
uvádějí, ţe větší počet ţen, neţ muţů se vrací do země původu během jejich adaptace
v Austrálii coţ mimo jiné, poukazuje na niţší úroveň satisfakce ţen s novým
prostředím (Lukomskyj a Richards, 1986). Ward uvádí, ţe migrující ţeny mají
negativnější postoj k asimilaci v hostitelské kultuře, neţ muţi, a více neţ muţi trvají
na zachování původní kulturní identity (Ward 2001 s. 106).
Zde bych chtěl uvést vlastní zkušenost: ţeny v nové kultuře, závisí více na podpůrných
strukturách rodinných a přátelských, a jsou proto více závislé na původní kultuře.
Tato závislost komplikuje adaptaci na cizí kulturu (Gärtner osobní pozorování).
Vzdělání: dosaţená úroveň vzdělání podle Berryho, silně ovlivňuje průběh akulturace.
Vyšší úroveň vzdělání je dobrým indikátorem niţšího akulturačního stresu (Berry
2002 s. 366). Autor uvádí následující důvody: řešení problémů je obvykle součástí
výuky a získané dovednosti jsou výhodou při adaptaci. Vzdělání koreluje s dalšími
faktory, které ovlivňují akulturační stres jako na příklad příjem, povolání,
socioekonomický status apod. Vzdělání můţe pozitivně ovlivnit proces poznávání
nové kultury (Berry 2002 s. 366).
Jazykové znalosti: tento faktor je podle Berryho součástí kulturní vzdálenosti. Blízké
kultury často pouţívají stejnou nebo podobnou řeč (Berry 2002 s. 366). Pokud můţe
příchozí komunikovat v řeči hostitelů, je to obrovská výhoda při akulturaci. Navíc,
obecná znalost řečí, můţe usnadnit studium řeči hostitelů a tím přispět k redukci
akulturačního stresu. V této souvislosti, je nutno podotknout, ţe pro úspěšnou
adaptaci na hostitelskou kulturu, je podstatná znalost domácího jazyka dané
společnosti. V případě této práce jde o češtinu, nikoliv o obecnou „komunikační řeč“
tedy o angličtinu. Tento problém bude dále diskutován ve výzkumné části.
Zde bych chtěl uvést vlastní adaptační zkušenost z Austrálie:
Moje znalost dalších jazyků, na příklad španělštiny mi pomohla při poměrně rychlém
získání dovedností v angličtině. Moje angličtina se zpočátku opírala o texty písní
Elvise Presleyho, které jsem zpíval s rockovou skupinou v Brně. Převaţovaly tedy
výrazy jako „I love you, I need you, I want you“, coţ mi bylo málo platné při
bramborářském výzkumu v Healesville. Na druhé straně, jsem těmito výrazy nikomu
neublíţil. Brzy jsem se naučil odposlouchávat barvitou škálu výrazů od australských
zemědělských dělníků, která se zase skládala převáţně z výrazů jako „bloody, bastard,
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bugger apod.“ Takţe spolu s profesionálními výrazy v oboru šlechtění brambor, moje
počáteční angličtina byla sloţena z velmi nevyváţeného souboru slov. Začal jsem
tedy, večer po práci, dojíţdět asi 40 kilometrů na lekce angličtiny do Melbourne.
Socioekonomický status: zatímco vysoký status, podobně jako vzdělání, je obecně
indikátorem menších problémů při akulturaci, podle Berryho, je situace
komplikovanější. Nejde totiţ o přímý přenos předmigračního statusu, ale o přenos
pouze částečný, nebo dokonce nulový. Jinými slovy původní status je často vyšší, neţ
dosaţený status v nové společnosti. Jde tedy o jakousi devalvaci socioekonomického
statusu dosaţeného v původní společnosti při akulturaci, coţ můţe vést k
akulturačnímu stresu (Berry 2002 s. 366).
Důvody k migraci: motivace k migraci ve spojení s očekáváním pozitivních
charakteristik nové společnosti, jsou podle Berryho důleţitým indikátorem úrovně
akulturačního stresu (Berry 2002 s. 367). Jak jiţ bylo řečeno v předchozí kapitole, jde
o tak zvané „push“ a „pull“ faktory nebo také reaktivní a pro-aktivní rozhodování
(Sam a Berry 2006 s. 45).“Push“ – reaktivní chování znamená, ţe jedinci unikají
například před náboţenským nebo politickým pronásledováním. V tomto případě jde
o exulanty či uprchlíky. „Pull“ znamená, ţe jedinci jsou „vylákáni“ z domova
nabídkou lepšího ţivota v cizině. Toto pro-aktivní chování je typické pro emigranty a
expatrioty na dočasných pracovních misích v cizině. Při tom u těchto jedinců, je
motivace k (dočasné) migraci většinou zaloţena na zájmu o kariérní postup.
Podle Berryho, předchozí výzkum umoţňuje generalizaci ohledně vztahu mezi
migrační motivací, akulturačním stresem a adaptací: na příklad jedinci s vysokou
„push“ motivací k migraci, tedy uprchlíci, zaţívají vyšší úroveň stresu během
akulturace. Na druhé straně jedinci s vysokou „pull“ motivací, tedy emigranti, zaţívají
niţší ůroveň akulturačního stresu. Expatrioti typu „sojourner“ jsou velmi proaktivní, a
mají vysoké, aţ nerealistické poţadavky na nové prostředí, a zaţívají často
neočekávané problémy, a tedy také vysokou úroveň stresu (Berry 2002 s. 367). Tento
poznatek se typicky vztahuje na expatrioty – vyšší manaţery, jejichţ kulturní adapace
je zkoumána v této studii. Jak jiţ bylo řečeno, evidence vysoké úrovně akulturačního
stresu u expatriotů v literatuře, byla jedním z podnětů k této práci.
Kulturní vzdálenost: jak jiţ bylo zmíněno, kulturní vzdálenost určená zejména
jazykovými, ale také na příklad náboţenskými rozdíly, je důleţitým a v literatuře
často zmiňovaným faktorem ovlivňujícím kulturní adaptaci (Berry 2002 s. 367). Podle
Berryho, čím větší je kulturní vzdálenost mezi kulturou původní a hostitelskou, tím
větší problémy zaţívají adaptující se jedinci. Toto je pravda jak pro imigranty, tak pro
expatrioty na dočasných pracovních misích v cizině (Berry 2002 s. 367).
Podle Berryho, obecně platí, ţe čím větší jsou rozdíly mezi hodnotovými systémy,
tedy hloubkovými hodnotami národních kultur či etnokulturních skupin, tím větší je i
kulturní vzdálenost mezi nimi; a jelikoţ kulturní vzdálenost je jedním z faktorů, které
určují průběh a úspěch akulturace, jsou i rozdíly v hloubkových hodnotách mezi
adaptujícími se kulturami zásadní pro průběh akulturace a akulturační stres (Berry
2002 s. 361). Také výše zmíněný Berryho výzkum v Kanadě se týkal, mimo jiné,
vlivu kulturní vzdálenosti na akulturační stres. V tomto výzkumu byla kulturní
vzdálenost měřena pomocí Hofstedeho dimenzí: hierarchie, identity, jistoty a pohlaví.
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Čím větší byla vzdálenost mezi Kanadou a původní zemí, tím větší byl akulturační
stress (Berry 1987).
Osobnost: podle Berryho, povahové rysy (personality traits) mají vliv na průběh
kulturní adaptace. Jde jak o stránky povahy, které usnadňují adaptaci na cizí kulturu,
tak i o ty povahové rysy, které adaptaci komplikují (Berry 2002 s. 367). Autor uvádí
na příklad extroversi oproti introversi jako charakterové vlastnosti ovlivňující
adaptaci. V literatuře existuje celá řada studií, které pouţívají osobnostní škály jako
na příklad Eysenckův inventář osobnosti (Eysenck Personality Inventory-EPI) ke
studiu univerzálnosti aplikace osobnostních škál v různých kulturách a k expozici
osobnostních rozdílů mezi kulturami (Berry 2002 s. 89). Berry konstatuje, ţe výsedky
těchto studií nejsou přesvědčivé, zejména pro to, ţe zřejmě nejde ani tak o povahový
rys jako takový, ale o jeho vhodnost v nové kulturní situaci (Berry 2002 s. 367). Právě
takový přístup ke studiu vlivu osobnosti na kulturní adaptaci u expatriotů, doporučuje
podle Berryho Kealey (1989). Jde o studium toho, které povahové rysy u expatriotů
korelují s tzv. interkulturní kompetencí (intercultural kompetence). PodleBerryho,
Kealeyho výzkum indikátorů úspěšných zahraničních „Peace Corps“ dobrovolníků
z USA poukazují na povahové rysy jako: poctivost, empatie, přizpůsobivost apod.
Tyto povahové rysy jsou však na tolik obecné, ţe se neosvědčily jako dobrý indikátor
kompetence zahraničních stáţistů (Berry 2002 s. 411). Kealyho výzkum těchto
stáţistů, vedl k nominaci tří komponentů, na kterých závisí úspěch zahraniční mise:
(1) osobní a rodinná adaptace a satisfakce, (2) profesionální kompetence, a (3)
srdečné vztahy s příslušníky hostitelské kultury. Na této bázi byl vytvořen profil
úspěšného zahraničního pracovníka tzv „overseas type“. Je to osoba: otevřená vůči
druhým, se zájmem o druhé, pozitivní, sebejistá, přizpůsobivá a profesionálně
schopná (Berry 2002 s. 412).
V této souvislosti, bych chtěl uvést metodu hodnocení osobních akulturačních
schopností. Jde o dotazník interkulturních adaptačních schopností (Cross-Cultural
Adaptability Inventory-CCAI), který vyvinuly americké psycholoţy Colleen Kelley a
Judith Meyers. Prostřednictvím tohoto dotazníku si můţe jednotlivec ověřit jaké má
osobní dispozice k interkulturní adaptaci. Podobně jako u výše zmíněného profilu
úspěšného zahraničního pracovníka jde o následující povahové rysy: přizpůsobivost a
otevřenost (flexibility and openness), osobní nezávislost (personal autonomy),
percepční bystrost (perceptual acuity) a emoční pruţnost (emotional resilience),
(Kelly a Meyers 1995).
Výzkum ukazuje, ţe výše zmíněné osobnostní rozdíly mezi kulturami se odráţejí ve
výši skore u jednotlivců z různých kultur v kategoriích, které jsou důleţité pro
úspěšnou adaptaci zahraničních pracovníků-expatriotů. Na příklad jedinci
z anglosaských kultur dosahují vyšších hodnot na škále přizpůsobivosti a otevřenosti,
neţ jedinci z kultur středoevropských (nepublikovaný osobní výzkum, Gärtner 2010).

Moderující faktory přítomné během akulturace:
Délka akulturace-akulturační stádium: vliv akulturačního stádia na akulturační stres,
byl rozebrán v kapitole 2.6.2 věnované průběhu akulturace. Jak jiţ bylo řečeno,
shrneme li časové aspekty průběhu akulturace, je z literatury zřejmé, ţe k vysokému
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akulturačnímu stresu, nebo kulturnímu šoku, dochází poměrně brzo, obvykle několik
týdnů po relokaci do nové kultury (Ward 2001 s. 81). Fáze kulturního šoku pak můţe
trvat několik měsíců. Výzkumné zdroje, které uvádí Ward, hovoří o dvou, čtyřech aţ
šesti měsících (Ward 2001 s. 81). Akulturační stádium funkčního přizpůsobení pak u
expatriotů můţe trvat po zbytek jejich mise, tedy aţ několik let (Sam a kol. 2006 s.
183). Toto jsou poněkud libovolné odhady, ale při absenci přesnějších časových dat,
jediné, které máme k dispozici. Délkou akulturačních stádií, která jsou relevantní pro
expatrioty zkoumané v této studii, se budu zabývat ve výzkumné části.
Strategie pouţívané příchozími k zvládnutí kulturní adaptace: jde o tzv. „coping
strategies“ tedy strategie, které pomáhají příchozím vyrovnat se s akulturačním
stresem. Podle Berryho existuje vztah mezi výběrem strategií-stylů zvládání
akulturačních situací a typem akulturační strategie uplatňované na skupinové úrovni
(Berry 2002 s. 369). Berry uvádí výsledky výzkumu, ve kterém byl pouţit GrosarthMaticek a Eysenck (1990) dotazník psycho-sociálního stresu (psycho-social stress
inventory). Individuální styl pozitivního přístupu k zvládání akulturačního stresu
(approach style) byl pozitivně propojen s „asimilační“ skupinovou strategií; styl
vyhnutí se stresovým situacím (avoidance style) byl propojen se „separační“
skupinovou strategií; přizpůsobivý-pruţný individuální styl (flexible style) zvládání
akulturačního stresu byl propojen s „integrační“ skupinovou strategií a
psychopatologicý individuální styl (ne)zvládání akulturace byl propojen s
„marginalizační“ skupinovou strategií (Berry 2002 s. 367).
Ward detailně rozebírá vlivy, které rozhodují o tom, jaký styl zvládání stresových
situací při akulturaci si příchozí zvolí. Jednotlivci hodnotí stresové situace různým
způsobem. Na příklad, některé situace hodnotí jako hrozbu a jiné jako výzvu (Ward
2001 s. 75). Poznávací (kognitivní) vyhodnocení potenciálně stresových situací, které
nejvíce zatěţují adaptující se jedince, závisí na široké škále situačních vlivů. Na
příklad čínští studenti, expatrioti typu „sojourner“, v Kanadě uváděli jazykové
problémy, obecné komunikační problémy, diskriminaci, stesk po domově a
osamocení jako nejproblematičtější stresory (Zheng a Berry 1991), které vyţadují
specifické přístupy k jejich zvládání. Kognitivní vyhodnocení stresorů, a následný
výběr strategií jejich zvládání (coping strategies), závisí také na očekávání příchozích.
Někteří výzkumníci argumentují, ţe realistické očekávání, které odpovídá reálné
situaci při kulturní adaptaci, je dobrá strategie, která napomáhá hladkému průběhu
akulturace. Ward navíc argumentuje, ţe pokud je očekávání realistické, satisfakce
s dočasnou pracovní misí (sojourn), je vyská (Ward 2001 s. 76).
Pokud jde o konkrétní metody zvládání stresových situací při akulturaci, Ward
zmiňuje Kennedyho výzkum, který uvádí humor a omezení náladovosti jako metodu
k zvládání akulturačního stresu u zahraničních studentů na Novém Zélandě (Ward
2001 s. 77). Chataway a Berry (1989) zkoumali metody zvládání stresových situací u
čínských studentů v Kanadě. Pouţili při tom Folkmanovu a Lazarusovu (1985) škálu
vyhodnocení stylů zvládání stresových situací (Ways of Coping Scale), která obsahuje
osm specifických strategií: řešení problémů (problem solving), zboţná přání (wishful
thinking), odpoutání od reality (detachement), sociální podpora (social support),
pozitivní uvaţování (positive thinking), sebeobviňování (self-blame), sniţování napětí
(tension reduction) a staţení se (withdrawal).
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Výsledky poukazují na propojení mezi metodou zvládání stresové situace a úspěchem
při řešení specifického akulturačního problému. Specificky, čínští studenti, kteří
uvaţovali pozitivně, byli s jejich zvládnutím dané situace spokojeni. Na druhé straně
ti, kteří se odpoutali od reality, nebo se angaţovali v sebeobviňování, nebyli s jejich
zvládnutím dané situace spokojeni. Přesto, ţe výzkum prokázal existenci vztahu mezi
uplatněnou metodou a výslednou satisfakcí při zvládání stresových situací, vztah mezi
konkrétními metodami zvládání stresových situací a úrovní psychologické tísně při
akulturaci, nebyl prokázán. Jedině odpoutání od reality bylo signifikantně propojeno
s psychologickými a psychosomatickými symptomy akulturačního stresu (Ward 2001
s. 77).
Ward a Kennedy se věnovali studiu způsobů zvládání (coping) akulturace u britských
expatriotů v Singapuru. Pouţili Martinovu a Lefcourtovu škálu zvládání stresu
humorem „Coping Humor Scale“ a Carverovu, Scheierovu a Weintraubovu škálu
„COPE“ (Ward 2001 s. 77). Zjistili, ţe pozitivní přístup k zvládání akulturačního
stresu (approach style), vedl k redukci akulturačního stresu a vyhnutí se stresovým
situacím (avoidance style) vedlo k zvýšení akulturačního stresu. Dále tento výzkum
poukázal na to, ţe vstřícný přístup (approach coping) a humor (coping humour) vedly
k sníţení deprese, zatím co vyhýbavý styl zvládání stresových situací vedl k nárůstu
deprese (Ward 2001 s. 78).
Tento výzkum, také poukazuje na rozdíl mezi tzv. primárními a sekundárními
strategiemi zvládání akulturačního stresu u jedinců během kulturní adaptace. Primární
strategie jsou ty, které vedou, prostřednictvím přímých akcí (task-oriented behaviour),
ke změnám v prostředí, které způsobuje stres. Na druhou stranu sekundární strategie,
jsou spíše kognitivní neţ behaviorální a vedou spíše ke změnám ve vnímání a
hodnocení stresujících situací (Ward 2001 s. 78).
Zde je nutno podotknout, ţe expatrioti typu „sojourner“, vzhledem k relativně
krátkému pobytu v hostitelské společnosti, nemají moţnost příliš měnit pro ně
problematické aspekty hostitelského kulturního prostředí, a zaměřují se na kognitivní
strategie, tedy na změny v jejich vlastní percepci problémových situací za účelem
zmírnění akulturačního stresu (Ward 2001 s. 79).
Sociální podpora: jak jiţ bylo výše uvedeno, sociální podpora má vliv na akulturaci
jak na skupinové, tak na individuální úrovni. Berry zmiňuje asociaci mezi
psychickým zdravím (duševní pohodou) a sociální podporou u jedinců během
akulturace ve dvou rovinách: v rovině podpory od jedinců ze stejné kultury, tzv. „conational support“ a v rovině podpory od hostitelů. V obou případech, jak dokazují
empirické studie, na příklad Vega a kol., nebo Ward a Kennedy, je sociální podpora
spojena s redukcí akulturačního stresu. Avšak nejmarkantnější výsledek ve smyslu
úspěšné adaptace, vykazuje kombinace podpory od jedinců z původní kultury a
z hostitelsé kultury (Berry 2002 s. 369).
Postoje hostitelské kultury: jak jiţ bylo uvedeno, postoj jedinců z hostitelské kultury
má významný vliv na akulturaci. Jde především o předsudky a jiné diskriminační
postoje, které mají silně negativní vliv na duševní pohodu adaptujících se jedinců
(Berry 2002 s. 369). Berry uvádí, ţe tyto negativní jevy jsou méně silné v pluralitních
společnostech. Při tom cituje jeho vlastní výzkum: Berry a Kalin 1995.
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Akulturační strategie: jak jiţ bylo řečeno, v dané situaci uplatněné akulturační
strategie: asimilace, integrace, separace a marginalizace mají významný vliv na
kulturní adaptaci nejen na skupinové, ale také na individuální úrovni. Podle Berryho,
je nejúspěšnější integrace, nejméně úspěšná je marginalizace a asimilace a separace
jsou někde uprostřed. Podle Berryho výzkum ukazuje, ţe toto je obecně pravda pro
všechny typy akulturujících se skupin, tedy jak pro imigranty, tak pro uprchlíky, tak
pro expatrioty typu „sojourner“ nebo původní obyvatele (Berry 2002 s. 368).
Literatura pouze spekuluje o důvodech pro tato zjištění. Pravděpodobné důvody
zahrnují existenci ochranných vlivů při integraci jako například: výše zmíněná
sociální podpora jak od krajanů, tak od hostitelů; přítomnost přizpůsobivých a
pruţných osobností jak na straně jedinců z původní kultury, tak na straně hostitelské
kultury. Proti tomuto integračnímu prostředí, kontrastuje marginalizační prostředí,
které má na akulturující se jedince obecně negativní vliv ve smyslu odmítnutí ze
starny hostitelů, a současná ztráta kultury původní. Při separaci jde naopak o
zachování původní kultury a odmítnutí kultury hostitelské, tedy sociální podpora od
hostitelů je odmítána. Při asimilaci je naopak nevyuţita sociální podpora od rodáků
(Berry 2002 s. 368). Berry dále uvádí, ţe dle mnoha studií, integrace je
nejadaptivnější z adaptačních strategií. Integrační, tedy multikulturní model adaptace
je zaloţen na kulturní diverzitě, tedy cíle jednotlivců z adaptující se kultury jsou
obecně shodné s cíly hostitelů. Výzkum různých skupin imigrantů do Německa
(Schmitz 1992) potvrzuje, ţe integrace je nejefektivnější adaptační strategií, vezmeme
li v potaz dlouhodobý zdravotní stav a duševní pohodu (Berry 2002 s. 369).
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DIAGRAM 4
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ AKULTURAČNÍ STRES A ADAPTACI
SKUPINOVÁ ÚROVEŇ

PŮVODNÍ KULTURA
politický kontext
ekonom. situace
demografické faktory

SKUPINOVÁ
AKULTURACE

AKULTURAČNÍ
ZKUŠENOST
ŽIVOTNÍ
SITUACE

HOSTITELSKÁ KULTURA
postoje, pluralismus
multikulturní ideologie
sociální podpora

PSYCHOLOGICKÁ-INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ

MODERUJÍCÍ FAKTORY PŘED AKULTURACÍ
věk, pohlaví, vzdělání, socio-ekonom. status
migrační motivace a očekávání (push/pull)
kulturní vzdálenost (jazyk, náboţenství)
osobnost (personality - CCAI)

VYHODNOCENÍ
ZKUŠENOSTÍ
STRESORY

POUŢITÉ
STRATEGIE
ZVLÁDÁNÍ

PSYCHOLOGICKÝ
STRES

PSYCHOLOGICKÁ
ADAPTACE
satisfakce s
aspekty
nového
ţivota-GHQ

MODERUJÍCÍ FAKTORY BĚHEM AKULTURACE
čas-akulturační stádium
strategie k zvládnutí situace
sociální podpora
postoje hostitelské kultury: stereotypy, diskriminace
akulturační strategie: integrace, asimilace, separace

(Berry 2002, s. 363)

2.6.6. Specifika akulturace u expatriotů
2.6.6.1. Pojetí termínu „expatriot“ relevantní pro tuto práci
Expatriot, anglicky „expatriate“, je pro tuto studii definován jako pracovník ţijící
dočasně v cizině, za účelem splnění specifického pracovního úkolu. Na tuto definici
navazuje ve světové kulturologické literatuře pouţívaný termín „sojourner“ volně
přeloţeno do češtiny jako stáţista, pracovník na dočasné zahraniční pracovní misi,
trvající obvykle jeden aţ několik let. Tato dočasná migrace pracovníků, kteří jsou
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obvykle vysoce kvalifikovanými oborovými specialisty, je unikátním mechanizmem
předávání vědomostí a dovedností, anglicky „expatriate knowledge transfer“, jen
zřídka moţný jinými metodami (Hocking 2007 s. 2).
Stephen Bochner definuje zahraničního stáţistu „sojourner“ jako osobu, která cestuje
do zahraničí za účelem splnění specifického úkolu v předem nastaveném časovém
rámci (Sam a Berry 2006 s. 181). Bochner odhaduje počet tohoto typu zahraničních
pracovníků ve světě na desítky milionů (Sam a Berry 2006, s. 182). Časový rámec se
obvykle pohybuje od několika měsíců do několika let. Bochner, mezi zahraniční
stáţisty zahrnuje: turisty, studenty, zaměstnance mezinárodních organizací,
účastnícky civilních a vojenských misí a zahraničí pracovnícky-expatrioty, kteří jsou
předmětem této studie (Sam a Berry 2006 s. 183).
Literatura poukazuje na rostoucí počet zahraničních pracovních stáţí v oblasti
mezinárodního podnikání. Například v období mezi 1987 aţ 1990, počet britských
podnikatelů na pracovních misích v Japonsku vykázal 700 procentní růst. Obdobně
počet Britů na obchodních misích v USA vykázal 200 procentní růst (Ward 2001 s.
22). Ward a kolektiv uvádějí, ţe krátkodobé stáţe trvající méně neţ jeden rok,
současně reprezentují kolem šestnácti procent z celkového počtu zahraničních stáţí.
Zbytek jsou tradiční mise trvající tři aţ pět let. Tyto dlouhodobější pracovní stáţe jsou
povaţovány za nezbytné pro zajištění globálních operací mezinárodně aktivních
firem. V průzkumu firem etablovaných v USA, Salomon (1999) odhaduje, ţe tyto
firmy realizovaly na 350 000 zahraničních misí (Ward 2001 s. 22). Podle těchto
autorů, řada mezinárodních korporací povaţuje za ţádoucí, vysílat vyšší manaţery
(senior executive managers) na zahraniční mise, za účelem získání hodnotných
zkušeností prostřednictvím výkonu tohoto druhu práce.
Práce, kterou tento typ zahraničního pracovníka vykonává, je nenahraditelná pro
mezinárodní firmy a organizace, ale je také důleţitá pro ekonomický a společenský
rozvoj hostitelské země. Manaţerské, technické a organizační znalosti a zkušenosti
zahraničních pracovníků ţijících dočasně v cizině přispívají k úspěchu firem
v mezinárodní konkurenci a pomáhají tím vytvářet jejich konkurenceschopnost
„competitive advantage“. Jde především o oborové experty, které firma vyšle do
zahraniční pobočky, filiálky, přidruţené nebo sesterské společnosti za účelem výkonu
specifických pracovních úkolů (Sam a Berry 2006 s. 191). Od expatriota se očekává,
ţe bude chtít a být schopen efektivně spolupracovat s kolegy, pracovníky z hostitelské
kultury. Expatrioti jsou vystaveni dislokačnímu stresu spojenému s vystavením
neznámému kulturnímu prostředí (Sam a Berry 2006 s. 191).
Ward a kolektiv uvádějí, ţe stinnou stránkou stále více rozšířeného fenoménu
zahraničních misí vyššího managementu, je nesystematická příprava stáţistů a jejich
rodin na náročné zahraniční mise ze strany vysílajících organizací (Ward 2001 s. 22).
Obecným cílem kulturologického výzkumu tohoto typu expatriotů, je studium jejich
kulturní adaptace, zejména jejich schopnosti zvládnout stresové situace v novém
kulturním prostředí. Toto je také podstatným cílem této práce. Tento výzkum
předpokládá, ţe základní atributy hostitelské kultury nebudou významně ovlivněny
přítomností expatriotů, avšak současný kulturologický výzkum se stále více zajímá
také o vliv expatriotů na hostitelskou kulturu (Sam a Berry 2006 s. 183).

43

2.6.6.2. Faktory ovlivňující akulturaci u expatriotů
Jak bylo uvedeno v kapitole 2.6.1., Spradley a Phillips vyvinuli adaptační škálu
kulturního přizpůsobení (Cultural Readjustment Rating Scale – CRRS), specificky
zaměřenou na mezikulturní relokaci. Tento nástroj k hodnocení průběhu kulturní
adaptace je zaloţen na souboru 33 ţivotních změn – faktorů, které jsou spojeny s
přesunem jednotlivce enkulturovaného v jedné kultuře, do kultury jiné. (Ward 2001 s.
73). Tyto faktory byly vybrány na základě výzkumu amerických expatriotů
dobrovolníků z mírových sborů „Peace Corps volunteers“, čínských studentů v USA a
amerických studentů bez předchozí zkušenosti v zahraničí. Spradley a Phillips
identifikovaly následující faktory ovlivňující adaptaci expatriotů na novou kulturu:
jídlo, oblečení, dodrţování časových termínů, řeč, vědět co lidi uráţí, ambice, osobní
čistota, obvyklé ţivotní tempo, obvyklý stupeň soukromí, vlastní finanční postavení,
dostupný druh odpočinku a rekreace, vědět jak se rodiče chovají k dětem, osobní
vzdálenost, tabu v normální konverzaci, proporce jedinců z vlastní kultury/
náboţenství, stupeň přátelství a intimity mezi svobodnými a vdanými ţenami, jak
svobodné a nezávislé jsou ţeny, kdy se chodí spát a jak dlouho se spí, obecný ţivotní
standard, jak se pojato přátelství, jak formální jsou vztahy mezi lidmi, jaké jsou
příleţitosti ke společenským kontaktům, počet lidí v místní lokalitě, pochopení toho
co je vtipné, pochopení toho co je smutné, jak moc jsou lidé rezervovaní, jaký se
pouţívá transport, jak se lidé starají o jejich materiální statky.
Zatím co ve zmíněné studii, srovnání důleţitosti jednotlivých faktorů pro kulturní
přizpůsobení bylo jen částečně shodné pro zkoumané skupiny expatriotů, tento soubor
faktorů je důleţitý pro tuto práci, neboť poukazuje na faktory, které mají potenciál
ovlivnit akulturaci u expatriotů. Studium těchto faktorů, je důleţitým aspektem tohoto
výzkumu.
Podle C. Wardové, následující faktory ovlivňují akulturaci u expatriotů nejvíce (Ward
2001 s. 181): kulturní vzdálenost, osobnost, postoje hostitelské kultury, motivace k
zadanému úkolu a koučování (mentoring) jako zvláštní případ společenské podpory.
Podle Berryho, nejvíce ovlivňují akulturaci u expatriotů: kulturní vzdálenost, typ
zapojení (type of involvement), délka stáţe a status expatriota v hostitelské
společnosti (Berry 2002 s. 408).
Pokud jde o základní demografické faktory, které ovlivňují akulturaci u expatriotů,
Wardová a kolektiv se věnují pohlaví – „gender“. Wardová hodnotí pozici ţen,
manaţerek na zahraničních manaţerských misích jako marginální (Ward 2001, s.
185). Autorka cituje výzkum Hede a O’Brian z roku 1996, který dospěl k závěru, ţe
pouze 6 procent australských expatriotů – manaţerů byly ţeny, zatímco ţeny
reprezentovaly 22 procent manaţerů v Austrálii. Ekvivalentní čísla pro Kanadu a
USA byla pro rok 1999, 14 a 45 procent. V této souvislosti autorka uvádí srovnávací
studii od Caligiuri a kolektivu z roku 1999. V této studii bylo zkoumáno 98
expatriotů, 78 muţů a 20 ţen z 25 zemí. Výsledky poukázaly na to, ţe ţeny byly méně
přizpůsobeny místním podmínkám v maskulině orientovaných zemích. Stejní autoři
provedli další empirickou studii a zjistili, ţe Američanky vyšší manaţerky – executive
managers na misích v Evropě, Austrálii a Ázii, byly při akulturaci ovlivněny zejména
jejich manţelským stavem, podporou ze strany zaměstnavatele a postojem příslušníků
hostitelské kultury. Celkově, hodnotí Wardová úspěšnost akulturace u ţen, vyšších
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manaţerek – expatriotek, jako silně závisející na sociální podpoře, kterou jsou jim
připraveni a schopni nabídnout hostitelé (Ward 2001 s. 187).
Vlivu základních demografických faktorů na akulturaci expatriotů se věnoval také Jan
Selmer z Baptistické Univerzity v Hongkongu. Jeho výzkum se týkal vlivu věku,
pohlaví a manţelského stavu u expatriotů na pracovních stáţích v Hongkongu. Autor
zjistil, ţe věk má pozitivní vliv na úspěch akulturace u expatriotů. Jak sociokulturní,
tak psychologická adaptace byla úspěšnější u starších expatriotů. Úspěch akulturace
byl měřen, stejně jako v této studii, pomocí Goldbergova indexu – GHQ. Pokud jde o
vliv pohlaví na úspěch kulturní adaptace v Honkongu, autor zjistil, ţe pohlaví nemělo
vliv na úspěch akulturace v Hongkongském kulturním prostředí (Selmer 2000).
Také předchozí adaptační zkušenost je, podle přdchozího výzkumu, důleţitým
faktorem, který ovlivňuje akulturaci expatriotů. Například Christopher Selvarjah z
RMIT Univerzity v Melbourne, zkoumal důleţitost předchozích akulturačních
zkušeností (overseas experience) u expatriotů z Číny, Taiwanu, Hongkongu,
Singapůru a Malajsie při akulturaci na Novém Zélandě. (Selvarjah 2003 s. 10).
Selvarjah zjistil, ţe expatrioti, kteří měli předchozí akulturační zkušenost, měli méně
negativních proţitků během počátečních fází kulturní adaptace na Novém Zélandě,
neţ ti, kteří takovou zkušenost neměli. Podle tohoto výzkumu, má tedy předchozí
adaptační zkušenost pozitivní vliv na akulturaci expatriotů.
Za účelem vytvoření seznamu faktorů ovlivňujících akulturaci u expatriotů pro účely
této studie, je nutno vzít v potaz výše uvedený souhrn faktorů v diagramu 4, které
podle Berryho, ovlivňují akulturační stres a kulturní adaptaci na individuální úrovni u
migrujících jedinců (Berry 2002 s. 366). Jak je zřejmé z tohoto diagramu, jde o dvě
skupiny faktorů: ty které byly přítomny u těchto jedinců ještě před zahájením
akulturace a ty, které jsou přítomny v jejím průběhu. Do první skupiny patří například
demografické a osobnostní charakteristiky expatriotů a jejich předchozí adaptační
zkušenost. Do druhé skupiny patří charakteristiky nového prostředí, postoje hostitelů
a metody zvládání stresových situací. V souhrnu, dospějeme k následujícímu seznamu
důleţitých činitelů, které mohou mít vliv na kulturní adaptaci expatriotů:
1. Pohlaví
2. Věk
3. Vzdělání
4. Jazykové znalosti
5. Socioekonomický status
6. Motivace k migraci (důvody)
7. Kulturní vzdálenost
8. Osobnost
9. Akulturační stádium (délka akulturace)
10. Strategie, které expatrioti pouţívají k zvládnutí stresových situací
11. Konkrétní metody zvládání stresových situací (coping styles)
12. Stesk po domově
13. Osamocení
14. Jak realistická jsou očekávání od nového prostředí
15. Sociální podpora od hostitelů nebo od rodáků
16. Postoje hostitelů (předsudky)
17. Předchozí adaptační zkušenost
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Tyto faktory jsou předmětem jak kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu v
současné studii. V kvantitativní části této práce bude hodnocen vliv těchto faktorů, na
akulturační stres, na satisfakci s novým prostředím a na celkový úspěch akulturace
expatriotů v českém kulturním prostředí. Teorie zabývající se vlivem adaptačních
faktorů na akulturační stres, byly jiţ diskutovány a budou předmětem dalšího rozboru
v následující výzkumné části.
V závěru teoretické části, bych chtěl uvést ještě jeden aspekt, který můţe mít
podstatný vliv na průběh akulturace expatriotů. Podle Berryho, expatrioti podceňují
vliv některých faktorů na akulturaci. Autor uvádí následující nejčastější adaptační
potíţe, které vyplývají z podcenění některých aspektů kulturní adaptace před
zahájením stáţe (Berry 2002 s. 408):
1. Expatrioti neočekávají, ţe budou mít adaptační problémy
2. Expatrioti nevyhledávají podpůrné sociální sítě
3. Expatrioti preferují původní identitu, coţ můţe komplikovat akulturaci
4. Expatrioti podceňují vliv kulturní vzdálenosti mezi domácí a hostitelskou kulturou,
zejména v oblasti společenských norem a konvencí
5. Expatrioti podceňují důleţitost rodinného zázemí
6. Expatrioti podceňují osobní společenský styk se členy hostitelské kultury
7. Expatrioti podceňují důleţitost znalosti jazyka hostitelské kultury
Tomuto podcenění problémů, které mohou nastat při zahraniční stáţi vyšších
manaţerů - expatriotů, se budu věnovat zejména v kvalitativní části této práce.
Při hodnocení vlivu adaptačních faktorů na akulturaci, je důleţité hodnotit nejen
přizpůsobivost samotných expatriotů, ale také zapojení jejich zaměstnavatelských
organizací. Ward a kolektiv navrhují následující model přizpůsobení expatriotů z
pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů (Ward 2001 s. 180):
Charakteristiky zaměstnanců, které působí před odchodem z domova: manaţerská
kompetence a vynalézavost, technická kompetence, interkulturní zkušenosti, osobní
charakterové vlastnosti a vztahové dovednosti
Charakteristiky organizace, které působí před odchodem z domova: firemní kultura a
hodnotová orientace firmy, strategické plánování včetně pracovních rolí a kariéry,
interkulturní trénink potenciálních stáţistů, logistická a sociální podpora potenciálních
stáţistů, důraz na potřeby manţelky a dětí
Charakteristiky zaměstnanců, které působí po příchodu do hostitelské kultury: postoj
expatriotů k akulturaci, strategie, které expatrioti pouţívají k zvládání akulturačních
problémů, přizpůsobení členů rodiny nové kultře
Charakteristiky organizace, které působí po příchodu do hostitelské kultury: odměna
za výkon, průběţná komunikace a podpora, adaptace expatriotů v místní pobočce
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST – VLASTNÍ EMPIRICKÝ VÝZKUM
3.1. Výzkumné cíle a otázky
Jak jiţ bylo řečeno v úvodu této práce, obecným cílem tohoto výzkumu je zkvalitnění
managementu na firemní úrovni. Specificky, prostřednictvím pochopení procesu
kulturní adaptace u expatriotů v českém kulturním prostředí, usnadnit podporu
předávání manaţerských, technických a organizačních znalostí a zkušeností těchto
pracovníků firmám na území ČR a tím přispět k úspěchu těchto firem v mezinárodní
konkurenci. Jinými slovy, cílem této disertace je aby poznatky získané v této studii
podpořily unikátní mechanismus předávání vědomostí a dovedností prostřednictvím
expatriotů, který je jen zřídka moţný jinými metodami (Hocking a kol. 2007).
Specifické výzkumné cíle byly jiţ také uvedeny v úvodu. Zde je shrnutí. Prvotním
cílem výzkumu v této disertační práci bylo zjistit, zda akulturace expatriotů - vyšších
zahraničních manaţerů v českém prostředí probíhá. Dalším cílem zkoumání bylo
zjistit jaký má kulturní adaptace průběh, co tento průběh charakterizuje v českém
prostředí a jestli je srovnatelný se zahraničím. Navazujícím cílem bylo zjistit, do jaké
míry byla akulturace expatriotů v českém prostředí úspěšná a jaký vliv měly
nezávislé, vysvětlující proměnné na indikátory úspěchu kulturní adaptace. Dále, jak je
známo z literatury, expatrioti typu “sojourner”, zaţívají vyšší stupeň akulturačního
stresu neţ například imigranti (Berry 1987). Dalším cílem této práce bylo tedy ověřit
platnost tohto zjištění pro expatrioty – vyšší manaţery v českých podmínkách, ve
srovnání se skupinou vyšších manaţerů - imigrantů v Austrálii. Navazujícím úkolem
pro kvalitativní šetření, byla identifikace adaptační strategií, které expatrioti pouţívají
za účelem minimalizace akulturačního stresu a dosaţení úspěšné adaptace. Tyto
výzkumné cíle jsou zejména předmětem kvantitativního výzkumu a jsou obsaţeny v
prvních třech výzkumných otázek uvedených v úvodu:
Výzkumné otázky pro kvantitativní část této práce:
1. Má akulturace expatriotů v českém kulturním prostředí standardní průběh jak je
znám z literatury?
2. Má akulturace expatriotů v českém kulturním prostředí obdobný průběh jako
akulturace imigrantů v Austrálii, zejména s ohledem na redukci úrovně akulturačního
stresu?
3. Jaký vliv mají faktory, známé z literatury, na akulturaci expatriotů v českém
kulturním prostředí?
Tyto výzkumné otázky se promítají do hypotéz pro kvantitativní analýzu. Hypotézy
byly jiţ nastíněny v úvodu, a jsou znovu uvedeny v následující kapitole.
Specifické výzkumné cíle pro kvalitativní část této práce jsou obsaţeny ve zbývajících
osmi výzkumných otázkách předloţených v úvodu, a odpovědi na ně budou
předmětem zkoumání v kvalitativní části této práce.
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3.2. Kvantitativní výzkum expatriotů v České republice
3.2.1. Hypotézy
Cílem kvantitativní části této práce je analýza následujících oblastí adaptačního
procesu, jmenovitě: potvrzení trendu zvyšování hodnot psychického zdraví, celkové a
specifické satisfakce, vliv pohlaví, věku, předchozí adaptační zkušenosti a
společenského styku s Čechy na akulturaci expatriotů.
Naměřené absolutní hodnoty psychického zdraví, celkové a specifické satisfakce
samy o sobě neodráţejí ani směr ani velikost změny v situaci respondentů v nové
kultuře. Na druhé straně, jak u psychického zdraví, tak u satisfakce je to změna během
časového úseku, nikoliv absolutní hodnoty těchto veličin, které jsou rozhodující pro
jejich adaptaci. Tudíţ kulturní adaptace je v této studii pojata jako změna v hodnotách
psychického zdraví a satisfakce mezi prvním (W1) a druhým výzkumným bodem
(W2). Následující hypotézy zapadají do tohoto teoretického rámce:
Hypotézy:
Hypotéza 1 - U expatriotů, kteří se adaptují na českou kulturu, lze očekávat, ţe
adaptace bude mít standardní průběh podle Hofstedeho akulturační křivky (Hofstede
1997). Jelikoţ sledované období mezi šestým a osmnáctým měsícem pobytu
expatriotů v české republice, spadá do období funkčního přizpůsobení, lze očekávat,
ţe dojde k růstu hodnot Goldbergova indexu psychického zdraví a celkové a
specifické satisfakce mezi prvním (W1) a druhým šetřením (W2).
Hypotéza 2 – U expatriotů, kteří se adaptují na českou kulturu, lze očekávat, ţe jejich
pohlaví ovlivní kulturní adaptaci (Selmer 2000). Předchozí výzkum poukazuje na
rozdíly v úspěšnosti kulturní adaptace u ţen a u muţů imigrantů a expatriotů (Ward
2001 s. 185, Berry 2002 s. 366, Berry 1987 s. 503, Scott a Scott 1989, Lukomskyj a
Richards 1986). Ţeny mají obecně více problémů při akulturaci. Lze tedy očekávat, ţe
u muţů expatriotů dojde k významnějšímu zvýšení hodnot Goldbergova indexu
psychického zdraví a celkové a specifické satisfakce neţ u ţen.
Hypotéza 3 – Lze očekávat, ţe věk expatriotů ovlivní kulturní adaptaci (Selmer
2000). Předchozí výzkum pokazuje na rozdíly v úspěchu adaptace u různých
věkových kategorií. Pokud akulturace začne v pozdním věku, lze podle Berryho
očekávat zvýšené riziko akulturačních problémů u imigrantů (Berry 2002 s. 366).
Tudíţ, dá se očekávat, ţe v českých podmínkách, u mladších expatriotů dojde
k výraznějšímu zvýšení hodnot Goldbergova indexu psychického zdraví a celkové a
specifické satisfakce neţ u starších expatriotů.
Hypotéza 4 – Je moţno očekávat, ţe předchozí adaptační zkušenost expatriotů
ovlivní kulturní adaptaci. Podle literatury, předchozí adaptační zkušenost má pozitivní
vliv na akulturaci u expatriotů (Selvarjah 2003 s. 10, Ward 2001 s. 179). Lze
očekávat, ţe u těch expatriotů, kteří měli předchozí akulturační zkušenost dojde k
výraznějšímu zvýšení hodnot Goldbergova indexu psychického zdraví a celkové a
specifické satisfakce neţ u těch, kteří takovou zkušenost neměli.

48

Hypotéza 5 – Lze očekávat, ţe společenský styk s Čechy ovlivní kulturní adaptaci u
expatriotů. Předchozí výzkum indikuje, ţe společenská podpora má pozitivní vliv na
průběh akulturace (Berry 2002 s. 369, Ward 2001 s. 150). Sociální podpora ze strany
hostitelů, můţe mít za důsledek vyšší hodnoty Goldbergova indexu psychického
zdraví a celkové a specifické satisfakce u těch expatriotů, kteří měli společenský styk
s Čechy.
Za účelem testování výše popsaných hypotéz jsem uskutečnil výzkum u vzorku
šestnácti expatriotů, kteří se přemístili do České republiky, za účelem práce ve
vyšších manaţerských pozicích. Získaná data, která zahrnovala hodnoty indexu
psychického zdraví a celkové a specifické satisfakce, vzhledem k nezávislým
proměnným pohlaví, věku, předchozí adaptační zkušenosti a společenského styku
s Čechy byla statisticky analyzována prostřednictvím párových t-testů a Wilcoxonova
párového testu. Výzkumné metody, nástroje, vzorek respondentů a způsob sběru a
zpracování dat jsou popsány v následujících kapitolách.

3.2.2. Kvantitativní metody použité při výzkumu akulturace u expatriotů v ČR
3.2.2.1. Longitudinální přístup
V této studii jde o sledování vývoje kulturní adaptace u respondentů po jejich
příchodu do českého kulturního prostřdí. Sledování dynamiky adaptace vyţaduje
longitudinální výzkumný nástroj, tedy takový, který je schopen zaznamenat změny
v čase. Takovým výzkumným nástrojem je strukturovaný longitudinální dotazník,
který zaznamenává odpovědi respondentů ve dvou výzkumných bodech. V této studii
jsou časové body měření pojmenovány: první vlna šetření (W1) a druhá vlna šetření
(W2). První vlna šetření byla v této studii realizována v průměru 6 měsíců po
příchodu expatriotů do ČR a duhá vlna šetření byla realizována v průměru o 12
měsíců později (Diagram 5). Směrodatná odchylka (SD) pro první vlnu šetření byla
4.6 měsíců a pro druhou vlnu šetření byla SD 3.0 měsíce. Druhé interview proběhlo
v průměru 18 měsíců po příchodu respondentů do ČR.
Tento dlouhodobý přístup k měření kulturní adaptace umoţnil měření rozdílů
v psychickém zdraví (mental health) a satisfakci respondentů několik měsíců po
příchodu do ČR a o rok později, coţ umoţnilo umístění této skupiny na akulturační
křivce mezi období kulturního šoku - vysoké úrovně akulturačního stresu a období
kulturní adaptace – postupně se sniţujícího adaptačního stresu (viz Diagram 5,
Akulturační křivka).
3.2.2.2. Sledování průběhu akulturace - akulturační křivka
Hofstedeho akulturační křivka (Diagram 5), naznačuje průběh kulturní adaptace ve
formě písmene „U“. Podle Hofstedeho, má průběh kulturní adaptace cizinců
(imigrantů, expatriotů) v hostitelské společnosti následující hlavní stádia (Hofstede
1997): počáteční nadšení (euforie), kulturní šok a akulturace (viz kapitola 2.6.2.1.).
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Akulturační křivka ukazuje, ţe pokud chceme zastihnout expatrioty ve stádiu
funkčního přizpůsobení, tedy akulturace a adapace na českou kulturu, šetření by mělo
proběhnout mezi druhým a osmnátctým měsícem pobytu expatriotů v ČR. Toto se
v této studii zdařilo. Jak bylo výše uvedeno, první vlna šetření (W1) proběhla v
průměru 6 a druhá vlna (W2) v průměru 18 měsíců po příchodu respondentů do země.
Na rozdíl od Diagramu 1, v Diagramu 5 jsou vyznačena nejen stádia kulturní
adaptace, ale také jejich přibliţná časová rozmezí v měsících jak jsou uvedena
v literatuře (Hofstede 1997s.209, Sam a Berry 2006 s. 190, Berry 2002 s. 368, Ward
2001 s. 82, Bennett s. 25). Vyznačeny jsou také body, kdy proběhly vlny šetření (W1)
a (W2) v této studii.

DIAGRAM 5
AKULTURAČNÍ KŘIVKA
AKULTURAČNÍ
KŘIVKA

G&A

W1
interview

W2
interview

Pozitivní

Pocity

Negativní
0-2 měsíce

Euforie

2-6 měsíců

6-18 měsíců

Kulturní
šok

Akulturace

18+ měsíců

Adaptace

(Hofstede 1997, s. 210)
Upraveno podle Hofstedeho autorem této studie

3.2.3. Výzkumné nástroje
Adaptační výzkum vyţaduje spolehlivé nástroje na šetření duševního stavu, ve kterém
se expatrioti nacházejí během adaptace. Za tímto účelem byly v kvantitativní fázi této
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studie vyuţity následující výzkumné nástroje reflektující průběh kulturní adaptace u
daného vzorku respondentů.
3.2.3.1. Nástroje reflektující průběh kulturní adaptace
Jde o tak zvané „Reflective Effect Indicators“ (REI), tedy nástroje, které odráţejí
úspěch nebo neúspěch respondentů při kulturní adaptaci (Lester 2009). Takovým
nástrojem je na příklad jiţ zmíněný Goldbergův index psychického zdraví - General
Health Questionnaire (GHQ-10) pouţitý v této studii. Jedná se o dotazník obsahující
10 otázek zaměřených na somatické příznaky, úzkostnost a nespavost, sociální
dysfunkci a známky deprese (Goldberg 1970). Od jeho zavedení je hojně pouţíván
v různých situacích a v řadě kultur. Kaţdá otázka je hodnocena na čtyřbodové škále méně neţ obvykle (less than usual), obvykle (no more than usual), více neţ obvykle
(rather more than usual) a mnohem více neţ obvykle (much more than usual).
Dalšími indikátory odráţejícími úspěch respondentů při adaptaci na českou kulturu,
které byly pouţity v této práci, jsou škály satisfakce. Především je to otázka týkající
se celkové satisfakce s ţivotem v nové zemi/ kultuře: “ Jak jste celkově spokojen/a s
vaším ţivotem v České republice?“ (What is your overall level of satisfaction with
life in Czech Repblice?). Tato otázka byla hodnocena na pětibodové škále: velmi
spokojen, spokojen, ani spokojen ani nespokojen, nespokojen a velmi nespokojen.
Další otázka se týkala satisfakce se specifickými aspekty ţivota v nové kultuře: „ jaká
je vaše satisfakce s následujícími aspekty ţivota v České republice?“ (what is your
level of satisfaction with the following aspects of life in the Czech Republic?).
Příklady různých aspektů ţivota v nové kultuře zahrnují: spokojenost s fyzickým
prostředím, kulturním prostředím, bydlením, různými druhy sluţeb atd. Obě škály
byly pětibodové: nejvyšší skore bylo 5 – velmi spokojen (very satisfied), 4 – spokojen
(satisfied), 3 - ani sokojen ani nespokojen (neither satisfied nor dissatisfied), 2 nespokojen (dissatisfied), nejiţší skore bylo 1- velmi nespokojen (very dissatisfied).

Tabulka 1: Indikátory reflektující úspěch kulturní adaptace – Reflective Effect
Indicators (REI)
____________________________________________________________________
Měřící nástroj
Zkratka
____________________________________________________________________
Index psychického zdraví – General Health
Questionnaire (GHQ-10)

GHQ

Celková satisfakce s ţivotem v hostitelské
zemi

Celková satisfakce

Satisfakce se specifickými aspekty ţivota
Specifická satisfakce
v hostitelské zemi
___________________________________________________________________________
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Následující proměnné (variables) byly vybrány pro statistickou analýzu:
(i) Závislé proměnné jsou v této studii definovány, jako rozdíl
v naměřených hodnotách Goldbergova indexu psychického zdraví (GHQ),
celkové a specifické satisfakce mezi prvním (W1) a druhým šetřením (W2)
pomocí nástrojů popsaných v předchozí tabulce (Tabulka 1)
(ii) Nezávislé proměnné:
1. pohlaví,
2. věk,
3. předchozí adaptační zkušenost
4. společenský styk s Čechy
Nezávislé proměnné byly vybrány na základě faktorů uvedených v literatuře, které
mohou ovlivnit akulturaci expatriotů (kapitola 2.6.6.2.). Pro kvantitativní výzkum
jsou vhodné ty faktory, které je moţno snadno kvantifikovat, a u kterých jsou
evidentní rozdíly mezi respondenty. Některé faktory z výše uvedeného souhrnu, buď
nevykazovaly ţádné rozdíly mezi respondenty (vzdělání, znalost češtiny,
sociekonomicý status), nebo nebyly vhodné pro statisticku analýzu a byly
analyzovány kvalitativně. Například u faktoru vzdělání, respondenti měli aţ na dvě
výjimky vysokoškolské vzdělání. Pokud jde o znalost českého jazyka, většina (13)
respondentů měla buď minimální, nebo ţádnou schopnost komunikace v Češtině.
Socio-ekonomický status byl u většiny respondentů na české poměry všeobecně
vysoký – měsíční příjem respondentů byl nad Kč 90 000.
Informace o bodování vybraných proměnných jsou v příloze A.

3.2.3.2. Strukturované dotazníky pro expatrioty - zahraniční manažery
V této studii byly pouţity dva strukturované, tazatelem vyplněné, dotazníky. Dotazník
pro první vlnu šetření (W1), má název: Dotazník pro zahraniční manaţery Questionnaire for Foreign Managers in the Czech Republic. Dotazník pro první vlnu
šetření, zahrnuje spektrum otázek od základních informací o zaměstnavateli a
zaměstnanci, po inforace týkající se počátku adaptačního procesu u zkoumaného
jednotlivce. Data shromáţděná pomocí tohoto dotazníku se týkají firemních a
osobních údajů, demografických údajů, motivace k práci v zahraničí, adaptačních
zkušeností, satisfakce s ţivotem v novém prostředí, práce, bydlení a zdraví. Dotazník
obsahuje 66 otázek a doba jeho vyplnění byla asi 30 minut.
Druhý, navazující dotazník pro druhou vlnu šetření, se týká změn mezi první a druhou
vlnou šetření. Název druhého dotazníu je: Dotazník pro zahraniční manaţery – druhá
vlna šetření - Questionnaire for Foreign Managers in the Czech Republic - Wave 2.
Oba dotazníky jsou v anglickém jazyce, a byly vyplněny autorem této práce.
Dotazníky jsou v Příloze B.
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3.2.4. Popis vzorku expatriotů sledovaných v této práci
Vzorek respondentů v této studii je sloţen z šestnácti zahraničních manaţerůexpatriotů (13 muţů, 3 ţeny), kteří pracovali v ČR během let 2006 aţ 2010 ve vyšších
manaţerských funkcích ve firmách na území ČR. Celkový počet vyšších zahraničních
manaţerů pracujících v letech 2006 aţ 2010 v ČR, z nichţ byl získán tento vzorek
metodou “snow ball” sněhové koule, se podle údajů Ministerstva práce a sociálních
věcí pohyboval mezi 7000 a 8000 ročně. Tento odhad je odvozen z evidence celkové
zaměstnanosti cizinců evidovaných na úřadech práce. Jde o kategorii KZAM 1:
zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci. K prvnímu prosinci 2010 evidovaly úřady
práce 8141 zaměstnanců, zizích státních příslušníků, v této kategorii. Při tom šlo
o 5795 občanů EU, 63 občanů jiných evropských zemí, 1509 občanů jiných zemí
s pracovním povolením a 774 cizinců, kteří nepotřebovali pracovní povolení viz.
ČSU, Tabulka ZZ4, Rozbor zelených karet podle KZAM, prosinec 2010. Informace
o hlavních třídách klasifikace KZAM, jsou v přehledu Českého statistického úřadu
(ČSU 2010).
Relativně malý počet respondentů (16), je výsledkem velmi náročného procesu
získání souhlasu k interview, a jeho uskutečnění. Ve vzorku je několi ředitelů firem a
řada manaţerů částí firem (senior executive managers). Přístup k těmto lidem byl
obtíţný, ale ještě náročnější bylo získání jejich času. Na duhé straně, kdyţ se
interview uskutečnilo, byly poskytnuty hodnotné informace. Vzhledem k tomu, ţe
repondenti byli sledování průběţně (longitudinálně), hodnota jejich výpovědí je
mnohonásobně vyšší, neţ by byla hodnota odpovědí z průřezového šetření. Přesto je
nutno podotknout, ţe statistická hodnota provedených analýz je omezená v případě
některých nezávislých proměnných, kdy byl vzorek rozdělen, a v jedné z takto
získaných skupin, zůstalo jen několik málo respondentů. Z tohoto důvodu, by
výsledky měly být přijímány s mírou opatrnosti. Analýzy pro celý vzorek jsou
relativně robustní, a byly ověřeny jak parametrickým, tak neparametrickým
statistickým nástrojem. Statistické analýzy jsou výsledkem doporučení a práce,
statistických konzultantů z univerzit jak v České republice (VŠE, UK), tak v Austrálii
(Australská Národní Univerzita). Zde je na místě podotknou, ţe tato práce, vzhledem
k relativně malému vzorku, můţe být pouţita jako pilotní studie pro mnohem větší
studii akulturace expatriotů v České republice.
Typický respondent, je v této sudii definován jako samostatně fungující manaţer,
který je zodpovědný správní radě prostřednictvím ředitele firmy (chief executive),
nebo je ředitelem české pobočky firmy sám. Náplní jeho/její práce je kontrola části
firmy s větším počtem zaměstnanců, kteří jsou organizováni v týmech. Věk
respondentů byl v rozmezí 31 aţ 54 let. Respondenti pocházeli z šesti zemí:
Spojeného království, Španělska, Nizozemska, Německa, USA a Austrálie. Základní
informace o respondentech, jsou zhrnuty v přehledu nezávislých proměnných,
v Příloze A4.
3.2.5. Sběr dat
Respondenti byli kontaktováni autorem této studie prosřednictvím personálních
oddělení firem telefonem nebo e-mailem. Souhlas s interview byl potvrzen přímo s
respondentem nebo prostřednictvím osobních asistentů. Tento proces byl velmi
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zdlouhavý a dohodnuté schůzky byly často rušeny a musely být organizovány
náhradní termíny. Respondenti byli ujištěni, ţe jimi předané údaje budou pouţity
pouze za účelem zpracování této disertace a budou povaţovány za důvěrné.
Rozhovory proběhly v angličtině a byly realizovány přímo autorem této studie.
3.2.6. Statistické metody
Párový t-test
Pro hodnocení rozdílů v psychickém zdraví a satisfakci, mezi prvním a druhým
výzkumným bodem (W1) a (W2), reflektujícím úspěšnost akulturace respondentů, byl
pouţit párový t-test. Účelem tohoto testu bylo zjistit, zda rozdíl v hodnotách
indikátorů úspěchu akulturace, mezi první a druhou vlnou šetření byl statisticky
významný.
Zváţíme-li případ dvou závislých výběrů, na základě kterých je třeba ověřit hypotézu
. Závislost obvykle vyplývá z toho, ţe hodnoty veličiny X jsou pozorovány
u stejné jednotky za různých podmínek, nebo případ dvou různých, ale něčím
spojených jednotek.
Uvaţujeme dva závislé náhodné výběry, x1 a x2 stejného rozsahu, pro které n1=n2=n.
Pro kaţdé i = 1, 2,… n představují xi1 a xi2 párová pozorování, pro která se určí
rozdíly di = xi1 – xi2. Průměr vypočtených rozdílů
a směrodatná odchylka těchto rozdílů
.
Testovým kritériem je veličina
,
která má při platnosti testované hypotézy rozdělení t s n-1 stupni volnosti.
(Zdroj: Hindls a kol. 2004)

Wilcoxonův párový test
Pro ověření výsledků získaných pomocí párového t-testu, byl pouţit také Wilcoxonův
párový test. Tento neparametrický test se pouţívá pro hodnocení párových pokusů,
porovnání dvou měření u jednoho výběrového souboru, kdy sledovaná veličina
neodpovídá normálnímu rozdělení: viz Příloha A3.
(Zdroj: Řezanková 2010).

54

3.3. Výsledky kvantitativního výzkumu expatriotů v ČR
3.3.1. Index psychického zdraví (GHQ) – výsledky statistické analýzy
V tabulce 2a jsou shrnuty průměry a směrodatné odchylky hodnot Goldbergova
indexu psychického zdraví - GHQ (General Health Questionnaire, viz kapitola 3.2.3.)
podle nezávislých proměnných. Celkové vyhodnocení těchto průměrných hodnot
poukazuje na to, ţe psychické zdraví respondentů se statisticky významně zlepšilo, na
hladině významnosti (p=0.05) v druhé vlně (W2) oproti první vlně šetření (W1).
Průměrná hodnota GHQ v první vlně byla 3.10 (n=16) a průměrná hodnota GHQ
v druhé vlně byla 3.40 (n=16). Vyhodnocení je na škále 1 (min.) aţ 4 (max.).
Goldbergův index – GHQ, byl v této studii pouţit jako nástroj reflektující úspěšnost
průběhu akulturace.
Tabulka 2a. Průměry a směrodatné odchylky hodnot Goldbergova indexu
psychického zdraví - GHQ srovnávající vlny šetření celkově a podle nezávislých
proměnných - ČR
___________________________________________________________________________
GHQ
Nezávislá proměnná
W1 (vlna 1)
W2 (vlna 2)
N
Prům. SD
N
Prům. SD
Celkový počet respondentů
16
3.10
0.37
16
3.40
0.25
Gender
1. Muţi
13
3.15
0.34
13
3.37
0.25

2.

Ţeny

3

3.10

0.37

3

3.40

0.10

Věk
1. Do 40 let
7
2.91
0.43
7
3.41
0.13
2. Nad 40 let
9
3.26
0.25
9
3.34
0.30
Předchozí adaptační zkušenost
1. Ano
10
3.04
0.42
10
3.33
0.24
2. Ne
6
3.22
0.28
6
3.45
0.23
Společenský styk s Čechy
1. Ano
13
3.13
0.35
13
3.38
0.26
2. Ne
3
3.00
0.53
3
3.37
0.15
Země původu
1. Velká Británie (UK)
2
2.95
2
3.55
2. Španělsko
2
3.15
2
3.30
3. Nizozemsko
1
2.90
1
3.60
4. Německo
9
3.20
0.38
9
3.33
0.27
5. USA
1
2.40
1
3.30
6. Austrálie
1
3.40
1
3.40
___________________________________________________________________________
Poznámky: a) Čím vyšší hodnota, tím lepší psychické zdraví respondentů, b) Vyhodnocení je na škále
1 (min.) aţ 4 (max.).

Statistická analýza t-test porovnala hodnoty GHQ mezi první (W1) a druhou vlnou
šetření (W2). Výsledky poukazují na statisticky významnou směrodatnou
odchylkumezi první a druhou vlnou šetření a dá se říci, ţe bylo prokázáno, ţe
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psychické zdravírespondentů se zlepšilo ve druhé vlně šetření (W2), oproti první vlně
šetření (W1) viz Tabulka 2a.
Směrodatná odchylka (SD) hodnot GHQ pro celý vzorek respondentů v první
vlněšetření, byla 0.37 a ve druhé vlně 0.25. Tento výsledek poukazuje na to, ţe ve
druhévlně šetření, byly mezi respondenty menší rozdíly v psychickém zdraví, neţ ve
vlněprvní. Větší rozdíly mezi respondenty v první vlně poukazují na větší výkyvy ve
stavupsychického zdraví mezi jednotlivci v rámci zkoumané skupiny během
fázekulturního šoku (vysokého stresu).
Celkově, minimální hodnota v první vlně byla 2.40 (respondent USA) a maximální
byla 3.40 (respondent Austrálie). Minimální hodnota v druhé vlně byla 3.30
(respondenti USA a Španělska) a maximální 3.60 (respondent Nizozemska), viz
Tabulka 2a. Vzhledem k malému vzorku, výsledky pro země původu jsou odvozeny
od jednoho či dvou respondentů a mají tedy minimální vypovídající hodnotu.
V první vlně šetření (W1), v období kulturního šoku, po vyjmutí zemí původu, u
ostatních kategorií nezávislých proměnných, byla minimální, průměrná hodnota GHQ
2.91 u věkové skupiny do 40 let a maximální hodnota byla 3.26 u věkové skupiny nad
40let. Srovnáme-li kategorie nezávislých proměnných, v první vlně šeření jsou tedy
nevětší rozdíly v hodnotách GHQ reflektujících věk respondentů viz Tabulka 2a.
Ve druhé vlně šetření (W2), po vyjmutí zemí původu, minimální hodnota GHQ byla
3.33 u skupiny respondentů s předchozími adaptačními zkušenostmi a maximální byla
3.45 u skupiny bez adaptačních zkušeností. Srovnáme-li kategorie nezávislých
proměnných ve druhé vlně šetření, jsou tedy největší rozdíly v hodnotách GHQ
odráţející předchozí adaptační zkušenosti viz Tabulka 2a.
Kdyby se, pro zjednodušení, hodnoty GHQ daly rozdělit do tří skupin, nízké hodnoty
1–2, střední 2-3 a vysoké 3- 4, potom celý vzorek prokazoval hodnoty spadající do
střední a vysoké kategorie psychického zdraví. Po rozdělení do podskupin podle
nezávislých proměnných se ukázalo, ţe mladší věková skupina (do 40 let) se posunula
ze střední hodnoty 2- 3 v první vlně šetření (naměřená průměrná hodnota 2.91), do
vysoké skupiny 3-4 ve druhé vlně šetření (naměřená průměrná hodnota 3.41). Na
druhé straně, starší skupina nad 40 let byla ve stejné kategorii v první i ve druhé vlně
šetření. Předchozí adaptační zkušenost vykazuje podobný vliv na hodnotu GHQ jako
věk, i kdyţ nedosahuje stejně vysokého rozdílu mezi vlnami šetření (posun z 3.04 ve
vlně W1, na 3.33 ve vlně W2).

Tabulka 2b. Výsledek statistické analýzy hodnot Goldbergova indexu
psychického zdraví – GHQ srovnávající vlny šetření celkově - ČR
Rozdíly průměrů v hodnotách GHQ mezi první (W1) a druhou (W2) vlnou šetření
GHQ
Respondenti
rozdíl průměrů
hodnota párového t-testu
p 0.05
16
0.30
t = 2.35591
p= 0.05*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky:
*=statisticky signifikantní na hladině významnosti p=0.05
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Hodnota testového kritéria t = 2.35591 patří do oboru přijetí. Na 5% hladině
významnosti je zamítnuta nulová hypotéza, a dá se říci, ţe bylo prokázáno, ţe
psychické zdraví respondentů se statisticky významně zlepšilo ve druhé vlně šetření
(W2) oproti první vlně šetření (W1) viz Tabulka 2b. Tento výsledek je v souladu
s Hofstedeho teoríí akulturace (Hofstede 1997). Tato teorie říká, ţe u adaptujících
sejedinců, po skončení období kulturního šoku, které v této studii spadá do první vlny
šetření, dojde k redukci akulturačního stresu a k zlepšení psychického zdraví,
měřeného pomocí Goldbergova indexu GHQ, ve druhé vlně šetření. Hodnoty GHQ by
měly tedy být vyšší ve druhé vlně šetření. Tento výsledek podporuje
platnosthypotézy1. Signifikantní zlepšení psychického zdraví, vyšší hodnoty indexu
GHQ v druhé vlně šetření, bylo prokázáno u celého vzorku expatriotů, také pomocí
neparametrického Wilcoxonova párového testu viz Tabulka 2c.

Tabulka 2c. Výsledek statistické analýzy Wilcoxonova párového testu hodnot
Goldbergova indexu psychického zdraví – GHQ srovnávající vlny šetření celkově
- ČR

W+ = 9
W- = 57
W = min (9.57) = 9
Kritická hodnota W (a, n), je pro n = 11 a α = 0.05 rovna 10.7.
W < W (a, n) => zamítáme nulovou hypotézu a můţeme říct, ţe bylo prokázáno, ţe
psychické zdraví respondentů se zlepšilo v druhé vlně šetření (W2), oproti první vlně
(W1).
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Tabulka 2d. Výsledek statistické analýzy hodnot Goldbergova indexu
psychického zdraví – GHQ srovnávající vlny šetření podle nezávislých
proměnných – ČR
Rozdíly průměrných hodnot GHQ mezi první (W1) a druhou (W2) vlnou šetření podle
nezávislých proměnných
Respondenti Rozdíl průměrů
Hodnota párového t-testu
p
Pohlaví
Muţi
Ţeny

13
3

- 0.2231
- 0.4667

t=1.869
-

0.0431*
0.2500 n.s.

Věk
Do 40 let
Nad 40 let

7
9

- 0.5000
- 0.0889

t=3.378
t=0.6917

0.0074*
0.2543 n.s.

Předchozí
adaptační
zkušenost
Ano
Ne

10
6

- 0.2900
- 0.2333

t=1.780
t=2.092

0.0544 n.s.
0.0454 *

Společenský
styk s Čechy
Ano
13
- 0.2462
t=1. 979
0.0356 *
Ne
3
- 0.3667
t=1.571
0.1283 n.s.
__________________________________________________________________________
Poznámky:
*= statisticky signifikantní
n.s. = není statisticky signifikantní

Jak ukazuje Tabulka 2c, statistická analýza t-test porovnala hodnoty GHQ mezi
prvníA druhou vlnou šetření podle následujících nezávislých proměnných: pohlaví,
věk, předchozí adaptační zkušenost a společenský styk s Čechy. Tyto proměnné jsou
náplní hypotéz 2 – 5.
Hypotéza 2, Pohlaví – u muţů došlo k statisticky významnému zlepšení (t = 1.869,
p 0.0431) v psychickém zdraví v druhé vlně šetření (W2), kdeţto u ţen k takovému
zlepšení nedošlo. Tento výsledek podporuje platnost hypotézy 2, která předpokládá,
ţe adaptace probíhá úspěšněji u muţů neţ u ţen. Vzhledem k malému vzorku
respondentů, by tento výsledek měl být hodnocen s opatrností, i kdyţ je v souladu s
výsledky předchozího výzkumu. Tomuto tématu se budu nadále věnovat v diskusi.
Hypotéza 3, Věk – u mladších respondentů (do 40 let) došlo k statisticky významnému
zlepšení (t = 3.378, p 0.0074) v psychickém zdraví, v druhé vlně šetření (W2), kdeţto
u respondentů nad 40 let k statisticky významnému zlepšení nedošlo. Tento
výsledek podporuje platnost hypotézy 3, která předpokládá, ţe adaptace probíhá
úspěšněji u mladších respondentů. Tento výsledek bude dále diskutován.
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Hypotéza 4, Předchozí adaptační zkušenosti – u respondentů s předchozími
adaptačními zkušenostmi nedošlo k statisticky významnému zlepšení v psychickém
zdraví ( GHQ ) v druhé vlně šetření ( W2 ), kdeţto u těch, kteří neměli předchozí
adaptační zkušenost došlo k statisticky signifikantnímu zlepšení (t= 2.092, p 0.0454).
Tento výsledek nepodporuje platnost hypotézy 4, která předpokládá, ţe adaptace
probíhá úspěšněji u respondentů s předchozími adaptačními zkušenostmi. Moţné
vysvětlení můţe být, ţe respondenti bez předchozích adaptačních zkušeností mají
větší snahu o adaptační úspěch, neţ ti co adaptační zkušenosti jiţ mají. Toto
vysvětlení odpovídá Gudykunstově teorii o zvládání úzkosti a nejistoty – AUM
u expatriotů. Tomuto tématu se budu nadále věnovat v diskusi.
Hypotéza 5, Společenský styk s Čechy – u respondentů, kteří se společensky stýkali
s Čechy, došlo k statisticky významnému zlepšení (t= 1.979, p 0.0356) v psychickém
zdraví (GHQ) v druhé vlně šetření (W2), kdeţto u těch, kteří se s Čechy nestýkali,
k statisticky signifikantnímu zlepšení nedošlo. Tento výsledek podporuje platnost
hypotézy 2d, která říká, ţe akulturtace probíhá úspěšněji u respondentů, kteří se
společensky stýkají s hostiteli, poněvadţ získávají informace o kultuře, na kterou se
adaptují. Tento výsledek je v souladu s výsledky předchozího výzkumu a bude
diskutován později.

3.3.2. Celková satisfakce – výsledky statistické analýzy
V tabulce 3a. jsou shrnuty průměry a směrodatné odchylky hodnot testu škály
satisfakce podle nezávislých proměnných. Dotazník celkové satisfakce obsahoval
otázku č. 33 v Dotazníku manaţerů (Jaká je vaše celková satisfakce s ţivotem v ČR,
škála 1-5). Celkové vyhodnocení těchto průměrných hodnot poukazuje na to, ţe
celková satisfakce respondentů má zlepšující se trend v druhé vlně oproti první vlně
pozorování. Toto zlepšení však nebylo statisticky prokázáno, viz Tabulka 3b.
Průměrná hodnota celkové satisfakce v první vlně byla 4.13 (n=16) a průměrná
hodnota celkové satisfakce v druhé vlně byla 4.38 (n=16).
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Tabulka 3a. Průměry a směrodatné odchylky hodnot celkové satisfakce
srovnávající vlny šetření celkově a podle nezávislých proměnných – ČR
Nezávislá proměnná

CELKOVÁ SATISFAKCE
W1 (vlna 1)
N
Prům. SD
16
4.13
0.50

W2 (vlna 2)
N
Prům. SD
16
4.38
0.62

Celkový počet respondentů
Gender
1. Muţi
13
4.23
0.44
13
4.46
0.66
2. Ţeny
3
3.66
0.58
3
4.00
0.00
Věk
1. Do 40 let
7
4.14
0.38
7
4.43
0.53
2. Nad 40 let
9
4.11
0.60
9
4.33
0.71
Předchozí adaptační zkušenost
1. Ano
10
4.20
0.63
10
4.30
0.67
2. Ne
6
4.00
0.00
6
4.50
0.55
Společenský styk s Čechy
1. Ano
13
4.15
0.55
13
4.46
0.66
2. Ne
3
4.00
0.00
3
4.00
0.00
Země původu
1. Velká Británie (UK)
2
4.50
2
5.00
2. Španělsko
2
4.00
2
4.00
3. Holandsko
1
4.00
1
5.00
4. Německo
9
4.11
0.60
9
4.33
0.71
5. USA
1
4.00
1
4.00
6. Austrálie
1
4.00
1
4.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky: a) Čím vyšší hodnota, tím lepší psychické zdraví respondentů, b)Vyhodnocení je na škále
1 (min.) aţ 5 (max.).

Směrodatná odchylka (SD) hodnot celkové satisfakce pro celý vzorek respondentů
v první vlně šetření byla 0.50 a ve druhé vlně 0.62. Tento výsledek poukazuje na to,
ţe mezi respondenty jsou poněkud menší rozdíly v celkové satisfakci ve vlně 1 neţ ve
vlně 2. Menší rozdíly mezi respondenty v první vlně poukazují na menší výkyvy
v celkové satisfakci mezi jednotlivci v rámci této skupiny. Tento výsledek je opakem
výsledku u GHQ.
Vzhledem k malému vzorku, výsledky pro země původu jsou odvozeny od jednoho či
dvou respondentů a mají tedy minimální vypovídající hodnotu. Vyjmeme-li země
původu, celkově pro ostatní nezávislé proměnné, byla minimální hodnota v první vlně
šetření 3.66 (ţeny) a maximální 4.23 (muţi). Minimální hodnota v druhé vlně šetření
byla 4.00 (ţeny) a maximální 4.50 (respondenti bez předchozí adaptační zkušenosti).
U muţů byla naměřena obdobně vysoká hodnota 4.46 (Tabulka 3a).
Na rozdíl od GHQ, věk jen minimálně ovlivnil rozdíly v hodnotách celkové
satisfakce. Ve srovnání s ostatními skupinami vzorku, byly největší rozdíly
zaznamenány mezi ţenami a muţi (Tabulka 3a).
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Kdyby se pro zjednodušení, hodnoty celkové satisfakce daly rozdělit do tří skupin,
nízké hodnoty 1–3, střední 3-4 a vysoké 4- 5, potom celý vzorek prokazoval hodnoty
spadající do vysoké kategorie satisfakce. Po rozdělení do podskupin podle
nezávislých proměnných, se ukázalo, ţe nejvíce se mezi vlnami šetření posunula
skupina bez předchozích adaptačních zkušeností ze střední hodnoty 3- 4 (naměřená
průměrná hodnota 4.00), do vysoké skupiny 4-5 (naměřená průměrná hodnota 4.50.
Druhý největší posun mezi vlnami vykázaly ţeny a třetí mladší jedinci, do 40 let.
(Tabulka 3a).
Pokud jde o společenský styk s Čechy, výsledky poukazují na trend zlepšení celkové
satisfakce mezi vlnami šetření u expatriotů, kteří měli společenský styk s Čechy.
V první vlně šetření byl průměr celkové satisfakce u těchto respondentů 4.15 a
ve druhé vlně byl průměr 4.46. Tento trend zlepšení, nebyl evidentní u respondentů,
kteří se s Čechy nestýkali. U těchto respondentů nedošlo k zlepšení celkové satisfakce
mezi první a druhou vlnou šetření. Jak jiţ bylo řečeno, celkové zlepšení satisfakce
mezi první a druhou vlnou šetření nebylo statisticky prokázáno. Přesto tato nezávislá
proměnná poukazuje na trend pozitivní změny v druhé vlně šetření u respondentů,
kteří měli společenský styk s Čechy.
Tabulka 3b. Výsledek statistické analýzy hodnot celkové satisfakce srovnávající
vlny šetření celkově - ČR
Rozdíly průměrů v hodnotách celkové satisfakce mezi první a druhou vlnou šetření
CELKOVÁ SATISFAKCE
Respondenti
rozdíl průměrů
hodnota párového t-testu
p 0.05
16
0.30
t = 1.73205
n.s.
___________________________________________________________________________
Poznámky:
n.s. = není statisticky signifikantní

Hodnota testového kritéria t = 1.73205 nepatří do oboru přijetí. Na 5% hladině
významnosti se nezamítá nulová hypotéza, a dá se říci, ţe nebylo prokázáno, ţe
celková satisfakce respondentů se zlepšila ve druhé vlně šetření (W2) oproti první
vlně (W1) viz Tabulka 3b.
Statistická analýza t-test porovnala hodnoty celkové satisfakce mezi první a druhou
vlnou šetření. Výsledky nepoukazují na statisticky významnou směrodatnou odchylku
mezi první a druhou vlnou šetření, a dá se konstatovat, ţe nedošlo, k statisticky
významnému zlepšení celkové satisfakce respondentů mezi první a druhou vlnou
šetření (Tabulka 3b).
Podle výsledků předchozího výzkumu lze očekávat, ţe škála celkové satisfakce bude
indikovat zlepšení mezi prvním (první vlna šetření) a druhým výzkumným bodem
(druhá vlna šetření). Hodnoty celkové satisfakce budou tedy vyšší v druhé vlně
šetření. Výsledky šetření nepoukazují na statisticky signifikantní zlepšení celkové
satisfakce u adaptujících se expatriotů mezi první a druhou vlnou šetření. Hypotéza 1
tím není podpořena pro celkovou satisfakci
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3.3.3. Satisfakce se specifickými aspekty života v ČR – výsledky statistické
analýzy
V tabulce 4a jsou shrnuty průměry a směrodatné odchylky hodnot testu škály
specifické satisfakce podle nezávislých proměnných. Dotazník specifické satisfakce
obsahoval otázku č. 32 v Dotazníku manaţerů (Jaká je vaše satisfakce se specifickými
aspekty ţivota v ČR na příklad s ekonomikou, politikou, ţivotním prostředím,
transportem, na škále 1-5 viz kapitola 3.2.3.). Celkové vyhodnocení těchto
průměrných hodnot poukazuje na to, ţe specifická satisfakce respondentů má
zlepšující se trend v druhé vlně oproti první vlně pozorování. Toto zlepšení však
nebylo statisticky prokázáno. Průměrná hodnota specifické satisfakce v první vlně
byla 3.60 (n=16) a průměrná hodnota v druhé vlně byla 3.70 (n=16).

Tabulka 4a. Průměry a směrodatné odchylky hodnot specifické satisfakce
srovnávající vlny šetření celkově a podle nezávislých proměnných - ČR
SPECIFICKÁ SATISFAKCE
Nezávislá proměnná

W1 (vlna 1)
N
X
16
3.60

W2 (vlna 2)
N
X
16
3.70

SD
SD
Celkový počet respondentů
0.33
0.42
Gender
1. Muţi
13
3.59
0.32
13
3.70
0.44
2. Ţeny
3
3.66
0.47
3
3.73
0.40
Věk
1. Do 40 let
7
3.66
0.43
7
3.71
0.52
2. Nad 40 let
9
3.57
0.25
9
3.70
0.36
Předchozí adaptační zkušenost
1. Ano
10
3.59
0.38
10
3.59
0.41
2. Ne
6
3.63
0.28
6
3.90
0.38
Společenský styk s Čechy
1. Ano
13
3.68
0.33
13
3.80
0.41
2. Ne
3
3.30
0.10
3
3.30
0.17
Země původu
1. Velká Británie (UK)
2
3.95
2
4.05
2. Španělsko
2
3.55
2
3.55
3. Holandsko
1
3.90
1
4.50
4. Německo
9
3.48
0.22
9
3.54
0.35
5. USA
1
4.20
1
4.20
6. Austrálie
1
3.30
1
3.50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky: a) Čím vyšší hodnota, tím lepší psychické zdraví respondentů, b) Vyhodnocení je na škále
1 (min.) aţ 5 (max.).

Statistická analýza t-test porovnala hodnoty specifické satisfakce mezi první a druhou
Vlnou šetření. Výsledky nepoukazují na statisticky významnou směrodatnou
odchylku mezi první a druhou vlnou šetření a dá se konstatovat, ţe nedošlo
k statisticky významnému zlepšení specifické satisfakce respondentů mezi první a
druhou vlnou šetření (Tabulka 4b).
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Směrodatná odchylka (SD) hodnot specifické satisfakce pro celý vzorek respondentů
v první vlně šetření byla 0.33 a ve druhé vlně 0.42. Tento výsledek poukazuje na to,
ţe mezi respondenty jsou poněkud menší rozdíly ve specifické satisfakci ve vlně 1
neţ ve vlně 2. Menší rozdíly mezi respondenty v první vlně poukazují na menší
výkyvy ve specifické satisfakci mezi jednotlivci v rámci této skupiny. Tento výsledek
je obdobou výsledku u celkové satisfakce, ale je opakem výsledku u GHQ. Vzhledem
k malému vzorku, výsledky pro země původu jsou odvozeny od jednoho či dvou
respondentů a mají tedy minimální vypovídající hodnotu.
Vyjmeme-li země původu, celkově pro ostatní nezávislé proměnné, byla minimální
hodnota specifické satisfakce v první vlně šetření 3.30 (ţádný společenský styk
s Čechy) a maximální 3.68 (společenský styk s Čechy). Minimální hodnota v druhé
vlně šetření byla 3.30 (ţádný společenský styk s Čechy) a maximální 3.90
(respondenti bez předchozí adaptační zkušenosti). U respondentů, kteří neměli
společenský styk s Čechy, byla naměřena druhá nejvyšší hodnota 3.80 viz Tabulka 4a.
Na rozdíl od GHQ, věk jen minimálně ovlivnil rozdíly v hodnotách specifické
satisfakce mezi vlnami. Ve srovnání s ostatními skupinami vzorku, byly největší
rozdíly mezi vlnami zaznamenány mezi respondenty s předchozí adaptační zkušeností
a bez ní. Respondenti bez adaptační zkušenosti zaznamenali, obdobně jako u celkové
satisfakce, největší zlepšení v specifické satisfakci mezi vlnami z průměrné hodnoty
3.63 na 3.90 (Tabulka 4a). Pro zjednodušení se hodnoty specifické satisfakce dají
rozdělit do tří skupin, nízké hodnoty 1–2, střední 3-4 a vysoké 5, a potom celý vzorek
prokazoval hodnoty spadající do střední kategorie satisfakce a to v obou vlnách
šetření (Tabulka 4a).
Pokud jde o společenský styk s Čechy, výsledky poukazují na trend zlepšení celkové
satisfakce mezi vlnami šetření u expatriotů, kteří měli společenský styk s Čechy.
V první vlně šetření byl průměr specifické satisfakce u těchto respondentů 3.68 a
v druhé vlně byl průměr 3.80. Tento trend nebyl evidentní u respondentů, kteří se
s Čechy nestýkali. U těchto respondentů nedošlo k zlepšení celkové satisfakce mezi
první a druhou vlnou šetření. Průměrné hodnoty specifické satisfakce byly stejné
v obou vlnách šetření 3.30. Jak jiţ bylo výše zmíněno, celkové zlepšení satisfakce
mezi první a druhou vlnou šetření nebylo statisticky prokázáno. Přesto tato nezávislá
proměnná poukazuje na trend pozitivní změny v druhé vlně šetření u respondentů,
kteří měli společenský styk s Čechy.
Tabulka 4b Výsledky statistické analýzy hodnot specifické satisfakce
srovnávající vlny šetření celkově - ČR
SPECIFICKÁ SATISFAKCE
Respondenti
rozdíl průměrů hodnota párového t-testu
p 0.05
16
0.10
t = 1.42053
n.s.
___________________________________________________________________________
Poznámky: n.s. = není statisticky signifikantní

Hodnota testového kritéria t = 1.42053 nepatří do oboru přijetí. Na 5% hladině
významnosti nezamítáme nulovou hypotézu, a dá se říci, ţe nebylo prokázáno, ţe
celková satisfakce respondentů se zlepšila ve druhé vlně šetření (W2) oproti první
vlně (W1) viz Tabulka 4b.
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Podle výsledků předchozího výzkumu bylo moţno usuzovat, ţe škála specifické
satisfakce bude indikovat zlepšení mezi první (W1) a druhou vlnou šetření (W2). Dle
tohoto předpokladu, by tedy hodnoty specifické satisfakce měly být vyšší v druhé
vlně šetření (W2). Avšak výsledky šetření nepoukazují na signifikantní zlepšení
specifické satisfakce u adaptujících se expatriotů mezi první a druhou vlnou šetření.
Hypotéza 1 není potvrzena pro specifickou satisfakci.
Signifikantní zlepšení specifické satisfakce u adaptujících se expatriotů ve druhé vlně
Šetření, nebylo prokázáno u celého vzorku šestnácti expatriotů ani pomocí
neparametrického Wilcoxonova párového testu:

Tabulka 4c. Výsledek statistické analýzy Wilcoxonova párového testu hodnot
specifické satisfakce srovnávající vlny šetření celkově - ČR
W+ = 16
W- = 39
W = min (16.39) = 16
Kritická hodnota W (a, n) je pro n = 10 a α = 0.05 rovna 8.1.
W > W (a, n) => nezamítáme nulovou hypotézu, a můţeme říci, ţe nebylo prokázáno
zlepšení specifické satisfakce expatriotů ve vlně 2 oproti vlně 1.

3.3.4. Diskuse výsledků kvantitativní analýzy
Prvotním cílem této studie bylo prozkoumat průběh kulturní adaptace u expatriotůvyšších manaţerů, kteří nedávno začali pracovat v České republice. Kulturní adaptace
byla v této studii definována jako rozdíl v rozmezí dvou časových výzkumných bodů
v hodnotách psychického zdraví, celkové a specifické satisfakce. Zvláštní zájem byl o
vybrané vysvětlující proměnné pohlaví, věk, předchozí akulturační zkušenost a
společenský styk s Čechy. Zájem byl také o ověření validity Hofstedeho teoretické
akulturační křivky v českých podmínkch.
Za účelem dosaţení těchto cílů byla zpracována data získaná z longitudinálního
výzkumu pomocí statistické metody párových testů, které porovnaly hodnoty
Goldbergova indexu psychického zdraví, celkové a specifické satisfakce, s ohledem
na nezávislé proměnné gender, věk, předchozí akulurační zkušenost a společenský
styk s Čechy, mezi prvním (W1) a druhým (W2) výzkumným bodem.
3.3.4.1. Index psychického zdraví GHQ, diskuse výsledků kvantitativní analýzy
U Indexu psychického zdraví GHQ byly statistickou analýzou podpořeny všechny
hypotézy (Kapitola 3.2.1.), s vyjímkou Hypotézy 4, která se zabývá vlivem
předchozích adaptačních zkušeností, která měla na akulturaci efekt opačný, neţ bylo
očekáváno.
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Očekávání, ţe adaptace bude mít standardní průběh (Hypotéza 1) podle Hofstedeho
akulturační křivky (Hofstede 1991) byl potvrzen statistickou analýzou párového
t-testu a také pomocí Wilcoxonova párového testu. Analýza Goldbergova indexu
psychického zdraví – GHQ poukazuje na statisticky významné zlepšení psychického
zdraví u celého vzorku expatriotů (N=16) v druhé vlně (W2) oproti první vlně (W1)
šetření (p=0.05, viz Tabulka 1b). Toto zlepšení souhlasí s tou částí akulturační křivky,
která poukazuje na pozitivní adaptační změnu, která následuje období poklesu
následkem kulturního šoku. Jmenovitě, první interview proběhlo v průměru
v 6. měsíci a druhé v 18. měsíci pobytu respondentů v ČR coţ odpovídá teoretické
fázi akulturace, během které dochází k funkčnímu přizpůsobení, znovunabytí
sebevědomí, a ke kulturní adaptaci s pozitivními pocity viz Diagram 1, (Hofstede
1997 s. 210). Tento soulad výsledků současné studie s teoretickým pojetím
akulturace, vyjádřeným Hofstedeho křivkou, poukazuje na hodnověrnost tohoto
modelu. Jedná se tedy nejen o podporu Hypotézy 1, coţ je jedním z výzkumných cílů
této studie, ale take o ověření validity Hofstedeho teoretické akulturační křivky v
českých podmínkách.
Očekávaný výsledek byl dosaţen také u pohlaví (Hypotéza 2). Podle výsledků
předešlého výzkumu, se dalo očekávat, ţe akulturace v českém prostředí bude
probíhat méně úspěšně u ţen, neţ u muţů (Ward 2001 s. 185, Berry 2002 s. 366,
Berry 1987 s. 503, Scott a Scott 1989, Lukomskyj a Richards 1986). U muţů došlo
k statisticky významnému zlepšení (t= 1.869, p 0.0431) v psychickém zdraví v druhé
vlně šetření (W2), kdeţto u ţen k tomuto zlepšení nedošlo. Tento výsledek, podporuje
platnost hypotézy 2, která předpokládá, ţe adaptace probíhá úspěšněji u muţů neţ u
ţen. Avšak vzhledem k malémuvzorku respondentů, by tento výsledek měl být
hodnocen s opatrností, i kdyţ je v souladu s výsledky předchozího výzkumu. Tento
výsledek lze interpretovat ve smyslu, ţe ţeny mají více problémů při akulturaci neţ
muţi a mohou být méně autonomní (Berry 2002 s. 366). Podle Berryho, má gender
variabilní vliv na akulturační proces. Výzkum poukazuje na to, ţe ţeny mají niţší
adaptivní kapacitu neţ muţi a jsou rigidnější neţ muţi (Scott a Scott, 1989). U tohoto
vzorku toto platí i přes to, ţe jde o vysoce nezávislé manţerky. Navíc se v
hloubkovém kvalitativním šetření ukázalo, ţe alespoň u jedné respondentky byla
tendence k předčasnému návratu, coţ potvrzuje výzkum Lukomského a Richardse,
kteří uvádějí, ţe větší počet ţen, neţ muţů se vrací do země původu během jejich
kulturní adaptace v Austrálii.
Toto zjištění také poukazuje na niţší úroveň satisfakce ţen s novým prostředím
(Lukomskyj a Richards, 1986). Celkově lze shrnout, ţe ţeny, vyšší manaţerky,
které byly součástí této studiie, měly více akulturačních problémů neţ muţi, vyšší
manaţeři. Jak jiţ bylo řečeno, i kdyţ je toto zjištění, je obecně v souladu s výsledky
mezinárodního výzkumu, vzhledem k malému zastoupení ţen v současné studii, je
nutno brát tento výsledek s jistou opatrností.
Tento výsledek by bylo moţno uplatnit jako doporučení pro podniky a státní
organizace při navrhování podpůrných programů pro ţeny expatrioty, včetně vysoce
postavených manaţerek. Jde především o sociální podporu institucí hostitelského
státu, na příklad: kulturně orientační programy pro ţeny soustřeďující se na jazykové
kurzy, kulturně citlivé zdravotnické sluţby, informace o místní kultuře, normách
chování a podobně.
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Očekávaný výsledek se projevil také u věku (Hypotéza 3). Předchozí výzkum
pokazuje na rozdíly v úspěchu adaptace u různých věkových kategorií. Pokud
akulturace začne v pozdním věku, lze podle Berryho očekávat zvýšené riziko
akulturačních problémů u imigrantů (Berry 2002 s. 366). Výsledek současného
výzkumu indikuje výraznějšímu zvýšení hodnot Goldbergova indexu psychického
zdraví u mladších respondentů, neţ u starších viz Tabulka 1c. Tento výsledek byl
statisticky vysoce signifikantní (p=0.0074) a je v souladu se závěry předchozího
výzkumu, kdy například Lukomskyj uvádí, ţe mladší expatrioti mají méně problémů s
geografickou mobilitou (Lukomskyj a Richards, 1986). Souhrnně, pro firmy a
organizace plyne z tohoto zjištění závěr, ţe věk hraje důleţitou roli při kulturní
adaptaci expatriotů, vyšších manaţerů v České republice. Podle tohoto výzkumu, se
jedinci ve věku do 40 let adapují snáze, ale je třeba vzít v potaz také souhru tohoto
faktoru s jinými vlivy, jako na příklad vliv specifické kultury. Například v Čínské
kultuře se hodnotí starší věk u manaţerů, viz Selmerův výzkum expatriotů v
Hongkongu (Selmer 2000).
U přechozích adaptačních zkušeností (Hypotéza 4) se projevil opačný efekt, neţ bylo
očekáváno. Podle výzkumu (Ward 2001, s. 179) by předchozí adaptační zkušenost
měla mít pozitivní vliv na adaptaci u expatriotů. Lze očekávat, ţe u těch expatriotů,
kteří měli předchozí adaptační zkušenost, dojde k výraznějšímu zvýšení hodnot
indexu psychického zdraví neţ u těch, kteří takovou zkušenost neměli. Výsledky
tohoto výzkumu poukazují na opak tohoto očekávání. Jak je zřejmé z tabulky 1c,
došlo výraznějšímu, statisticky signifikantnímu zlepšení v hodnotách Goldbergova
indexu psychického zdraví (GHQ) právě u těch respondentů, kteří předchozí
adaptační zkušenost neměli. Tento výsledek je moţno vysvětlit tím, ţe respondenti
bez předchozích adaptačních zkušeností mají větší snahu o adaptační úspěch, neţ ti co
adaptační zkušenosti jiţ mají. Podle Hofstedeho akulturační křivky (Diagram 1) je
moţné, ţe ti, kteří neměli předchozí adaptační zkušenost (nováčci) proţili vyšší
stupeň euforie díky nízké úrovni předchozích zkušeností s adaptací. Toto se pak
projevilo v signifikantně větší pozitivní změně v GHQ indexu mezi vlnami šetření
(W1) a (W2). Jiné moţné vysvětlení tohoto výsledku můţe být, ţe předchozí adptační
zkušenosti mohly způsobit jistou blazeovanost názoru respondenů na nové prostředí.
Podle výše zmíněné Gudykunstovy teorie zvládání úzkosti a nejistoty
Anxiety/Uncertainty Management - AUM viz kapitola 2.6.1.2., akulturace expatriotů,
mimo jiné, závisí na jejich schopnosti redukovat úzkost a nejistotu při interkulturní
komunikaci, prostřednictvím schopnosti předvídat chování hostitelů v určitých
situacích (Gudykunst 2005 s. 420). Expatrioti s předchozí akulturační zkušeností mají
podle Gudykunsta tendenci k nadměrné sebejistotě a přestanou se zajímat, jestli je
jejich predikce správná nebo ne. Navíc předchozí akulturační zkušenost v Číně nebo
v Indii, nepřipraví obecně zkušeného expatriota na úskalí komunikace v Česku, neboť
predikce chování mohou být naprosto odlišné v různých kulturách. Adaptačně protřelí
expatrioti mohou tedy podcenit adaptační problémy v české kultuře, a mohou mít
větší adaptační problémy neţ akulturační nováčci, kteří přišli do Česka
s nezkresleným a nadšeným postojem. Schopnost předvídat chování příslušníků české
kultury, jako důleţitý aspekt interkulturní komunikace a tedy také kulturní adaptace,
byl obsaţen ve výpovědích některých respondentů během hloubkových rozhovorů,
a bude diskutována také v kvalitativní části této práce.
Očekávaný výsledek se projevil také u těch responentů, kteří měli společenský styk
s Čechy (Hypotéza 5). U respondentů, kteří se společensky stýkali s Čechy alespoň

66

při druhém šetření (W2), došlo k statisticky signifiantnímu zvýšení hodnot indexu
psychického zdraví - GHQ. Tato část vzorku byla srovnána se skupinou respondentů,
kteří neměli společenský styk s Čechy ani při prvním (W1) ani při druhém šetření
(W2). Předchozí výzkum poukazuje na to, ţe adaptace na nové kulturní prostředí bude
probíhat úspěšněji u těch expatriotů, kteří mají společenský styk s místní populací a
na pozitivní vliv společenské podpory od hostitelů na průběh akulturace
prostřednictvím sníţení akulturačního stresu u expatriotů (Berry 2002, s. 369, s. 408).
Tato očekávání současný výzkum potvrdil. Tento výsledek by bylo moţno uplatnit
jako doporučení pro zaměstnavatele při navrhování podpůrných programů pro
exatrioty ve smyslu podpory společenských aktivit a akcí. Zde je třeba podotknout, ţe
prostřednictvím společenského styku s Čechy se zlepšuje informovanost expatriotů
ohledně místní kultury včetně českých kulturních zvyků, způsobů jednání,
komunikačních zvyklostí a podobně. Zde je také relevantní výše zmíněná teorie
adaptačních schémat a Schema Theory of Adaptation (Gudykust 2005 s. 23). Podle
této teorie, pokud expatriot nemá přístup k znalostním schématům, hostitelské
kultury, nechápe chování jedinců, a má tendenci vyvářet si vlastní schémata. Expatriot
se v tomto případě nesnaţí proniknout do hostitelské kultury, ale soustředí se na
takové jevy, které ho/ ji zajímají, nebo které chápe, na rozdíl od těch, které jsou
důleţité pro hostitele. To můţe komplikovat akulturaci. Pochopení českých kulturních
standardů je velmi důleţité pro efektivní práci manaţerů - expatriotů v českém
prostředí. Při diskusi s jedím z respondentů vyšlo najevo, ţe neznalost české kultury a
českého jazyka, komplikovala řešení odborných problémů ve výrobě. Ve vztahu
k českým komunikačním zvyklostem, bylo poznamenáno, ţe česká tendence
nedokončit myšlenku a přejít na nové téma zvláště komplikuje diskusi o výrobních
postupech. Toto zjištění podtrhuje potřebu zavedení kulturně-informačních programů
pro manaţery-expatrioty a také firemní podporu koučování (mentoringu), jako formu
sociální podpory (Ward 2001 s. 184).
3.3.4.2. Celková satisfakce, diskuse výsledků kvantitativní analýzy
Podobně jako tomu bylo u Indexu psychického zdraví-GHQ, výsledky kvantitativního
šetření poukazují na trend zlepšení celkové satisfakce expatriotů s ţivotem v ČR,
ačkoliv tento výsledek nebyl statisticky signifikantní na 5% hladině významnosti.
Průměrná hodnota celkové satisfakce (viz kapitola 2.6.4.) se zvýšila z 4.1 na 4.4
(n=16) na škále 1=min. aţ 5=max. Tento měřící nástroj obsahuje pouze jednu otázku:
Otázka zněla: “Jak jste celkově spokojen/a s vaším ţivotem v České republice?“
(What is your overall level of satisfaction with life in Czech Republic?). V první vlně
šetření se odpovědi bíţily k odpovědi spokojen (satisfied)=4, v duhé vlně se posunuly
blíţe k odpovědi velmi spokojen (very satisfied)=5.
Došlo tedy k trendu zlepšení celkové satisfakce respondentů v novém prostředí.
Skutečnost, ţe nebyl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl, můţe být výsledkem toho,
ţe celková satisfakce byla měřena jednoduchou cestou jediné výše uvedené otázky na
rozdíl od komplexního, statisticky spolehlivého (validity) a konsistentního (internal
consistency) dotazníku GHQ pouţívaného v různých kulturních prostředích
(Montazeri et al 2003, Donath 2001).
Tak jako v případě GHQ, u celkové satisfakce zapadá zkoumaná adaptační fáze
respondentů v této studii do fáze akulturace, který následuje nejniţší bod adaptace
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(viz Akulturační křivka, Diagram 1). Tento trend také podporuje předchozí výzkum,
ţe v tomto období dochází k postupné redukci akulturačního stresu a k postupné
kulturní adaptaci (Berry 2002).
Podobně jako tomu bylo u GHQ, respondenti bez předchozích adaptačních zkušeností
vykazovali výraznější zvýšení průměrných hodnot celkové satisfakce, neţ
respondenti, kteří adaptační zkušenosti měli. Ačkoliv je tento výsledek pouhým
trendem, který nemá statistickou podporu, jde o zajímavý poznatek, který podporuje
jiţ zmíněnou tendenci u GHQ a je opakem očekávání specifikovaného v hypotéze 4,
ţe předchozí adaptační zkušenosti mají pozitivní vliv na adaptaci (Ward 2001 s. 179).
Obdobně, u nezávislé proměnné „společenský styk s Čechy“, došlo k statisticky
neprokázanému růstu průměrné satisfakce mezi vlnami šetření u respondentů, kteří
měli společenský styk s Čechy. Tento výsledek opět potvrzuje výsledek analýzy GHQ
kdy respondenti, kteří měli společenský styk s Čechy, dosáhli vyšších hodnot indexu
psychického zdraví GHQ, neţ ti co společenský styk s Čechy neměli.
3.3.4.3. Satisfakce se specifickými aspekty života v ČR - diskuse výsledků
kvantitativní analýzy
Pokud se jedná o satisfakci respondentů se specifickými aspekty ţivota v ČR, trend
zlepšení je rovněţ, evidentní i kdyţ rozdíl mezi první a druhou vlnou šetření není
statisticky signifikantní a to jak dle párového t-testu, tak dle Wilcoxonova párového
testu. Průměrná hodnota specifické satisfakce (viz kapitola 2.6.4.) se zvýšila z 3.6 na
3.7 (n=16) na škále 1=min. aţ 5=max. Toto zlepšení se projevilo zejména u některých
aspektů satisfakce (na přílkad bydlení, doprava, elektronické spoje) a u jiných aspektů
došlo naopak k zhoršení (ekonomie, politické klima, ţivotní prostředí, ekologie).
Došlo tedy k trendu zlepšení u specifických aspektů satisfakce, které jsou
konceptuálně různorodé. Dá se předpokládat, ţe zatímco respondenti mohou být
spokojeni s určitými aspekty ţivota v novém prostředí, mohou být nespokojeni
s jinými aspekty (Scott & Scott 1989). Tato skutečnost se mohla projevit na statistické
nevýznamnosti výsledku. Pro hodnotnější statistickou analýzu těchto dat v budoucích
studiích, by se jednotlivé aspekty satisfakce v tomto dotazníku mohly seskupit do subškál vytvořených pomocí faktoriální analýzy.
Tak jako v případě GHQ a celkové satisfakce, u specifické satisfakce mírné zvýšení
průměrných hodnot zapadá do fáze akulturace, který následuje nejniţší bod na
Hofstedeo akulturační křivce. Toto zjištění také podporuje výsledky předchozího
výzkumu, ţe v tomto období dochází k postupné redukci akulturačního stresu a
k postupné kulturní adaptaci (Berry 2002).

3.3.5. Výzkumné závěry a doporučení
V úvodu této práce bylo řečeno, ţe obecným cílem tohoto výzkumu je,
prostřednictvím zkvalitnění managementu na firemní úrovni, přispět k úspěchu
českých firem v mezinárodní konkurenci. Vyjádřeno přesněji, cílem této studie je,
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prostřednictvím pochopení procesu kulturní adaptace expatriotů v českém prostředí,
přispět k podpoře mechanismu předávání manaţerského a technického „know how“
českým firmám.
Jedním ze specifických výzkumných cílů této práce bylo zjistit, zda akulturace
expatriotů - vyšších manaţerů v českém prostředí probíhá, a zda probíhá srovnatelně
se zahraničím dle obecně uznávané Hofstedeho akulturační křivky – Hypotéza 1.
Důleţitým cílem bylo tedy zjistit, zda během adaptace na českou kulturu, dochází u
expatriotů k úspěšné akulturaci, prostřednictvím významného sníţení akulturačního
stresu. Výsleky tohoto výzkumu poukazují na to, ţe pouţitý Goldbergův index
psychického zdraví – General Health Questionnaire (GHQ) je vhodným indikátorem
reflektujícím úspěch kulturní adaptace. Přesněji řečeno, bylo zjištěno, ţe jsou to
rozdíly v hodnotách GHQ mezi prvním a druhým šetřením W1 a W2, které slouţí
jako základní závislá proměnná v této studii.
Prostřednictvím statistických analýz (párového t-testu a Wilcoxonova párového testu)
byla ověřena statistická významnost rozdílů v hodnotách GHQ pro celý vzorek
šestnácti respondentů. Tento výsledek podpořil platnost Hypotézy 1, ţe k adaptaci
expatriotů na českou kulturu skutečně dochází, a ţe k ní dochází v souladu
s očekáváním obecně platné Hofstedeho akulturační křivky (Diagram 5). Tento
výsledek potvrzuje platnost mezinárodně uznávané akulturační teorie v prostředí
české kultury, a je nejpodstatnějším zjištěním tohoto výzkumu.
Navíc byla statistickou analýzou ověřena platnost hypotéz, týkajících se několia
nezávislých proměnných (predictive variables), na nichţ jsou zaloţeny další
výzkumné závěry a doporučení.
Především byla podpořena Hypotéza 2, ţe ţeny mají větší problémy s adaptací neţ
muţi a to i přesto, ţe v tomto vzorku šlo o vysoce kvalifikované a nezávislé ţeny.
Tento výsledek byl statisticky signifikantní (Tabulka 1c), a je konsistentní s výsledky
zahraničního výzkumu (Ward 2001 s. 185, Berry 2002 s. 366, Berry 1987, Scott a
Scott 1989, Lukomskyj a Richards 1986). Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 3.2.4.,
tento výsledek by měl být hodnocen s opatrností, zejména u proměnné jako je
pohlaví, kdy z celkového počtu šestnácti respondentů, byly ve vzorku pouze tři ţeny.
Přesto, jelikoţ výše uvedené zdroje jasně predikují, ţe v maskulinně orientované
kultuře, jako je česká, mají ţeny větší problémy s akulturací, lze tento výsledek
povaţovat za hodnověrný, a vede k následujícím doporučením: jednotlivé firmy a
veřejné organizace by měly zřizovat podpůrné programy pro ţeny expatrioty, včetně
vysoce postavených manaţerek. Jde především o sociální podporu institucí
hostitelského státu, na příklad: kulturně orientační programy pro ţeny soustřeďující se
na jazykové kurzy, kulturně citlivé zdravotnické sluţby, informace o místní kultuře,
normách chování a podobně. Vhodným doporučením pro zaměstnavatele, je zřízení
tzv. mentoringu pro ţeny manaţerky, jako formy sociální podpory v průběhu
akulturace (Ward 2001 s. 184).
Dále byla podpořena Hypotéza 3, ţe mladší expatrioti-vyšší manaţeři budou
úspěšnější při kulturní adaptaci neţ jejich starší kolegové. Výsledek byl vysoce
statisticky signifikantní (Tabulka 1c). Tento výsledek je v souladu se závěry
předchozího výzkumu zejména u imigrantů (Lukomskyj a Richards 1986, Berry 2002
s. 366). Souhrnně, pro firmy a organizace plyne z tohoto zjištění závěr, ţe věk hraje
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roli při kulturní adaptaci u vyšších manaţerů. Jedinci ve věku do 40 let se adapují
v českém kulturním prostředí snáze. Tudíţ, dá se předpokládat, ţe mladší manaţeři by
mohli být, v jejich pohledu na nové kulturní prostředí, pozitivnější a nadšenější. Navíc
je pravděpodobné, ţe roli sehrála také jiţ zmíněná blazeovanost, nebo přílišná
sebejistota u starších zkušenějších manaţerů, a z toho plynoucí podcenění
společenského styku s Čechy a následný deficit, při získávání informací o českých
postojích, způsobech chování, komunikačních zvyklostech a podobně. Tento
informační deficit se mohl u těchto respondentů projevit, v jiţ diskutovaném pocitu
nejistoty při zvládání komunikačních problémů s Čechy viz Gudykunstova teorie
zvládání úzkosti a nejistoty AUM (Gudykunst 2005 s. 420). Navíc, výsledkem
nadměrné sebejistoty u starších a zkušenějších expatriotů, mohl být také limitovaný
přístup k znalostním schématům hostitelské kultury, coţ mohlo vést k vytváření
vlastních znalostních schémat ve vztahu k české kultuře, která neodpovídala české
realitě; viz jiţ zmíněná teorie adaptačních schémat – Schema Theory of Adaptation
(Gudykunst 2005 s. 23).
Výzkum nepotvrdil očekávání v Hpotéze 4, ţe u těch expatriotů, kteří měli přechozí
adaptační zkušenosti dojde k výraznějšímu zvýšení hodnot indexu psychického
zdraví, tedy k výraznějšímu sníţení adaptačního stresu neţ u těch, kteří takovou
zkušenost neměli. Ve skutečnosti se projevil opačný efekt, neţ se očekávalo. Jak je
zřejmé z Tabulky 1c, došlo k výraznějšímu, statisticky signifikantnímu zlepšení
v hodnotách GHQ právě u těch respondentů, kteří předchozí adaptační zkušenost
neměli. Tento výsledek je moţno vysvětlit tím, ţe respondenti bez předchozích
adaptačních zkušeností měli větší snahu o adaptační úspěch v ČR, neţ ti co adaptační
zkušenosti jiţ měli. Podle Hofstedeho akulturační křivky je moţné, ţe ti respondenti,
kteří neměli předchozí adaptační zkušenost (nováčci) proţili vyšší úroveň adaptačního
stresu po příchodu do ČR, a toto se pak projevilo v signifikantně větší pozitivní
změně v indexu GHQ při akulturaci mezi vlnami šetření (W1) a (W2). Další moţné
vysvětlení tohoto výsledku je, ţe předchozí adptační zkušenosti mohly způsobit jistou
blazeovanost u adaptačně zkušených respondenů. Na druhé straně, ti co předchozí
adaptační zkušenost neměli, přišli do ČR s nezkresleným a nadšeným náhledem a
snaţili se získat co nejvíce informací ohledně české kultury. Obdobně, jako u starších
expatriotů, u těch s předchozími adaptačními zkušenostmi, se mohla projevit
nadměrná sebejistota a sní spojené problémy se zvládáním úzkosti a nejistoty ohledně
českých komunikačních zvyklostí viz teorie zvládání úzkosti a nejistoty - AUM, a
také vytváření vlastních adaptačních schémat viz teorie adaptačních schémat
(Gudykunst 2005 s. 420 a s. 23). Tyto komunikační problémy mohly být výsledkem
podcenění důleţitosti společenského styku s Čechy. Tyto jevy byly také
zaznamenány, během hloubkových rozhovorů s respondenty, zejména při mapování
adaptačních potíţí plynoucích z podcenění důleţitosti vlivu nového kulturního
prostředí na úspěch akulturace, a jsou diskutovány v kvalitativní části této práce.
Výzkum jednoznačně potvrdil očekávání, ţe ti expatrioti, kteří se budou společensky
stýkat s Čechy, budou úspěšnější při adaptaci na českou kulturu (Hypotéza 5).
Výsledky poukazují na to, ţe u těch respondentů, kteří měli společenský styk s Čechy,
alespoň při druhém šetření (W2), došlo k statisticky signifiantnímu zvýšení hodnot
indexu psychického zdraví – GHQ ve srovnání se skupinou respondentů, kteří neměli
společenský styk s Čechy ani při prvním (W1) ani při druhém šetření (W2). Předchozí
výzkum poukazuje na to, ţe adaptace na nové kulturní prostředí bude probíhat
úspěšněji u těch expatriotů, kteří mají společenský styk s místní populací
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prostřednictvím sníţení akulturačního stresu (Berry 2002 s. 369). Toto očekávání
současný výzkum potvrdil. Tento výsledek, byl také podpořen v kvalitativním šetření,
viz Kapitola 3.7.4. Tento výsledek by bylo moţno uplatnit jako doporučení pro
zaměstnavatele při navrhování podpůrných programů pro expatrioty ve smyslu
podpory různých společenských aktivit a akcí. Zde je třeba podotknout, ţe
prostřednictvím společenského styku s Čechy se zlepšuje informovanost expatriotů
ohledně místní kultury včetně českých kulturních zvyků, způsobů jednání,
komunikačních zvyklostí a podobně. Pochopení českých kulturních standardů je
velmi důleţité pro efektivní práci manaţerů - expatriotů v českém prostředí. Tento
výsledek také podtrhuje potřebu zavedení kulturně-informačních programů
pro manaţery-expatrioty.
Za důleţitou při akulturaci je rovněţ povaţována celková satisfakce s novým
sociálním a fyzickým prostředím. Celková satisfakce s ţivotem v novém kulturním
prostředí je také indikací úspěchu adaptačního procesu nejen u expatriotů, ale také u
imigrantů a u uprchlíků. Na příklad Richardson podotýká, ţe satisfakce s novým
kulturním prostředím v počátku imigrace, je rozhodující pro vztah jedince
k hostitelské společnosti (Richardson 1974).
Výsledky současného kvantitativního šetření, poukazují na trend zlepšení celkové
satisfakce expatriotů s ţivotem v ČR během zkoumaného akulturačního období.
Ačkoliv tento výsledek nebyl statisticky významný, je indikací zlepšení obecné
satisfakce u respondentů mezi prvním a druhým šetřením W1 a W2. Tato pozitivní
změna byla u GHQ povaţována za indikátor úspěchu adaptace u expatriotů. V případě
celkové satisfakce, jde o podobný výsledek, který je indikátorem úspěchu akulturace
expatriotů. Přitom, jak u psychického zdraví, tak u satisfakce je to změna, nikoliv
absolutní hodnoty těchto veličin, které jsou rozhodující. Lze tedy shrnout, ţe
v sledovaném období, je evidentní trend zlepšení celkové satisfakce u expatriotů
v českém kulturním prostředí. Skutečnost, ţe toto zlepšení nebylo statisticky
signifikantní, můţe být výsledkem způsobu měření satisfakce. Celková satisfakce
byla měřena pomocí jediné, výše uvedené otázky, na rozdíl od komplexního,
statisticky prověřeného dotazníku psychického zdraví - GHQ (Montazeri et al 2003,
Donath 2001).
Pokud jde o jedntlivé vysvětlující nezávislé proměnné, respondenti bez předchozích
adaptačních zkušeností vykazovali výraznější zvýšení průměrných hodnot celkové
satisfakce neţ respondenti, kteří adaptační zkušenosti měli. Ačkoliv je tento výsledek
pouhým trendem, který nemá statistickou podporu, jde o zajímavý poznatek, který
podporuje jiţ zmíněnou tendenci u GHQ a je opakem očekávání specifikovaného
v hypotéze 4, ţe předchozí adaptační zkušenosti mají pozitivní vliv na adaptaci (Ward
2001 s. 179).
Obdobně, u nezávislé proměnné „společenský styk s Čechy“, došlo k statisticky
neprokázanému růstu průměrné satisfakce mezi vlnami šetření u respondentů, kteří
měli společenský styk s Čechy. Tento výsledek opět podporuje výsledek analýzy
GHQ kdy respondenti, kteří se společensky stýkali s Čechy, dosáhli vyšších hodnot
indexu psychického zdraví - GHQ, neţ ti co společenský styk s Čechy neměli. Tento
závěr znovu podtrhuje důleţitost sociální podpory ze starny hostitelů - společenského
styku s Čechy za účelem zlepšení informovanosti expatriotů ohledně místní kultury
včetně českých kulturních zvyků, způsobů jednání, komunikačních zvyklostí a
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podobně a ţe, pochopení českých kulturních standardů je velmi důleţité pro efektivní
práci manaţerů - expatriotů v českém prostředí. Tento výsledek zdůrazňuje potřebu
zavedení kulturně-informačních programů pro manaţery-expatrioty. Více k tomuto
tématu v kvalitativní části.
Pokud se jedná o satisfakci respondentů se specifickými aspekty ţivota v ČR, trend
zlepšení je rovněţ evidentní i kdyţ rozdíl mezi první a druhou vlnou šetření není
statisticky signifikantní. Toto zlepšení se odrazilo zejména u některých aspektů
satisfakce (na přílkad bydlení, doprava, elektronické spoje). Tak jako v případě GHQ
a celkové satisfakce, u specifické satisfakce mírné zvýšení průměrných hodnot zapadá
do fáze adaptačního růstu, který následuje nejniţší bod na Hofstedeo adaptační křivce
(Diagram 5). Tento trend také podporuje předchozí výzkum (Berry 2002), ţe v tomto
období dochází k postupné redukci akulturačního stresu a k postupné kulturní
adaptaci.
V souhrnu lze konstatovat, ţe u zkumaných expatriotů-vyšších manaţerů došlo
k celkovému zlepšení jejich ţivotní situace v průběhu adaptace na české kulturní
prostředí a ţe jejich adaptace byla úspěšná, coţ se projevilo ve vyšších hodnotách
indikátorů reflektujících průběh kulturní adaptace, zejména Indexu psychického
zdraví - GHQ.

3.4. Kvantitativní výzkum imigrantů v Austrálii
3.4.1. Hypotézy
Cílem analýzy dat z kvantitativního výzkumu uskutečněného v Austrálii v letech 1999
aţ 2001 je srovnání s jiţ prodiskutovanými výsledky výzkumu v České republice.
Jmenovitě šlo o to zjistit, zda trend zvyšování hodnot psychického zdraví a celkové
satisfakce jako indikátorů průběhu kulturní adaptace, v adaptační fázi podle
Hofstedeho akulturační křivky (Hofstede 1997), je platný také u vzorku vyšších
manaţerů, kteří emigrovali do Austrálie.
Pro tuto analýzu, je relevantní hypotéza 6, která říká, ţe u imigrantů, kteří se
akulturují v Austrálii, lze očekávat, ţe akulturace bude mít standardní průběh
podle Hofstedeho akulturační křivky. Tak jako v Česku, první interview proběhlo
v průměru v šestém měsíci a druhé v osmnáctém měsíci pobytu respondentů
v Austrálii. Podle Hofstedeho akulturační křivky, toto období spadá do časového
úseku akulturace, coţ je období pozitivních změn v naměřených hodnotách indikátorů
reflektujících úspěch akulturace, tedy v případě Austrálie, Goldbergova indexu
psychického zdraví GHQ viz Diagram 6, a také celkové satisfakce. V druhé vlně
šetření (W2), lze tedy očekávat vyšší hodnoty indexu psychického zdraví GHQ a
celkové satisfakce, neţ v první vlně šetření (W1). Přitom, jak jiţ bylo řečeno, u obou
veličin je rozhodující rozdíl mezi hodnotami naměřenými v prvním (W1) a druhém
šetřením (W2), nikoliv absolutní hodnoty těchto veličin.
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Hypotéza 6 - U imigrantů, kteří se adaptují na Australskou kulturu, lze očekávat, ţe
adaptace bude mít standardní průběh podle Hofstedeho akulturační křivky (Hofstede
1997). Jelikoţ sledované období mezi šestým a osmnáctým měsícem pobytu
expatriotů v Austrálii, spadá do období funkčního přizpůsobení, lze očekávat, ţe
dojde k růstu hodnot Goldbergova indexu psychického zdraví a celkové satisfakce
mezi prvním (W1) a druhým šetřením (W2).

3.4.2. Výzkumné metody
3.4.2.1. Longitudinální přístup
Za účelem zjistit, zda trend zvyšování hodnot psychického zdraví a celkové satisfakce
jako indikátorů průběhu kulturní adaptace, je platný také u vzorku vyšších manaţerů,
kteří imigrovali do Austrálie, jsem pouţil výsledky longitudinálního výzkumu
v Austrálii. Se svolením australského Ministerstva imigrace, jsem k tomuto účelu
pouţil data z longitudinálního výzkumu imigrantů – LSIA (Longitudinal Survey of
Immigrants to Australia). Podobně jako v českém výzkumu, úspěch kulturní adaptace
imigrantů, byl zkoumán pomocí Goldbergova indexu psychického zdraví General
Health Questionnaire – GHQ a otázkou ohledně celkové satisfakce imigrantů
s ţivotem v Austrálii. V LSIA byl pouţit dotazník GHQ -12, který je aţ na dvě otázky
shodný s dotazníkem pouţitým v českém výzkumu. V této práci, byl pro analýzu
australských dat pouţit dotazník GHQ – 10, který je shodný s dotazníkem pouţitým
v české části. Australský vzorek se skládá z dvaceti vyšších manaţerů - imigrantů,
kteří v letech 1999 aţ 2001 přišli za prací do Austrálie. Tento počet vyplývá
z náhodného výběru asi 3000 imigrantů, hlavních ţadatelů (principal applicants)
o visum pro migraci do Austrálie. Z uvedených 3000 ţadatelů, pouze 20 odpovídalo,
pro tuto studii relevantní, české specifikaci vyššího manaţera.
3.4.2.2. Výzkumné nástroje
Obdobně jako u českého výzkumu byly i zde pouţity nástroje reflektující průběh
kulturní adaptace. Jde o Reflective Effect Indicators (REI), tedy nástroje, které
odráţejí úspěch nebo neúspěch respondentů při kulturní adaptaci (Lester 2009).
Takovým nástrojem je na příklad jiţ zmíněný Goldbergův index psychického zdraví General Health Questionnaire (GHQ-10) pouţitý v této studii. Jedná se o dotazník
obsahující 10 otázek zaměřených na somatické příznaky, úzkostnost a nespavost,
sociální dysfunkci a známky deprese (Goldberg 1970). Od jeho zavedení je hojně
pouţíván v různých situacích a v řadě kultur. Kaţdá otázka je hodnocena
na čtyřbodové škále - méně neţ obvykle (less than usual), obvykle (no more than
usual), více neţ obvykle (rather more than usual) a mnohem více neţ obvykle (much
more than usual).
Dalším
kulturu,
jednalo
celkově

indikátorem odráţejícím úspěch respondentů při adaptaci na australskou
který byl pouţit v této práci, byla otázka ohledně satisfakce. Při tom se
o otázku týkající se celkové satisfakce s ţivotem v Austrálii: “ Jak jste
spokojen/a s vaším ţivotem v Austrálii?“ (What is your overall level of
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satisfaction with life in Australia?). Tak jako u českého výzkumu, otázka byla
hodnocena na pětibodové škále: velmi spokojen, spokojen, ani spokojen ani
nespokojen, nespokojen a velmi nespokojen.
Strukturované dotazníky LSIA
V australské longitudinální studii - LSIA byly pouţity 2 zálkadní dotazníky. Jde o
plně strukturované, tazatelem vyplněné dotazníky v anglickém jazyce. První dotazník
byl pouţit pro první vlnu šetření (W1). Název dotazníku je LSIA - Principal
Applicant Questionnaire W1. Dotazník pro první vlnu šetření, zahrnuje otázky, které
se týkaly hlavního ţadatele (principal applicant) o australské imigrační visum.
Obvykle šlo o vůdčího člena rodiny, instigátora migrace, otce nebo matku, nebo
případně o samostatně migrujícího jedince. Okruhy otázek se týkaly počátku
adaptačního procesu u zkoumaného jedince, data se týkala: demografických údajů,
adaptačních zkušeností, společenských vztahů, vzdělání, znalosti angličtiny,
satisfakce s ţivotem v novém prostředí, práce, bydlení a zdraví (Gärtner, 1996).
Druhý, navazující dotazník pro druhou vlnu šetření, se týká změn mezi první (W1) a
druhou vlnou šetření (W2). Název druhého dotazníu je: LSIA - Principal Applicant
Questionnaire W2 – druhá vlna šetření (Gärtner, 1996).
3.4.3. Popis vzorku imigrantů
Vzorek respondentů v této studii se týká dvaceti zahraničních manaţerů, kteří
emigrovali do Austrálie během australského finančního roku1999 aţ 2000. Jde o
muţe ve věku 38 aţ 58 let. Respondenti pocházejí z 9 zemí: Spojeného království,
Jiţní Afriky, Indonézie, Číny, Singapůru, Malajsie, Francie, Indie, a Zimbabwe.
Vybraní jedinci obdrţeli australské imigrační vizum v kategorii “business skills“, jako
„senior executives“, coţ nejblíţe odpovídá definici vyššího manaţera relevantní pro
současnou studii.
Vzorek respondentů v LSIA, byl získán pomocí náhodného výběru 3142 imigrantů
“principal applicants” (hlavních ţadatelů) o australské imigrační vizum, kteří vyplnili
vstupní dotazníky na australské hranici (arrival cards). Tento počet reprezentuje asi
10% z celkového počtu 32000 hlavních ţadatelů (principal applicants) o australské
imigrační vizum v relevantním období (1999 – 2000). Z těchto 3142 jedinců pouze 20
odpovídalo poţadované kategorii vyšších manaţerů pro tuto studii. Australský vzorek
vyšších manaţerů cizinců zahrnutých do této studie, tedy reprezentuje přibliţně 0.7%
celkového vzorku hlavních ţadatelů o imigrační vizum do Austrálie vybraných pro
studii LSIA.
Zde je potřeba vzít v úvahu srovnatelnost australského a českého vzorku. I kdyţ šlo o
kvalifikačně a profesně srovnatelné jedince, průběh akulturace imigrantů do Austrálie
je jen částečně srovnatelný s průběhem akulturace u expatriotů typu „sojourner“
v České republice. Toto zjištění koresponduje s tím, co zjistil Berry při jeho výzkumu
v Kanadě (Berry 1987). Imigranti mají při adaptaci před sebou delší časový horizont
neţ expatrioti. Zatím co manaţeři na stáţi v cizině mají před sebou časový horizont
nejčastěji 2 aţ 4 let, imigranti takové časové omezení nemají. Od toho se odvíjí jejich
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přístup k adaptaci na cizí kulturu. Jde především o to, ţe na expatrioty typu sojourner,
je vyvinut větší tlak k dosaţení adekvátních pracovních výsledků v relativně krátkém
čase. Toto se odráţí v jejich snaze rychle uspět v adaptačním procesu. U emigrantů je
tento tlak evidentně niţší coţ se odráţí v niţších hodnotách akulturačního stresu
u emigrantů ve srovnání s expatrioty typu sojourner viz Diagram 3 (Berry 1987).
Tato fakta, se mohou následně odrazit ve výsledcích kvantitativního výzkumu, tedy
v naměřených hodnotách Goldbergova indexu psychického zdraví - GHQ a satisfakce
s novým prostředím. Tento problém srovnatelnosti českého a australského vzorku
vzhledem k akulturaci bude diskutován v kapitole 3.6, srovnání českých a
australských zjištění.
3.4.4. Statistické metody
Párový t-test
Pro hodnocení rozdílů v psychickém zdraví a satisfakci, mezi prvním a druhým
šetřením (W1) a (W2), reflektujícím úspěšnost adaptace u respondentů, byl pouţit
párový t-test. Účelem tohoto testu bylo zjistit, zda rozdíl v hodnotách indikátorů
úspěchu akulturace, mezi první a druhou vlnou šetření byl statisticky významný.
Zváţíme-li případ dvou závislých výběrů, na základě kterých je třeba ověřit hypotézu
. Závislost obvykle vyplývá z toho, ţe hodnoty veličiny X jsou pozorovány
u stejné jednotky za různých podmínek, nebo jde o případ dvou různých, ale něčím
spojených jednotek.
Uvaţujeme dva závislé náhodné výběry, x1 a x2 stejného rozsahu, pro které n1=n2=n.
Pro kaţdé i = 1, 2,…, n představují xi1 a xi2 párová pozorování, pro která se určí
rozdíly di = xi1 – xi2. Průměr vypočtených rozdílů
a směrodatná odchylka těchto rozdílů
.
Testovým kritériem je veličina
,
která má při platnosti testované hypotézy rozdělení t s n-1 stupni volnosti.
(Zdroj: Hindls a kol. 2004)
Wilcoxonův párový test
Pro ověření výsledků získaných pomocí párového t-testu, byl pouţit také Wilcoxonův
párový test. Tento neparametrický test se pouţívá pro hodnocení párových pokusů,
porovnání dvou měření u jednoho výběrového souboru, kdy sledovaná veličina
neodpovídá normálnímu rozdělení: viz Příloha A3.
(Zdroj: Řezanková 2010)
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3.5. Výsledky kvantitativního výzkumu imigrantů v Austrálii
3.5.1. Statistická analýza kvantitativních dat – Austrálie
3.5.1.1. Index psychického zdraví (GHQ) – výsledky statistické analýzy
V tabulce 5a jsou shrnuty průměry a směrodatné odchylky hodnot Goldbergova
indexu psychického zdraví - GHQ (General Health Questionnaire, viz kapitola 3.3.1.)
podle nezávislých proměnných. Celkové vyhodnocení těchto průměrných hodnot
poukazuje na to, ţe psychické zdraví respondentů se statisticky nezlepšilo (p=0.05)
v druhé vlně oproti první vlně pozorování. Průměrná hodnota GHQ v první vlně byla
3.25 (n=20) a průměrná hodnota GHQ v druhé vlně byla 3.27 (n=20). Vyhodnocení je
na škále 1 (min.) aţ 4 (max.). Goldbergův index – GHQ byl v této studii pouţit jako
nástroj reflektující úspěch kulturní adaptace.

Tabulka 5a. Průměry a směrodatné odchylky hodnot Goldbergova indexu
psychického zdraví - GHQ srovnávající vlny šetření celkově a podle nezávislých
proměnných - Austrálie
GHQ
___________________________________________________________________________
Nezávislá proměnná
W1 (vlna 1)
W2 (vlna 2)
N
Prům. SD
N
Prům. SD
Celkový počet respondentů
20
3.25
0.32
20
3.27
0.29
Pohlaví
1. Muţi
20
3.25
0.32
20
3.27
0.29
2. Ţeny
0
0
Věk
1. Do 45 let
10
3.25
0.31
10
3.37
0.31
2. Nad 45 let
10
3.25
0.34
10
3.23
0.25
Země původu
1. Velká Británie (UK)
2
3.05
0.07
2
3.40
0.28
2. Francie
1
3.20
1
3.20
3. Indonézie
7
3.37
0.34
7
3.23
0.26
4. Čína
2
3.0
0.00
2
3.1
0.21
5. Jiţní Afrika
3
3.17
0.21
3
3.50
0.20
6. Singapůr
2
3.65
0.21
2
3.55
0.35
7. Indie
1
3.80
1
3.30
8. Malajsie
1
3.00
1
3.00
9. Zimbabwe
1
2.90
1
2.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky: a) Čím vyšší hodnota, tím lepší psychické zdraví respondentů, b) Vyhodnocení je na škále
1 (min.) aţ 4 (max.).
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Statistická analýza t-test porovnala hodnoty GHQ mezi první a druhou vlnou šetření.
Výsledky nepoukazují na statisticky významnou odchylku mezi první a druhou vlnou
šetření, a dá se říci, ţe nebylo prokázáno, ţe psychické zdraví respondentů se
statisticky významně zlepšilo ve druhé vlně šetření (W2) oproti první vlně (W1) viz
Tabulka 5b. Tento výsledek nepodporuje platnost hypotézy 6 u australského vzorku.
Směrodatná odchylka (SD) hodnot GHQ pro celý vzorek respondentů byla 0.32
v první vlně a 0.29 ve druhé vlně šetření. Tento výsledek poukazuje na to, ţe mezi
respondenty byly menší rozdíly v psychickém zdraví ve vlně 2 neţ ve vlně 1. Větší
rozdíly mezi respondenty v první vlně poukazují na větší výkyvy ve stavu
psychického zdraví mezi jednotlivci v rámci této skupiny v první vlně šetření.
Celkově v první vlně šetření (W1), byla minimální hodnota GHQ 2.90 (respondent
Zimbabwe) a maximální hodnota byla 3.80 (respondent Indie). Ve druhé vlně šetření
(W2), byla minimální hodnota GHQ 2.80 (respondent Zimbabwe) a maximální
hodnota 3.55 (respondent Singapůru) viz Tabulka 5a. Vzhledem k malému vzorku,
výsledky pro země původu jsou odvozeny od jednoho či dvou respondentů a mají
tedy minimální vypovídající hodnotu.
Ve vzorku byli pouze muţi. Vezmeme li v úvahu věk, v první vlně šetření byla
minimální průměrná hodnota stejná (3.25) u obou věkových kategorií do 45 a nad 45
let. Ve druhé vlně šetření byla maximální hodnota GHQ 3.37 u mladší věkové
skupiny a minimální hodnota GHQ byla 3.23 u starší věkové skupiny (Tabulka 5a).

Tabulka 5b. Výsledek statistické analýzy hodnot Goldbergova indexu
psychického zdraví – GHQ srovnávající vlny šetření celkově - Austrálie
Rozdíly průměrů v hodnotách GHQ mezi vlnou šetření 1 a 2
GHQ
Respondenti
rozdíl průměrů hodnota párového t-testu
p 0.05
20
0.02
t = 0.30518
n.s.
_____________________________________________________________________
Poznámka: n.s. = není statisticky signifikantní

Hodnota testového kritéria t = 0.30518 nepatří do oboru přijetí. Na 5% hladině
významnosti se nezamítá nulová hypotéza a dá se říci, ţe nebylo prokázáno, ţe
psychické zdraví respondentů se signifikantně zlepšilo ve druhé vlně šetření (W2)
oproti první vlně (W1). Tato statistická analýza nebyla provedena podle jednotlivých
nezávislých proměnných vzhledem k tomu, ţe výsledek není statisticky signifikantní.
Signifikantní zlepšení psychického zdraví (GHQ) u adaptujících se imigrantů v druhé
vlně šetření, nebylo u celého vzorku dvaceti imigrantů prokázáno ani pomocí
neparametrického Wilcoxonova párového testu:
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Tabulka 5c. Výsledek statistické analýzy Wilcoxonova párového testu hodnot
Goldbergova indexu psychického zdraví – GHQ srovnávající vlny šetření celkově
- Austrálie
W+ = 57
W- = 63
W = min (57, 63) = 57
Kritická hodnota W (a, n) je pro n = 15 a α = 0,05 rovna 25,3.
W > W (a, n) => nezamítáme nulovou hypotézu H0 a můţeme říct, ţe nebylo prokázáno,
ţe psychické zdraví manaţerů se ve vlně 2 oproti vlně 1 zlepšilo.

Přesto, ţe rozdíl nebyl statisticky významný, stojí za to porovnat vliv věku na hodnoty
Goldbergova indexu GHQ v první a druhé vlně šetření. Z Tabulky 5a vyplývá, ţe u
mladší skupiny respondentů do 45 let došlo k pozorovatelnému, i kdyţ statisticky
nevýznamnému, zlepšení průměrných hodnot GHQ mezi první a druhou vlnou šetření
z hodnoty 3.25 na 3.37. Na druhé straně, u starších respondentů, nad 45 let, došlo k
malému zhoršení průměrných hodnot indexu GHQ mezi první a druhou vlnou šetření
z 3.25 na 3.23. Tento výsledek, i kdyţ není statisticky významný, poukazuje na
obdobný trend jak u australského tak u českého vzorku. Jmenovitě, ţe mladší
respondenti vykazují zlepšující se trend v jednom z nástrojů reflektujících průběh
kulturní adaptace, v Goldbergově indexu GHQ, na rozdíl od starších respondentů,
kteří takový trend nevykazují.
Pokud jde o země původu, výsledky poukazují na trend zlepšení v Goldbergově
indexu GHQ u respondentů z Velké Británie z průměrné hodnoty 3.05 v první vlně na
3.40 v druhé vlně šetření a u respondentů z Jiţní Afriky z průměrné hodnoty 3.17 v
první vlně na 3.50 v druhé vlně šetření. U respondentů z ostatních zemí, nebyla
zaznamenána ţádná změna, nebo bylo zaznamenáno zhoršení v hodnotách
Goldbergova indexu GHQ mezi vlnami šetření.

3.5.1.2. Celková satisfakce – výsledky statistické analýzy
V tabulce 6a, jsou shrnuty průměry a směrodatné odchylky hodnot škály satisfakce,
podle nezávislých proměnných. Dotazník celkové satisfakce obsahoval otázku: ”Jaká
je vaše celková satisfakce s ţivotem v Austrálii?” (škála 1-5). Celkové vyhodnocení
těchto průměrných hodnot poukazuje na to, ţe celková satisfakce respondentů má
zhoršující se trend v druhé vlně oproti první vlně pozorování. Toto zhoršení však
nebylo statisticky prokázáno. Průměrná hodnota celkové satisfakce v první vlně byla
4.65 (n=20) a průměrná hodnota celkové satisfakce v druhé vlně byla 4.30 (n=20).
Tento zhoršující se trend je opakem zjištění u vzorku v ČR.
Určité zhoršení průměrné satisfakce v druhé vlně šetření u imigrantů v Austrálii, ve
srovnání s trendem zlepšení u Goldbergova indexu, můţe být indikací určitého

78

rozčarování po 18 měsících pobytu v Austrálii. Tento výsledek není v přímém
rozporu s výsledkem výzkumu v ČR, kde také nedošlo k statisticky signifikantnímu
zlepšení celkové satisfakce u adaptujících se expatriotů mezi první a druhou vlnou
šetření, i kdyţ k signifikantnímu zlepšení došlo u Goldbergova indexu GHQ.

Tabulka 6a Průměry a směrodatné odchylky hodnot celkové satisfakce
srovnávající vlny šetření celkově a podle nezávislých proměnných – Austrálie
CELKOVÁ SATISFAKCE
Nezávislá proměnná

W1 (vlna 1)
N
X
20
4.55

SD
0.50

W2 (vlna 2)
N
X
20
4.30

SD
0.62

Celkový počet respondentů
Pohlaví
1. Muţi
20
4.55
0.50
20
4.30
0.62
2. Ţeny
0
0
Věk
1. Do 45 let
10
4.50
0.53
10
4.30
0.67
2. Nad 45 let
10
4.60
0.52
10
4.30
0.67
Země původu
1. Velká Británie (UK)
2
5.00
0.00
2
4.50
0.71
2. Francie
1
4.00
1
4.00
3. Indonézie
7
4.29
0.49
7
4.14
0.69
4. Čína
2
4.50
0.71
2
5.00
0.00
5. Jiţní Afrika
3
4.67
0.58
3
4.67
0.58
6. Singapůr
2
5.00
0.00
2
4.00
1.41
7. Indie
1
5.00
1
4.00
8. Malaysie
1
4.00
1
4.00
9. Zimbabwe
1
5.00
1
4.00
__________________________________________________________________________
Poznámky: a) Čím vyšší hodnota, tím vyšší celková satisfakce respondentů, b) Vyhodnocení je na
škále 1 (min.) aţ 5 (max.).

Směrodatná odchylka (SD) hodnot celkové satisfakce pro všechny respondenty byla
v první vlně šetření niţší (0.50), zatímco v druhé vlně šetření byla vyšší (0.62). Tento
výsledek poukazuje nato, ţe mezi respondenty jsou poněkud menší rozdíly v celkové
satisfakci ve vlně 1 neţ ve vlně 2. Menší rozdíly mezi respondenty v první vlně
poukazují na menší výkyvy v celkové satisfakci mezi jednotlivci v rámci této skupiny.
Tento výsledek je opakem výsledku dosaţeného u Goldbergova indexu psychického
zdraví - GHQ. Vzhledem k malému vzorku, výsledky pro země původu jsou
odvozeny od několika málo respondentů a mají tedy minimální vypovídající hodnotu.
Věk jen minimálně ovlivnil rozdíly v hodnotách celkové satisfakce (Tabulka 6a).
Kdyby se pro zjednodušení, hodnoty celkové satisfakce daly rozdělit do tří skupin,
nízké hodnoty 1–3, střední 3-4 a vysoké 4- 5, potom celý vzorek prokazoval hodnoty
spadající do vysoké kategorie satisfakce.
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Tabulka 6b Výsledky statistické analýzy hodnot celkové satisfakce srovnávající
vlny šetření celkově - Austrálie
CELKOVÁ SATISFAKCE
Respondenti
20

rozdíl průměrů hodnota párového t-testu
0.30
t = 1.73205

p
p = 0.05 (n.s.)

Poznámka: n.s. = není statisticky signifikantní

Statistická analýza t-test porovnala hodnoty celkové satisfakce mezi první a druhou
vlnou šetření. Výsledky nepoukazují na statisticky významnou směrodatnou odchylku
mezi první a druhou vlnou šetření, a dá se konstatovat, ţe nedošlo k statisticky
významnému zlepšení celkové satisfakce respondentů mezi první a druhou vlnou
šetření (Tabulka 6b).
Hodnota testového kritéria t = 1.73205 nepatří do oboru přijetí. Na 5% hladině
významnosti se nezamítá nulová hypotéza a dá se říci, ţe nebylo prokázáno, ţe
celková satisfakce respondentů se zlepšila ve druhé (W2), oproti první vlně šetření
(W1).
Podle výsledků předchozího adaptačního výzkumu lze očekávat, ţe škála celkové
satisfakce bude indikovat zlepšení mezi první a druhou druhou vlnou šetření. Hodnoty
celkové satisfakce by tedy měly být vyšší v druhé vlně šetření. Výsledky šetření
nepoukazují na statisticky signifikantní zlepšení celkové satisfakce u adaptujících se
imigrantů v Austrálii mezi první a druhou vlnou šetření. Hypotéza 1 není potvrzena u
australského vzorku respondentů.
3.5.2. Výsledky kvantitativního šetření v Austrálii – shrnutí
V souhrnu lze poukázat na to, ţe u australského vzorku se průměrné hodnoty
Goldbergova indexu psychického zdraví - GHQ nezlepšily v druhé vlně (W2) oproti
první vlně pozorování (W1). Průměrná hodnota GHQ v první vlně byla 3.25 (n=20) a
průměrná hodnota GHQ v druhé vlně byla 3.27 (n=20). Vyhodnocení je na škále 1
(min.) aţ 4 (max.). Výsledky nepoukazují na statisticky významnou směrodatnou
odchylku mezi první a druhou vlnou šetření, a dá se říci, ţe nebylo prokázáno, ţe
psychické zdraví respondentů se zlepšilo ve druhé (W2), oproti první vlně šetření
(W1) viz Tabulka 5b. Tento výsledek nepodporuje platnost hypotézy 6 v australském
vzorku, a je v rozporu s výsledkem pro Českou republiku.
Obdobně, celková satisfakce respondentů se nezlepšila v druhé vlně oproti první vlně
pozorování, naopak byl pozorován trend mírného zhoršení, které však nebylo
statisticky prokázáno. Průměrná hodnota celkové satisfakce v první vlně byla 4.55
(n=20) a průměrná hodnota celkové satisfakce v druhé vlně byla 4.30 (n=20). Pokud
jde o celkovou satisfakci, Hypotéza 1 tedy není potvrzena u australského vzorku
respondentů. Tento výsledek je v souladu se zjištěním u českého vzorku kde se
celková satisfakce rovněţ nezlepšila mezi první a druhou vlnou šetření. Zde je nutno
podotknout, ţe ačkoliv nedošlo k signifikantnímu zlepšení v celkové satisfakci,
průměrné hodnoty celkové satisfakce byly u australského vzorku vysoké. Na škále 1
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(min.) aţ 5 (max.) v první vlně šetření byla průměrná hodnota 4.55 a ve druhé vlně
4.30.
Zajímavé je, ţe u mladší skupiny respondentů do 45 let došlo k pozorovatelnému,
i kdyţ statisticky nevýznamnému, zlepšení průměrných hodnot Goldbergova indexu
mezi první a druhou vlnou šetření z hodnoty 3.25 na 3.37. Na druhé straně, u starších
respondentů, nad 45 let, došlo k malému zhoršení průměrných hodnot indexu GHQ
mezi první a druhou vlnou šetření z 3.25 na 3.23. Tento výsledek, i kdyţ není
statisticky směrodatný, poukazuje na obdobný trend jak u australského tak u českého
vzorku. Jmenovitě, ţe mladší respondenti vykazují zlepšující se trend v jednom
z nástrojů reflektujících průběh kulturní adaptace, v Goldbergově indexu GHQ,
na rozdíl od starších respondentů, kteří takový trend nevykazují.
Vezmeme-li v potaz také země původu u australského vzorku, lze shrnout, ţe trend
marginálního zlepšení v hodnotách GHQ mezi první a druhou vlnou šetření z 3.25
na 3.27 je výsledkem zlepšení hodnot GHQ u mladších imigrantů a u těch, kteří
emigrovali z Velké Británie a z Jiţní Afriky.

3.6. Srovnání českých a australských zjištění
Důleţitým specifickým cílem této práce bylo zjistit, zda akulturace u expatriotů vyšších zahraničních manaţerů - probíhá v českém kulturním prostředí srovnatelně se
zahraničím a zda probíhá úspěšně. Úspěšnost akulturace u expatriotů v Česku a
u imigrantů v Austrálii byla měřena pomocí Goldbergova indexu psychického zdravíGHQ. Podstata srovnání se zahraničím byla v tom, ţe tak jako v jiných kulturách,
probíhá kulturní adaptace podle křivky tvaru „U“, coţ znamená, ţe úvodní období
pocitu euforie, je vystřídáno obdobím kulturního šoku - stresu, které je pak
následováno obdobím akulturace (Hofstede 1997, Berry 2002, Ward 2001). Výsledek
českého výzkumu expatriotů, potvrdil tento průběh akulturace, statisticky významným
rozdílem v hodnotách Goldbergova indexu psychického zdraví, mezi první a druhou
vlnou šetření. Výsledek australského výzkumu sice poukázal na obdobný trend, ale
rozdíl v GHQ mezi první a druhou vlnou šetření nebyl statisticky významný. Platnost
Hypotézy 6, tedy nebyla prokázána. Průběh akulturace u českých a australských
respondentů tedy nebyl shodný.
Tento rozdíl mezi akulturací u expatriotů v Česku a u imigrantů v Austrálii má
potenciální vysvětlení v Berryho výzkumu (Berry 1987). Tento výzkum poukazuje na
rozdíly v úrovni akulturačního stresu mezi imigranty (niţší stres) a expatrioty typu
„sojourner“ (vyšší stres) při kulturní adaptaci v Kanadě. Výsledek současného
výzkumu poukazuje na úspěšnější průběh akulturace, statisticky významnou pozitivní
změnu v hodnotách GHQ mezi prvním a druhým šetřením, u expatriotů v Česku ve
srovnání s imigranty v Austrálii viz Diagram 6. Současný empirický výzkum tím
poskytuje odpověď na druhou výzkumnou otázku tedy, ţe při akulturaci expatriotů –
vyšších manaţeřů v Česku došlo k výraznější redukci akulturačního stresu, neţ u
imigrantů – vyšších manaţerů v Austrálii.
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I kdyţ šlo o kvalifikačně a profesně srovnatelné jedince, průběh akulturace u
imigrantů, byl odlišný od průběhu akulturace u expatriotů typu “sojourner“. Toto
zjištění odpovídá tomu, co zjistil Berry při jeho výzkumu v Kanadě (Berry 1987).
Imigranti mají, při adaptaci, před sebou delší časový horizont neţ expatrioti. Zatím co
manaţeři na stáţi v cizině mají před sebou časový horizont nejčastěji 2 aţ 4 let,
imigranti takové časové omezení nemají. Od toho se odvíjí jejich přístup k adaptaci na
cizí kulturu. Jde především o to, ţe na expatrioty typu sojourner, je vyvinut větší tlak
k dosaţení adekvátních pracovních výsledků v relativně krátkém čase. Toto se odráţí
v jejich snaze rychle uspět v adaptačním procesu. U emigrantů je tento tlak evidentně
niţší coţ se odráţí v niţších hodnotách akulturačního stresu u emigrantů ve srovnání
s expatrioty typu sojourner (Berry 1987). Tato fakta, se projevila ve výsledcích
kvantitativního výzkumu, tedy v naměřených hodnotách Goldbergova indexu GHQ.

AKULTURAČNÍ
KŘIVKA
DIAGRAM 6
AKULTURAČNÍ KŘIVKA
SROVNÁNÍ AKULTURACE U EXPATRIOTŮ A IMIGRANTŮ
V ČESKU A V AUSTRÁLII
Nízký akulturační
stres

W1
interview

Průměrná
hodnota
GHQ

W2
interview

expatrioti
GHQ 3.40
GHQ 3.30

imigranti

GHQ 3.10

Vysoký akulturační
stres

0-2 měsíce

Euforie

2-6 měsíců

6-18 měsíců

Kulturní
šok

Akulturace

(Hofstede 1997, s. 210)
Upraveno podle Hofstedeho autorem této studie
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18+ měsíců

Adaptace

Jak jiţ bylo řečeno, expatrioti typu “sojourner”, proţívají vyšší stupeň akulturačního
stresu neţ imigranti nebo uprchlíci viz Diagram 3 (Berry 1987). V současném
výzkumu, byly u expatriotů v ČR zaznamenány niţší průměrné hodnoty GHQ (vyšší
stres) v první vlně šetření neţ u imigrantů v Austrálii. U českého vzorku byla
průměrná hodnota GHQ v prvním interview (W1) 3.10 a u australského vzorku 3.25.
To poukazuje na vyšší stres u českého, ve srovnání s australským vzorkem, přibliţně
6 měsíců po příchodu do nové kultury. Kdyţ zváţíme rozdíl mezi první a druhou
vlnou šetření, u českého vzorku vzrostla průměrná hodnota GHQ z 3.10 na 3.40,
kdeţto u australského vzorku vzrostla tato hodnota z 3.25 pouze na 3.27. To
poukazuje na významnější redukci stresu u českých expatriotů neţ u imigrantů do
Austrálie. Tato zjištění znamenají, ţe úspěšná kulturní adaptace u expatriotů v Česku,
je výsledkem schopnosti výrazně redukovat akulturační stres viz Diagram 6, coţ je
v podmínkách krátkodobé zahraniční stáţe, předpoklad k úspěchu. Další diskuse na
téma adaptačních strategií zaměřených na redukci akulturačního stresu, je
v kvalitativní části této práce.
Pokud jde o celkovou satisfakci s novým prostředím, hodnoty satisfakce se u
australského vzorku nezvýšily mezi první a druhou vlnou šetření. S ohledem na
australský vzorek, je nutno podotknout, ţe ačkoliv nedošlo k signifikantnímu zlepšení
v celkové satisfakci, průměrné hodnoty celkové satisfakce byly u australského vzorku
poblíţ maxima. Na škále 1 (min.) aţ 5 (max.) v první vlně šetření byla průměrná
hodnota 4.55 a ve druhé vlně 4.30. V českém vzorku byly hodnoty celkové satisfakce
poněkud niţší, i kdyţ i zde byly relativně vysoké v obou vlnách šetření. V první vlně
šetření byla hodnota celkové satisfakce u českého vzorku 4.13 a ve druhé vlně 4.38.
Lze tedy shrnout, ţe u českého vzorku se celková satisfakce sice zlepšila mezi první a
druhou vlnou šetření, ale tento výsledek nebyl statisticky signifikantní. U australského
vzorku se satisfakce nezlepšila, ale vysoká hodnota satisfakce v první vlně šetření
(W1), tedy přibliţně 6 měsíců po příchodu je indikací vysoké spokojenosti imigrantů
do Austrálie jiţ v období, které je obecně kategorizováno jako období kulturního šoku
(Berry a kol. 2002, Ward a kol. 2001).
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3.7. Kvalitativní výzkum expatriotů v ČR
3.7.1. Výzkumné otázky
Výzkumné otázky doplňují hypotézy pro kvantiativní analýzu získaných údajů. První
tři výzkumné otázky se týkají zejména kvantitativní analýzy, ale kvalitativní výzkum
ověřuje a doplňuje relevantní odpovědi. Zbývajících osm otázek se týká specificky
kvalitativního výzkumu.
Výzkumné otázky:
Kvantitativní část (kvalitativní doplnění):
1. Má akulturace expatriotů v českém kulturním prostředí standardní průběh jak je
znám z literatury?
2. Má akulturace expatriotů v českém kulturním prostředí obdobný průběh jako
akulturace imigrantů v Austrálii, zejména s ohledem na redukci úrovně akulturačního
stresu?
3. Jaký vliv mají faktory, známé z literatury, na akulturaci expatriotů v českém
kulturním prostředí?
Kvalitativní část:
4. Povaţují expatrioti adaptaci na české kulturní prostředí za důleţitou?
5. Povaţují expatrioti znalost českého jazyka za důleţitou?
6. Z jejich pohledu, co nejvíce ovlivnilo adaptaci expatriotů na českou kulturu?
7. Které aspekty českého kulturního prostředí expatriotům vyhovují a které ne?
8. Jaké problémy mají expatrioti při adaptaci na české kulturní prostředí?
9. Jaké strategie a metody pouţívají expatrioti k řešení akulturačních problémů?
10. Jak důleţitý je pro expatrioty kontakt s jejich domovskou zemí?
11. Jsou expatrioti spokojeni s prací, kterou vykonávají v České republice?
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3.7.2. Kvalitativní metody použité při výzkumu akulturace u expatriotů v ČR
Obecně, kvalitativní výzkum se zaměřuje na to, jak zkoumaní jedinci nahlíţejí na
svoje okolí a jak ho chápou. Kvalitativní výzkum se liší od kvantitativního výzkumu
především tím, ţe nepouţívá statistické metody k analýze takto získaných dat.
Nejčastěji, je kvalitativní výzkum pouţíván výzkumníky jako doplňek kvantitativního
šetření. Podle Berryho (Berry 2002 s. 290) je při interkulturním výzkumu (crosscultural research) důleţitá vzájemná komplementarita mezi oběma výzkumnýmí
metodologiemi. Při tom, podle Berryho, je kvalitativní výzkum více orientován na
objevy nových zjištění - anglicky discovery, kdeţto kvantitativní výzkum je zaměřen
na podporu jiţ evidovaných zjištění - anglicky justification, (Berry 2002 s. 291).
Livesley sumarizuje hodnotu kvalitativního výzkumu následovně: umoţňuje získání
většího mnoţství detailů, umoţňuje odhalení myšlenkových procesů a postojů
zkoumaných jedinců, umoţňuje, aby se percepce zkoumaných jedinců přenesly do
výzkumných zjištění, a dodává kontext pro interpretaci výsledků (Livesley 1993).
V této práci byly pouţity následující kvalitativní metody známé z literatury (Sayer
1992): Strukturované šetření prostřednictvím strukturovaného dotazníku (structured
interview) a interaktivní strukturované dotazování (interactive interview). Účelem
strukturovaného interaktivního, hloubkového dotazování bylo zjistit, v jakých
situacích se šetření jedinci nacházejí, tedy co proţívají, a jaké mají postoje k různým
aspektům a fázím kulturní adaptace. V tomto smyslu jde o kvalitativní doplnění
výsledků získaných pomocí kvantitativních hypotéz.

3.7.3. Výzkumné nástroje
Základním výzkumným nástrojem, pouţitým v této práci jsou strukturované
longitudinální dotazníky (Příloha B1 a B2). Výzkumné otázky byly formulovány tak,
aby je bylo moţno zodpovědět na základě strukturovaného výzkumu, a doplňují tak
výše uvedené výzkumné hypotézy. Jelikoţ výzkum je z velké části longitudinální,
některé otázky jsou formulovány ve smyslu očekávané změny. Jiné otázky se vztahují
pouze k jednomu časovému bodu (průřezový výzkum). Interaktivní dotazování bylo
realizováno prostřednictvím otevřených otázek (open ended questions), zejména ve
vztahu k adaptačním zkušenostem jednotlivých expatriotů. Za účelem předání
odpovědí jednotlivých respondentů, aniţ by došlo k odhalení jejich identity, Tabulka
7 shrnuje obecné základní údaje o zkoumaných respondentech.
Dotazování proběhlo na pracovišti expatriotů. Otázky obsaţené v dotazníku jsem
kladl osobně a písemně zaznamenával odpovědi, případně jsem pobízel respondenty
k obsáhlejšímu vysvětlení jejich odpovědí tzv „prompting“. Tento postup jsem pouţil
zejména u otázek s otevřeným koncem a zejména u otázek týkajících se adaptačních
zkušeností v druhé vlně šetření (W2). Při tom šlo často o osvětlení osobního postoje
respondentů k jejich vlastní akulturaci.
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Tabulka 7
Respondenti – základní údaje

Pohlaví

Rafinerie

Velikost
podniku v
ČR
(počet
zaměstnanců)
1000

Potravinářství

13000

M

Zemědělská
chemie
Telekomunikace

54

M

R4

Velká
Británie
Španělsko

10000

M

R5

Španělsko

Telekomunikace

10000

M

R6

Německo

Farmacie

190

M

R7

Německo

27000

M

R8

Německo

27000

M

R9

Německo

27000

M

R10

Německo

27000

M

R11

Německo

27000

M

R12

Německo

27000

M

R13

Německo

27000

M

R14

Německo

600

Ţ

R15

Spojené
Státy
Americké
Austrálie

Automobilový
průmysl
Automobilový
průmysl
Automobilový
průmysl
Automobilový
průmysl
Automobilový
průmysl
Automobilový
průmysl
Automobilový
průmysl
Ekonomické
poradenství
Daňové
poradenství

600

Ţ

Audit

600

Ţ

Respondent

R1
R2
R3

R16

Země
původu

Odvětví

Velká
Británie
Nizozemsko

86

M

3.7.4. Výsledky kvalitativního výzkumu expatriotů v ČR
V této kapitole, bych se chtěl pokusit o odpověd na sérii výzkumných otázek, které
jsem si poloţil před zahájením tohoto výzkumu (viz. Kapitola 1.1.2.). Odpovědi na
některé výzkumné otázky, nebo alespoň na jejich části, byly jiţ výše formulovány
pomocí hypotéz a následné kvantitativní analýzy. V následující části této práce bych
chtěl doplnit tato zjištění a formulovat odpovědi na jiţ zmíněnou sérii výzkumných
otázek pomocí analýzy kvalitativního šetření:
1. Má akulturace expatriotů v českém kulturním prostředí standardní průběh?
V kvantitativní části této práce byla potvrzena platnost Hypotézy 1, ţe akulturace
u expatriotů, vyšších manaţerů probíhá v souladu s očekáváním dle obecně uznávané
Hofstedeho akulturační křivky (Hofstede 1997). To v praxi znamená, ţe adaptující se
jedinci procházejí stádii počátečního nadšení, kulturního šoku, odcizení od nové
kultury, funkčního přizpůsobení a adaptace. Jak ukazují vyjádření respondentů,
kvalitativní výzkum podporuje tato zjištění. Většina respondentů (11) uvedla, ţe
krátce po příchodu do Česka zaţili stádium nadšení, euforie, tedy vzrušující nové
zkušenosti spojené s poznáváním nového prostředí. Na příklad jedna respondentka
uvedla, ţe po příchodu do Prahy proţila něco jako 3 měsíce líbánků (honeymoon)
v procesu poznávání tohoto pro ni nového místa (R16).
Jako další adaptační stádium uvedl stejný počet respondentů (11) buď zmatek, ztrátu
orientace nebo ztrátu sebevědomí. Respondent si například stěţuje, ţe proţil
nedostatek pomoci ze strany místních obyvatel. Takové chování nazval anglicky „lack
of service culture“. Podle jeho slov, takový obecně nápomocný přístup by se dal
očekávat v Německu. Jako důsledek, začal respondent pociťovat nevraţivosti vůči
příslušníkům české kultury (R7). Obdobně respondentka uvádí: „zaţila jsem ztrátu
orientace v novém kulturním prostředí, bezmocnost díky komunikačním problémům
s Čechy; nerozuměla jsem jim, přes jejich dobrou angličtinu“ (R14). Jiná
respondentka si stěţuje na nedostatek empatie z české strany, kdy za její snahu
komunikovat v češtině obdrţela výsměch, coţ vedlo ke ztrátě sebevědomí (R16).
Stadium funkčního přizpůsobení bylo zmíněno šesti respondenty. Zde je nutno
podotknout, ţe někteří respondenti byli dotazováni před uplynutím šesti měsíců
pobytu v ČR a do stadia přizpůsobení se ještě nedostali. Z těch co uvedli osobní
zkušenost s fází funkčního přizpůsobení, jeden respondent zmínil důleţitost očekávání
ještě před příchodem do cizího prostředí. Pokud není očekáván rozdíl mezi kulturami,
příchozí můţe mít problémy. Pokud se příchozí otevře nové kultuře a registruje
odlišnosti v chování lidí ve srovnání s jeho domácí kulturou, taková strategie povede
k funkčnímu přizpůsobení (R10). Další respondenka uvádí následující strategie, které
vedou k funkčnímu přizpůsobení: zapojení do společenských aktivit s českými
spoluzaměstnanci jako na příklad návštěvy historických památek, kulturních akcí,
tělocvičen nebo nákupních středisek (R16).
Pokud jde o stadium adaptace, osobní adaptační zkušenosti v druhé vlně (W2) šetření,
tedy zhruba 18 měsíců po příchodu do ČR, budou detailně rozvedeny později. V první
vlně šetření (W1) se k adaptaci ve smyslu nově nalezeného sebevědomí vyjádřili čtyři
respondenti. Například jeden respondent říká: „uţ jsem zapadl do místní komunity;
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prostřednictvím pracovních kontaktů znám spoustu lidí a cítím se součástí místního
ţivota“ (R1). Podobně se vyjadřují i další respondenti, tedy, ţe při kulturní adaptaci
jim pomáhají zejména styky navázané v práci (R2, R3).
Lze tedy shrnout, ţe existence „U“ křivky (viz kapitola 2.6.2.2.) znázorňující typický
průběh adaptace u expatriotů od počáteční euforie přes vysoký stres ve fázi kulturního
šoku, k postupnému sníţení stresu ve fázi přizpůsobení, byla potvrzena v českém
prostředí jak výsledky kvantitativní analýzy, tak i výsledky kvalitativního šetření.
2. Má akulturace expatriotů v českém kulturním prostředí obdobný průběh jako
akulturace imigrantů v Austrálii, zejména s ohledem na redukci akulturačního
stresu?
Toto téma bylo jiţ diskutováno při srovnávání českých a australských zjištění.
Současný výzkum nepodpořil platnost Hypotézy 6; průběh akulturace u českých a
australských respondentů nebyl shodný. Zatímco u expatriotů v Česku výsledky
poukazují na statisticky významnou redukci akulturačního stresu, u imigrantůtů
v Austrálii k významné redukci nedošlo, viz Diagram 6. Toto zjištění je v souladu s
výsledky Berryho výzkumu v Kanadě (Berry 1987), viz Kapitola 2.6.3. Výsledek
současné studie poukazuje nato, ţe úspěšná akulturace u expatriotů na krátkodobých
misích, je podmíněna významnější redukcí akulturačního stresu neţ u imigrantů.
3. Jaký vliv mají faktory, známé z literatury, na akulturaci expatriotů v českém
kulturním prostředí?
V kapitole 2.6.6.2., je uveden souhrn faktorů, které podle různých autorů (Ward 2001,
Berry 2002, Selmer 2000, Selvarjah 2003) ovlivňují kulturní adaptaci expatriotů
na individuální úrovni:
1. Pohlaví
2. Věk
3. Vzdělání
4. Jazykové znalosti
5. Socio-ekonomický status
6. Motivace k migraci (důvody)
7. Kulturní vzdálenost
8. Osobnost
9. Akulturační stádium (délka akulturace)
10. Strategie, které expatrioti pouţívají k zvládnutí stresových situací
11. Konkrétní metody zvládání stresových situací (coping styles)
12. Stesk po domově
13. Osamocení
14. Jak realistická jsou očekávání od nového prostředí
15. Sociální podpora
16. Postoje hostitelů (předsudky)
17. Předchozí adaptační zkušenost
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V kvantitativní části jsem se soustředil na ty faktory, u kterých byly evidentní
objektivní rozdíly mezi respondenty, a které bylo moţno analyzovat kvantitativně:
pohlaví, věk, předchozí adaptační zkušenost a společenský styk s Čechy. Šlo
o čtyři nezávislé proměnné, na jejichţ základě jsem formuloval výše testované
hypotézy. Výsledky kvantitativní analýzy jsou shrnuty v kapitole 3.3.5. Faktory jako
vzdělání, jazykové znalosti, socio-ekonomický status vykazovaly na první pohled,
jen minimální rozdíly mezi respondenty a dalo se očekávat, ţe jejich vypovídací
schopnost by byla v kvantitativním smyslu zanedbatelná (Viz. Příloha A3).
V kvalitativní části této práce se chci soustředit na ty faktory, z výše uvdeného
seznamu, které nebyly analyzovány kvantitativně.
V českém prostředí měly podle respondentů, velký vliv například postoje hostitelů.
Jedna respondentka uvádí: „kdyţ jsem se snaţila mluvit česky, v české společnosti,
nezaznamenala jsem dostatek vstřícnosti, trpělivosti ani laskavosti v ohledu na moje
snahy z české strany, dokonce jsem se musela vyrovnat s výsměchem od některých
jedinců. V důsledku, jsem se o češtinu začala ztrácet zájem“ (R16).
Obecně řečeno, ve vztahu k zvládnutí aspektů nové kultury, je evidentní, ţe problémy
s češtinou, neznalost češtiny nebo nedostatek motivace ke studiu češtiny, jsou
respondenty často zaměňovány za problémy, které souvisejí spíše s pochopením české
kultury, zejména postojů jednotlivců.
Osobní zkušenost ve srovnání australských a českých postojů ve vztahu k znalosti
místního jazyka je taková, ţe při snaze mluvit cizím jazykem, se od Australanů dočkáte
laskavějšího a vstřícnějšího postoje neţ od Čechů. Jistá nevraţivost vůči cizincům
obecně a jízlivost aţ nadřazenost vůči těm, kteří se snaţí mluvit česky je někdy
evidentí v českém kulturním prostředí. Toto je podle mého názoru, velký nedostatek a
brzda pro rozvoj důleţitých mezikulturních vztahů. Za tímto postojem se
pravděpodobně skrývá nedostatek rodinné a školní výchovy k interkulturní toleranci.
Pokud se týče socio-ekonomického postavení, tento faktor je pro expatrioty velmi
důleţitý. Bez dobrého finančního ohodnocení by se „sojourners“ do České Republiky
nestěhovali. Do jaké míry tento fakt ovlivňuje průběh kulturní adaptace, zůstává
otázkou. V kaţdém případě, dobré socio-ekonomické postavení je při akulturaci
expatriotů v novém prostředí velkou výhodou, ve srovnání s imigranty nebo exulanty,
kteří toto dobré ekonomické zázemí většinou postrádají.
Zváţíme-li motivaci k dočasné migraci u expatriotů, jde o kombinaci profesních,
ekonomických a osobních potřeb těchto jednotlivců. V kaţdém případě, profesní růst
a moţnost vysokého výdělku ovlivňují rozhodnutí odejít do cizí země, a vyrovnat se
s novým prostředím. Snaha uspět v relativně krátkém čase, má podle C. Wardové
pozitivní vliv na úspěch akulturace u expatriotů (Ward 2001).
Kulturní vzdálenost nebyla, v případě některých respondentů, povaţována za
důleţitou. Na příklad, níţe uvedený respondent prohlásil, ţe „nepovaţuje adaptaci na
českou kulturu za důleţitou, neboť povaţuje kulturní rozdíly mezi Angličany a Čechy
za minimální“ (R1). Obecný, vliv kulturní vzdálenosti na akulturaci expatriotů
v Česku, nebylo moţno z tohoto vzorku respondentů spolehlivě potvrdit. S výjimkou
Němců, šlo buď o jednoho, nebo dva zástupce z kaţdé kultury a země původu měla
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tedy jen minimální vypovídající hodnotu v kvantitativním smyslu. Dále, respondenti
expatrioti ze západní Evropy (Britové a Nizozemci), hodnotili kulturní rozdíly mezi
jejich kulturami a českou kulturou jako ne příliš podstatné. Na druhé straně, osobní
postřehy jednotlivých expatriotů poukazují na kulturní rozdíly, které mohly ovlivnit
průběh a úspěch adaptace na českou kulturu. V této souvislosti stojí za zmínku
odpovědi na otázku, která byla poloţena v druhé vlně šetření: „Podle vašeho názoru,
jaké jsou hlavní rozdíly mezi vaší domácí a českou kulturou?“.
Vzhledem k tomu, ţe nejvíce respondentů pochází z Německa, uvedu jako příklad
rozdíly mezi kulturou českou a německou, i kdyţ objektivně se dají očekávat větší
rozdíly mezi kulturou českou a španělskou, nebo mezi českou a některou
z anglosaských kultur. Na druhou stranu, česko-německý kulturní předěl, má dlouhou
historii, a je adekvátním příkladem kulturní vzdálenosti. Respondenti se zmiňují, o
následujících kulturních rozdílech mezi německou a českou kulturou:
Německá kultura: Němci mají bliţší vztah k zaměstnavatelské firmě neţ Češi (R7),
Němci jsou přímější (more direct) nejsou tak opatrní jako Češi (R10, R12), Němci
méně improvizují-jsou systematičtější a více plánují (R11, R13), Němci ţijí, aby
pracovali (R12), Němci komunikují proaktivně (R13), Němci pouţívají zpětnou
vazbu průběţně během komunikace (R13).
Česká kultura: Češi neprojevují dostatek úsluţnosti (service orientation)
k zákazníkům (R7, R9), Češi jsou méně vypjatí neţ Němci (R9), Češi dávají větší
důraz na sociální vztahy tzv „community spirit“ (R9), Češi jsou opatrnější neţ Němci
(R10, R12), Češi rádi improvizují (R11, R13), Češi komunikují více v kontextu neţ
Němci. Čechům hodně záleţí na podání - je nutno předem promyslet kdy komu a co
říci (R12), Češi pracují, aby ţili (R12), Češi komunikují reaktivně (R13), Češi
pouţívají zpětnou vazbu jen na začátku a na konci komunikace (R13), Češi nedělají
tolik přesčasů jako Němci (R14), České ţeny mají více pracovních příleţitostí neţ
německé ţeny (R14).
Pokud jde o český nedostatek předávání zpětné vazby během komunikace, mám
s tímto problémem osobní zkušenost. Před několika lety jsem byl poţádán vedením
fakulty o jisté moderování při přednášce americké profesorky na katedře. V místnosti
bylo asi 30 studentů, doktorandů a pedagogů. Po nějakých dvaceti minutách výkladu,
týkajícího se později diskutovaného dotazníku na individuální interkulturní adaptační
schopnosti-CCAI, se přednášející ke mně naklonila s otázkou: „Why am I getting no
feedback?“ V rychlosti jsem poznamenal:“ you are in a different culture B“. Jde tedy
o problém nejen z pohledu Němců, ale také Američanů a dalších příslušníků
národních kultur. Na vysvětlenou bych uvedl, ţe jde pravděpodobně o zvyk
z totalitních období, kdy takovýto“ feedback“ by byl povaţován za drzé přerušování…
Obecně, kulturní vzdálenost je výrazem kulturních rozdílů v hodnotových systémech
jednotlivých národních kultur (Trompenaars 1998). Podstatou hodnotových systémů
jsou hloubkové hodnoty národních kultur, v angličtině „core values“. V souvislosti
s diskusí kulturních rozdílů v rámci této disertace, bych se chtěl zmínit o vlastním
výzkumu při práci s mezinárodními skupinami studentů na Vysoké Škole
Ekonomické v Praze. Během několika let jsem shromáţdil od těchto studentů příklady
hloubkových hodnot jejich národních kultur. Toto kompendium bych chtěl publikovat
v budoucnosti. Zde bych chtěl, pro srovnání, uvést výňatek z tohoto souboru
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hloubkových hodnot národních kultur ve vztahu k výše zmíněným názorům
německých respondentů:
Česká kultura – adaptabilita, improvizace, vynalézavost, kreativita, schopnost
povznést se nad současné problémy, schopnost přeţít, komfort, vychytralost, závist,
soucit, světskost, patriotismus, svoboda, přátelství
Německá kultura – práce jako společenská potřeba, důraz na společenské postavení v
návaznosti na pracovní zařazení, důraz na pracovní a rodinné jistoty, pořádek,
systematičnost, byrokratičnost, preciznost, perfekcionizmus, důraz na management
času, vzdělání, patriotismus
Je zřejmé, ţe v řadě případů existuje shoda mezi názory respondentů vtéto studii a
názory studentů shromáţděných ve výše zmíněném kompendiu hloubkových hodnot
národních kultur.
Jak bylo uvedeno v teoretické části této studie, Osobnost respondenta významně
ovlivňuje akulturační proces. V literatuře je vlivu osobnosti na kulturní adaptaci
věnována mimořádná pozornost. Podle výše zmíněné teorie AUM (Anxiety/
Uncertainty Management) viz kapitola 2.6.1.2., je adaptace u expatriotů do značné
míry ovlivněna jejich schopností redukovat úzkost a nejistotu při komunikaci s členy
hostitelské kultury. To podle tohoto autora v praxi znamená být otevřený k příjmu
nových informací (Gudykunst 2005 s. 23). V této studii respondenti uvedli: trpělivost,
přizpůsobivost, vytrvalost a otevřenost jako povahové rysy, které jim pomohly
zvládnout adaptaci na českou kulturu (R1, R11). Podle Berryho, povahové rysy mají
vliv na průběh kulturní adaptace. Jde jak o stránky povahy, které usnadňují adaptaci
na cizí kulturu, tak i o ty povahové rysy, které adaptaci komplikují (Berry 2002 s.
367). Existuje řada studií, jako na příklad jiţ zmíněný Eysenckův inventář osobnosti
(Eysenck Personality Inventory-EPI), který byl pouţit ke studiu univerzálnosti
aplikace osobnostních škál v různých kulturách a k expozici osobnostních rozdílů
mezi kulturami (Berry 2002 s. 89). U expatriotů typu „sojourner“ byl v teoretické
části zmíněn Kealeyho (1989) výzkum vlivu osobnosti na kulturní adaptaci u
expatriotů. V tomto výzkumu šlo o to zjistit, které povahové rysy u expatriotů korelují
s tzv interkulturní kompetencí (intercultural kompetence). Na této bázi byl indikován
profil úspěšného zahraničního pracovníka tzv. „overseas type“. Je to osoba: otevřená
vůči druhým, má zájem o druhé, je pozitivní, sebejistá, přizpůsobivá a profesionálně
schopná (Berry 2002 s. 412). V tomto kontextu byl také zmíněn dotazník
interkulturních adaptačních schopností (Cross-Cultural Adaptability InventoryCCAI), který vyvinuly americké psycholoţy Colleen Kelley a Judith Meyers.
Prostřednictvím tohoto dotazníku si můţe jednotlivec ověřit, jaké má osobní dispozice
k interkulturní adaptaci (Kelly a Meyers 1995).
Ačkoliv v této práci osobnostní dotazníky nebyly pouţity, můj osobní výzkum skupin
mezinárodních studentů na Vysoké Škole Ekonomické v Praze, který doposud nebyl
publikován, ukazuje, ţe výše zmíněné osobnostní rozdíly mezi kulturami se odráţejí ve
výši hodnocení jednotlivců z různých kultur v kategoriích, které jsou důleţité pro
úspěšnou adaptaci expatriotů - zahraničních studentů. Na příklad jedinci
z anglosaských kultur dosahují vyšších hodnot na škále přizpůsobivosti a otevřenosti,
neţ jedinci z kultur středoevropských (osobní pozorování Gärtner 2010).
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Akulturační stádium bylo diskutováno jiţ v první výzkumné otázce: „Má kulturní
adaptace u expatriotů v ČR standartní průběh?“ Kvantitativní analýza potvrdila
platnost Hypotézy 1, ţe akulturace u expatriotů, vyšších manaţerů probíhá v souladu
s očekáváním dle obecně uznávané Hofstedeho akulturační křivky (Hofstede 1997).
Zde bych rád dodal, ţe záměrem této studie je zastihnout respondenty v počátku
adaptace, aby bylo moţno sledovat její následný průběh. Stádium akulturace, v němţ
se respondenti nacházejí při prvním interview, přibliţně 6 měsíců po příchodu do ČR,
je tedy základnou pro měření průběhu kulturní adaptace u expatriotů. Toto stádium se
vyznačuje vyšším akulturačním stresem v období kulturního šoku (Hofstede 1997),
zatímco druhé interview, přibliţně 12 měsíců po prvním interview, se vyznačuje, jak
potvrzují výsledky kvantitativního šetření v této práci, niţší úrovní stresu, tedy
vyššími hodnotami Goldbergova indexu GHQ, které jsou spojeny s přizpůsobením se
novým podmínkám.
Pro kvalitativní analýzu má stadium akulturace význam ve dvou rovinách. Především
jde o to, ţe respondenti se vyjadřují ke svým pocitům během počátečního období,
v němţ poukazují na problémy spojené s vyšším stresem v důsledku změny
v kulturním prostředí a z toho plynoucím osamocením a steskem po domově a dalšími
problémy. V druhé rovině se pak respondenti vyjadřují ke svým zkušenostem během
prvního roku adaptace a k metodám zvládání své situace. Výsledky kvalitativního
šetření v obou rovinách, jsou diskutovány pod hlavičkami jednotlivých faktorů, které
ovlivňují kulturní adaptaci.
Pokud jde o strategie, které expatrioti pouţívají k zvládnutí stresových situací
během adaptace, této problematice se budu věnovat hlouběji v části věnované
výzkumné otázce 8. Zde bych chtěl podotknout, ţe kvalitativní výzkum poukazuje na
řadu strategií pouţívanou expatrioty. Na příklad jde o velmi důleţitou strategii
zapojení třetí strany, tedy diskuse s Čechy, kteří mluví dobře anglicky, případně
německy, a mají zkušenost v zemi původu expatriota (R2, R7). Tato problematika je
velmi blízká problematice tzv „coping styles“, tedy konkrétních metod zvládání
stresových situací. Těmto metodám se budu také věnovat později v diskusi věnované
výzkumné otázce 8.
Faktory jako stesk po domově a pocit osamocení, ačkoliv dle literatury evidentně
ovlivňují adaptaci u expatriotů typu „sojourner“, nebyly v tomto výzkumu specificky
zkoumány a budou zmíněny pouze tehdy, pokud se respondenti sami vyjádří v tomto
ohledu.
Jak realistická byla očekávání expatriotů zahrnutých do této studie, nebylo
předmětem přímého dotazování. Na druhé straně, řada odpovědí respondentů
týkajících se adaptačních potíţí, které jsou diskutovány v následující výzkumné
otázce 4, obsahuje také otázku, do jaké míry byla očekávání expatriotů realistická.
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4. Považují expatrioti adaptaci na české kulturní prostředí za důležitou?
Odpověď na tuto otázku se odvíjí od analýzy výsledků dotazování v druhé vlně
šetření (W2) viz Příloha A4. Na otázku „Jak důleţité je pochopení české kultury pro
vás osobně?“, většina respondentů odpověděla, ţe pochopení české kultury povaţují
za velmi důleţité nebo důleţité. (Z šestnácti respondentů 9 odpovědělo: velmi
důleţité, 4 důleţité a 1 nedůleţité).
Otázka, zda expatrioti typu „sojourner“, kteří se adaptují v českém kulturním
prostředí, povaţují kulturní adaptaci za důleţitou, lze ověřit pomocí kvalitativního
dotazování ohledně jejich nejčastějších adaptačních problémů. Jak jiţ bylo uvedeno,
ve smyslu připravenosti na nové prostředí, expatrioti mají následující nejčastější
adaptační potíţe (Berry 2002 s. 408):
1. Expatrioti neočekávají, ţe budou mít adaptační problémy
2. Expatrioti nevyhledávají podpůrné sociální sítě (z řad jiných expatriotů)
3. Expatrioti preferují původní identitu, coţ můţe komplikovat adaptaci na novou
kulturu (SIT – Social Identity Theory)
4. Expatrioti podceňují vliv kulturní vzdálenosti mezi domácí a hostitelskou kulturou
zvláště rozdíly v oblasti společenských norem a konvencí
5. Expatrioti podceňují důleţitost rodinného zázemí (partnerka/partner, děti)
6. Expatrioti podceňují osobní společenský styk se členy hostitelské kultury
7. Expatrioti podceňují důleţitost znalosti jazyka hostitelské kultury
Výsledky současného výzkumu potvrzují přítomnost těchto adaptačních potíţí u
expatriotů v ČR. Například první bod, ţe expatrioti neočekávají, ţe budou mít
adaptační problémy, se projevil u jednoho respondenta v jeho prohlášení, ţe
neočekává adaptační potíţe, protoţe si myslí, ţe česká kultura je podobná britské
(R1). Jde tedy o podcenění vlivu kulturní vzdálenosti.
Pokud se týče vyhledávání podpůrné sítě z řad krajanů, většina respondentů
nevyhledávala podporu jiných expatriotů s výjimkou spolupracovníků. Na dotaz, zda
se společensky stýkají s krajany, ve druhé vlně šetření, pouze 3 odpověděli, ţe ano.
Například respondentka uvedla, ţe se nestýká ani s Čechy ani s krajany, ale se
Slováky a s Poláky (R16). Na druhé straně, na dotaz: jaké byly hlavní důvody pro
vaše rozhodnutí ohledně místa bydlení, odpověď často zahrnovala jako důvod
blízkost bydliště krajanů. Na otázku jestli bydlíte poblíţ vašich krajanů, v první vlně
šetření, 10 respondentů odpovědělo ano, 4 ne a 2 nevím.
To, ţe expatrioti typu „sojourner“, na rozdíl od imigrantů preferují jejich původní
národní identitu je ze současného výzkumu zcela evidentní. Na příklad jeden
respondent uvádí: „Nesnaţím se adaptovat na českou kulturu, poněvadţ preferuji moji
německou identitu“ (R14). Tato odpověď podporuje výše zmíněný odkaz (Berry
2002), na důleţitost teorie sociální identity (Social Identity Theory - SIT) při adaptaci
expatriotů na české kulturní prostředí.
Pokud se týče podcenění důleţitosti rodinného zázemí z Berryho seznamu
adaptačních potíţí u expatriotů, z výzkumu vyplývá, ţe respondenti si byli od počátku
vědomi toho, jak důleţité toto zázemí je. Například jeden respondent uvedl, ve druhé
vlně šetření, ţe jeho pracovní mise je úspěšná zejména díky adaptabilitě jeho
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manţelky (R1). Jiný respondent uvedl, ţe rodinné společenské styky s Čechy se
odvíjely od školní docházky jeho dětí, coţ bylo velkým přínosem při adaptaci (R3).
Diskuse dalších adaptačních potíţí z Berryho seznamu, tedy podcenění důleţitosti
společenského styku s členy hostitelské kultury a podcenění důleţitosti znalosti
jazyka hostitelské kultury, jiţ byly nebo budou diskutovány v rámci dalších
výzkumných otázek.
V této spojitosti má význam podotknout, ţe většina respondentů vyjádřila názor, ţe
adaptací na českou kulturu skutečně procházejí. Respondentům byla v druhé vlně
šetření (W2) poloţena následující otázka: „Podle vašeho názoru, procházíte procesem
adaptace na českou kulturu?“ Na tuto otázku odpovědělo 13 respondentů, ţe ano.
5. Považují expatrioti znalost českého jazyka za důležitou?
Znalost místního jazyka v nové kultuře je obecně povaţována za velmi důleţitou
(Ward 2001 s. 181, Berry 2002 s. 408). V této studii je situace se znalostí jazyka
hostitelské kultury poněkud odlišná, neboť čeština není jazyk světový, tedy
komunikační “lingua franca” jako například angličtina, a jeho znalost je ve světovém
měřítku neobvyklá. V této studii bylo zjištěno, ţe v první vlně šetření (W1) pouze
jeden respondent uměl česky dobře, dva byli schopni komunikovat pomocí slovníku,
osm mělo minimální (rudimentary) znalost češtiny a pět nemělo ţádnou znalost
češtiny. To znamená, ţe 13 ze 16 respondentů mělo buď minimální nebo ţádnou
znalost češtiny. Naskýtá se tedy otázka zda expatrioti typu “sojourner”, kteří jsou v
Česku na relativně krátkodobé misi, mají zájem o studium češtiny. V první vlně
šetření, byla respondentům poloţena následující otázka: „Máte zájem o studium
českého jazyka?“ Převáţná většina respondentů (15) odpověděla, ţe ano. Tento fakt
sám o sobě neznamená, ţe respondenti povaţují znalost českého jazyka za důleţitou,
ale je to určitá indikace v tomto směru. Teprve informace z druhé vlny šetření dává
objektivnější odpověď na tuto otázku. Respondentům byla poloţena otázka: “Učíte se
formálně (od učitele) česky?“. N atuto otázku odpovědělo 8 respondentů pozitivně a 6
negativně. Z tohoto vyplývá, ţe odpověď na otázku, zda expatrioti povaţují znalost
češtiny za důleţitou, není jednoznačná, někteří respondenti povaţují znalost češtiny za
důleţitou, jiní ne. Například jeden respondent uvedl, ţe znalost češtiny by mu
pomohla v práci, kdyby mohl efektivněji komunikovat při řešení specifických
problémů s českými inţenýry při výrobě automobilů - angličtina je pro obě strany
přece jenom cizí řeč (R10). Jiní respondenti, oba němečtí inţenýři uvedli, ţe znalost
češtiny by velmi pomohla při diskusích týkajících se důleţitých pracovních problémů
například při technickém brainstormingu nebo při řešení pracovních problémů mezi
českými spoluzaměstanaci (R12, R13). Respondent R3 pouţil výraz „alienace“
(odcizení) od spoluzaměstnanců, kteří nemluví anglicky a stěţoval si, ţe jeho čeština
není dostatečná. Na otázku: „Jaké problémy máte při adaptaci na českou kulturu?“
respondent R8 odpověděl, ţe nejdůleţitějším problémem je frustrace vyplývající
z neznalosti češtiny při snaze navázat společenské kontakty v Praze. Respondentka 14
prohlásila, ţe kdyby měla lepší znalost češtiny, zůstala by v Česku déle. Obecně, je
moţno shrnout, ţe většina respondentů povaţuje neznalost českého jazyka za
významný nedostatek při adaptaci na českou kulturu (R1, R2, R3, R4, R7, R8, R9,
R10, R12, R13, R14, R16).
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6. Z jejich osobního pohledu, co nejvíce ovlivnilo adaptaci expatriotů na českou
kulturu?
U této výzkumné otázky jde o jisté upřesnění kvalitativní analýzy shrnuté pod otázkou
3. Jde o to zjistit, které faktory, z těch které ovlivňují kulturní adaptaci dle
mezinárodní literatury, byly zvláště důleţité pro respondenty v této studii. Jde o to
shrnout, co ovlivnilo, z pohledu respondentů, jejich adaptaci na české kulturní
prostředí nejvíce, a následně vybrat ty faktory, které byly zmíněny nejčastěji:
. Bydliště blízko jiných expatriotů – společenská podpora od jiných expatriotů (R1)
. Práce pro americkou firmu, kde angličtina byla komunikačním jazykem (R1)
. Mezinárodní škola, školka v Praze jako kotviště pro děti a manţelku (R1, R9)
. Práce v maloobchodním prostředí, kde úzká spolupráce s Čechy je nutností (R2)
. Potřeba poznat české spolupracovníky a správně je vést – hlavní úkol a poslání
manaţera expatriota (R2, R10, R11)
. Studium češtiny spojené s koučováním-diskuse s učitelem o české kultuře, ověřování
mých osobních názorů na Čechy a na českou kulturu jeho prostřednictvím (R2, R7)
. Poznávání mého bezprostředního fyzického okolí – Praha (R2)
. Čas strávený s Čechy v přírodě a při sportu - více neţ v Británii, podstatně více neţ
v Ázii (R3)
. Problémy s češtinou (R3, R7, R9, R16)
. Ţádní čeští přátelé – pocit odcizení (R4, R5)
. Negativní postoj hostitelů – česká podezíravost vůči cizincům a nedostatek
optimizmu: „Češi mají tendenci objevovat znovu to, co uţ je ve světě objeveno –
re-invention of the wheel“ (R6)
. Kulturní vzdálenost – historické rozdíly mezi kulturami (R7)
. Pozitivní postoj hostitelů – dobrá pracovní morálka ve firmě – česká pracovitost (R7,
R8, R13)
. Manţelčino zaměstnání – kotviště pro manţelku s odrostlými dětmi (R11)
. Pozitivní postoj hostitelů – přátelství s Čechy, budování společenských vztahů
s Čechy prostřednictvím němčiny/ angličtiny, hledání odpovědí na otázky ohledně
české kultury u Čechů, kteří mluví německy/ anglicky, poznání důleţitosti
neverbální komunikace (R12, R13, R14, R15)
. Znalost češtiny – velká výhoda (R15)
. Moje osobnost – moje pozitivní dispozice k nové kultuře (R16)
Z tohoto seznamu nejdůleţitějších faktorů, které ovlivnily akulturaci u respondentů,
jsou dva zmiňovány nejčastěji: problémy s češtinou a pozitivní efekty budování
přátelství s Čechy. Další důleţité, často zmiňované faktory jsou: poznání českých
spolupracovníků a jejich vedení a česká pracovitost. Dále byly důleţité také
mezinárodní školy jako kotviště pro děti a pro manţelky, přínos koučování od učitelů
češtiny a pocit odcizení u těch, kteří si nehledali české přátele. Závěrem lze tedy
shrnout, ţe z jejich vlastního pohledu, nejvíce ovlivnily akulturaci respondentů:
problémy s češtinou, pozitivní dopady budování přátelských vztahů s Čechy, poznání
a vedení českých spolupracovníků, pozitivní postoj hostitelů, dobrá pracovní morálka
českých spolupracovníků a pozitivní vliv koučování.
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7. Které aspekty českého kulturního prostředí expatriotům vyhovují a s kterými
jsou nespokojeni?
Jednou z obecně známých strategií, kterou expatrioti pouţívají při adaptaci na novou
kulturu, je prioritní vnímání těch aspektů nové kultury, které jsou shodné nebo
podobné kultuře domácí. Bennett pouţívá jiţ zmíněnou koncepci minimalizace, coţ
znamená, ţe adaptující se jedinec buduje jeho poznání cizí kultury na těch aspektech,
které jsou jen minimálně odlišné od aspektů přítomných v jeho vlastní kultuře
(Bennett 1998 s. 26). Při tom jde o širokou škálu kulturních atributů od explicitních
aspektů jako je jídlo, oblečení, fyzické prostředí, architektura, transport, sluţby aţ po
systém společenských hodnot a norem. Jednou z moţností, jak získat tyto informace,
je, zjistit, které aspekty české kultury expatriotů vyhovují a které ne. V tomto duchu,
byly poloţeny dvě otázky: „ Které aspekty ţivota v ČR vám vyhovují nejvíce“ a „
Které aspekty ţivota v ČR vám vyhovují nejméně“.
Na první otázku, odpověděli respondenti následovně: Vyhovuje mi především
estetická stránka (fyzický prostor, architektura, kulturní vyţití, historie, restaurace),
ale také bydlení, transport a společenský ţivot v Praze (R1, R2, R4, R5, R6, R7, R8,
R9, R10, R11, R14, R15, R16). Vyhovuje mi také fyzický prostor a klima v ČR,
zejména moţnosti sportovního vyţití (R1, R2, R3, R5, R6, R11, R16). Moţnosti
nakupování - otevírací hodiny, velikost obchodů a kvalita zboţí (R1). Český přístup
k rodinnému ţivotu (R3). České pojetí pracovního nasazení, ve srovnání se
španělským (R4). Pozitivní přístup českých kolegů v práci (R10, R15). Kladný postoj
českých hostitelů (R12, R13). Česká pruţnost „flexibility“ (R13).
V dotazníku je také otázka: „Jak jste spokojen/a s různými aspekty ţivota v ČR“?
Odpovědi na tuto otázku z pohledu rozdílů mezi první a druhou vlnou šetření byly jiţ
analyzovány v kvantitativní části této práce. Zde bych chtěl kvalitativně zhodnotit, se
kterými aspekty ţivota v Česku jsou expatrioti nejvíce spokojeni, a se kterými aspekty
ţivota v Česku jsou nejméně spokojeni, viz Tabulka 8.
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Tabulka 8
Úroveň spokojenosti s různými aspekty života v ČR:
Průměr hodnot:

Kategorie:

W1

W2

a) Ekonomické prostředí

3.94

4.07 *

b) Politické prostředí

2.62

3.00

c) Sociální prostředí

3.56

3.57

d) Vysoká kultura, historické objekty, architektura

4.69

4.79**

e) Ţivotní prostředí obecně

4.00

4.29**

f) Kvalita vzduchu a vody

3.00

3.64

g) Finanční sluţby (bankovnictví)

3.62

3.50

h) Zdravotnictví

3.33

3.54

i) Kvalita bydlení

4.19

3.93

j) Komunikační sluţby (telefon, internet, media)

3.69

3.46

k) Transport

4.36

4.07*

_____________________________________________________________________
V tabulce je váţený průměr následujících hodnot:
5 = velmi spokojen, 4 = spokojen, 3 = ani spokojen ani nespokojen, 2 = nespokojen, 1 =
velmi nespokojen:

Tabulka 8 ukazuje, ţe v druhé vlně šetření (W2), tedy po získání více neţ ročních
zkušeností s ţivotem v Česku, respondenti byli nejvíce spokojeni s vysokou kulturou,
historickými objekty a architekturou. Tento výsledek podporuje výše zmíněné zjištění,
ţe estetická stránka (fyzický prostor, architektura, kulturní vyţití a historie)
vyhovovala respondentům ze všech aspektů ţivota v ČR nejvíce. Jako druhý nejvyšší
zdroj spokojenosti se ţivotem v ČR, uvedli respondenti ţivotní prostředí obecně.
Také tentoto výsledek podporuje výše zmíněné druhé nejčastější zjištění, ţe
expatriotům vyhovuje fyzický prostor a klima. Na druhé straně, respondenti byli
nejméně spokojeni s politickým prostředím v zemi.
Na druhou otázku,“které aspekty ţivota v ČR vám vyhovují nejméně?“, odpověděli
respondenti následovně:
Nevyhovuje mi obecně nízká úroveň hygieny u místních obyvatel (R1, R4). Příliš
váţný aţ zatrpklý postoj mnohých Čechů-nedostatek optimizmu (R1, R6). Obecně
nízká znalost jazyků (R1, R3, R14). Grafiti na hodnotných budovách (R1).
V podnikání, nedostatek akčního přístupu (self-starting), příliš konservativní a
hierarchický přístup, nepřímý komunikační styl, nedostatečná zpětná vazba,
nedostatek servisního ducha-úsluţnosti (servis mentality) k zákazníkům (R2, R3, R5,
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R7, R10). Obtíţné plánování v českém prostředí (R13). Špatné vztahy mezi místními
obyvateli (R4, R14). Etnocentrismus (R15). Korupce ve státní a komunální sféře (R5).
Přílišná byrokratičnost a špatné chování v úřednické sféře (R5, R11, R12, R14).
Podezíravý přístup k cizincům (R6, R14, R15). Poniţování cizinců, kteří se snaţí
mluvit Česky (R16). Nedostatek evropského smýšlení (R6). Překvapivě silný
egotismus u některých Čechů (R6, R16). Nedodrţování časových termínů (R8).
Hustota silničního provozu (R8, R9, R13). Špatná kvalita vzduchu (R8). Kriminalitakrádeţe (R9). Špína ve veřejných prostorách (R10).
Shrneme-li výše uvedené aspekty ţivota v ČR z pohledu expatriotů – vyšších
manaţerů, jednoznačně nejméně vyhovujícími aspekty ţivota v Česku z jejich
pohledu jsou nedostatek akčního přístupu v podnikání, spojený s konzervatizmem,
hierarchickým přístupem, nepřímým komunikačním stylem, nedostatkem zpětné vazby
a nedostatkem servisního ducha vůči zákazníkům. Celkem 5 respondentů jmenovalo
alespoň některé z těchto nedostatků. Dalším nejméně vyhovujícím aspektem ţivota
v ČR z pohledu expatriotů, je přílišná byrokratičnost a špatné chování úředníků. Dále
pak byly jako nevyhovující uvedeny nejčastěji: nízká znalost jazyků, podezíravý
přístup k cizincům a hustota silničního provozu.
Všechny tyto negativní aspekty ţivota v ČR jsou mi povědomé z jiných zdrojů, na
příklad z vyjádření mých studentů interkulturních vztahů na VŠE v Praze. Jeden
aspekt mě však zaráţí natolik, ţe bych rád uvedl osobní zkušenost. Jde o podezíravý
přístup k cizincům, kterého si expatrioti všimli, ale uţ nemohou vědět, ţe tento
podezíravý přístup je v naší společnosti velmi zakořeněn nejen vůči cizincům, ale také
vzájemně mezi občany naší vlasti.
V ranních hodinách mám ve zvyku chodit na krátkou procházku, proloţenou cviky. V
Praze chodím do parku na Kavčí hory, vedle televizní stanice České televize. Kdyţ
jsem v Canbeře, chodím k místnímu jezeru pojmenovanému po architektovi, který
město navrhl - Burley Griffin. Kdyţ jdu okolo jezera po asfaltové pěšině, protijdoucí
naprosto cizí lidé se usmějí a pozdraví „good day“. Na Kavčí hory chodím jiţ bez
mála 15 let, ale pokud nepozdravím sám, nebo dotyčné jiţ neznám, cizí lidé mě prostě
nepozdraví a ani se neusmějí. Jen zakaboněně kráčí dál. Vysvětlení je zřejmé. Po
dlouhá léta za obou totalit, se prostě u nás nevyplácelo zdravit cizí lidi v parku,
člověk by se mohl stát podezřelým. Bude zřejmě trvat ještě mnoho let, neţ si
vzájemnou důvěru jako občané tohoto státu znovu vybudujeme.
8. Jaké problémy mají expatrioti při adaptaci na české kulturní prostředí?
K této tématice jsem se jiţ vyjádřil výše. Jednak při odpovědi na otázku 3 – které
faktory ovlivnily adaptaci expatriotů na české kulturní prostředí, dále při odpovědi na
otázku 6 – co nejvíce ovlivnilo adaptaci expatriotů na českou kulturu a také při
odpovědi na část otázky 7 – se kterými aspekty českého kulturního prostředí jsou
expatrioti nespokojeni.
Zde bych se chtěl věnovat konkrétní otázce, která byla poloţena respondentům
ve druhé vlně šetření: „ Jaké problémy jste proţili/ proţíváte při adaptaci na českou
kulturu?“. Z předchozí diskuse je zřejmé, ţe existuje celá řada problémů, které
komplikují kulturní adaptaci expatriotů v Česku. Většina respondentů povaţuje za
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velmi podstatné komunikační problémy z důvodů jazykových (R1, R2, R3, R4, R8,
R9, R10, R12, R13, R14, R16). V podstatě jde o tři roviny problémů. Jednak jde o
problém s nedostatečnou znalostí společné komunikační řeči u spoluzaměstnanců –
nejčastěji angličtiny. Tento problém se ve firmách dlouhodobě intenzivně řeší. Ve
druhé rovině jde o problém s neznalostí češtiny, tam kde by expatriotova znalost
domácího jazyka byla značnou výhodou, na příklad u pracovních debat typu
„brainstorming“, nebo v maloobchodní sféře, kde znalost cizích jazyků není obvyklá,
a všude tam, kde cizí řeč ovládá jen část zaměstnanců ve firmě. Ve třetí rovině jde o
(z adaptačního hlediska velmi důleţité) profesní uplatnění partnerky/ partnera, které
většinou není moţné bez znalosti místního jazyka.
Další často zmiňovaný problém se týká obtíţí při snaze o zapojení do českého
společenského ţivota. Zde expatrioti naráţí nejen na problémy jazykové, ale můţe jít
také o odmítavý postoj hostitelů. Konkrétně se můţe jednat o podezřívavý přístup
k cizincům a někdy také o závist. Podle slov jednoho respondenta: „myslím, ţe jde o
kulturní setrvačnost z dob totality“ (R7). Odmítavý přístup vůči cizincům je patrný
například z vyjádření jedné respondentky, která uvádí, ţe snaha o společenské
zapojení do skupiny Čechů se jí zkomplikovalo výsměchem za nedostatečnou češtinu
(R16). Jiný respondent hovoří o českém nepochopení koncepce sbliţovacího
rozhovoru tzv „small talk“, který je v západních demokraciích běţnou formou
počátku společenského angaţování (R7). Další respondent uvádí, ţe někdy je
výsledkem obtíţí při snaze o zapojení do české komunity setrvání v komunitě jiných
expatriotů (ne vţdy ze stejné země), kteří mají podobné potíţe, o které se mohou
podělit, coţ je jedna ze strategií k zvládání adaptačních problémů (R2).
Expatrioti uvedli řadu dalších konkrétních problémů, které zkomplikovaly jejich
adaptaci na českou kulturu. Šlo například o pocit ztráty bezpečí pro rodinu, kdyţ byl
byt jednoho z respondentů v Praze vykraden (R9), nebo o nevlídný přístup českých
prodavačů, řemeslníků, úředníků k expatriotovi jako k zákazníkovi (R7).
Další problémy, které zkomplikovaly akulturaci u expatriotů, se dají shrnout pod
hlavičkou: „nedorozumění“ (R12, R16). Respondent R12 například uvádí, ţe by mu
pomohlo při adaptaci na českou kulturu, kdyby mu někdo vysvětlil, jak Češi smýšlejí:
„Co je pro ně důleţité a co ne, ve srovnání s Němci. Například je kariéra důleţitější
neţ rodina jak je tomu v Německu?“ Podle výše zmíněné Gudykunstovy teorie
zvládání úzkosti a nejistoty Anxiety/Uncertainty Management - AUM viz kapitola
2.6.1.2., akulturace expatriotů, mimo jiné, závisí na jejich schopnosti redukovat
úzkost a nejistotu při interkulturní komunikaci, prostřednictvím schopnosti předvídat
chování hostitelů v určitých situacích (Gudykunst 2005 s. 420). Komunikační
nedorozumění, které se u respondentů můţe projevit zvýšeným akulturačním stresem,
včetně pocitů úzkosti, frustrace a tense při komunikaci s hostiteli, plyne podle
Gudykunsta z nejistoty ohledně hodnot, postojů a způsobů chování hostitelů, tedy na
negativním očekávání. K řešení tohoto problému, by významně přispěl interkulturní
trénink a koučování, pravděpodobně ještě před zahájením stáţe.
Na problémy, které expatrioti, zahrnutí do této studie proţili při adaptaci na českou
kulturu, poukazují také výsledky kvalitativního šetření v pozdní fázi adaptace při
druhém interview (W2). V druhé vlně šetření, v rámci studia adaptačních zkušeností
respondentů, byla poloţena otázka: „Kdybyste mohl/a hovořit s Čechy bez jazykové
bariéry, jaké tři nejdůleţitější otázky byste jim poloţila?“ viz Příloha A5.
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Respondenti uvedli následující nejdůleţitější otázky, které by rádi poloţili Čechům:
1. Co si opravdu myslíte o mně jako o expatriotovi, proč jsem v ČR? (R1, R3)
2. Co ode mne, jako od expatriota-managera, očekáváte? (R13)
3. Co vás inspiruje po profesionální stránce? (R13)
4. Kdyţ jsou Češi tak uzavření, jsou schopni vytvořit si širší pohled na ţivot tzv. „big
picture“? Co je důleţité v ţivotě? Jaké mají Češi ţivotní ambice? (R2, R3, R11)
5. Jak vidíte vývoj české společnosti během příštích 20 let? (R3, R7)
6. Proč si Češi myslí, ţe ţivot v Česku je nejlepší? (R15)
7. Kdybyste mohl/a, co byste změnil/a na české kultuře? (R15)
8. Kam byste mne poslal/a abych mohl/a zaţít autentickou českou kulturu? (15)
9. Jak se Čechům ţije bez přímé komunikace? (R10)
10. Jak se ţije bez upřímnosti? (R10)
11. Jak dlouho si myslíte, ţe Češi budou schopni ţít bez přímosti, upřímnosti? (R10)
12. Jaké to bylo vyrůstat v komunizmu? (R1, R7)
13. Jaký máte názor na Praţské jaro 1968? (R9)
14. Proč se Češi a Slováci oddělili? (R4)
15. Co cítíte ve vztahu ke kontroverzní česko-německé minulosti? (R9)
16. Jaké denní aktivity vykonáváte? (R1)
17. Co jste dělal/a minulý víkend? (R3)
18. Kam se chystáte na příští dovolenou? (R13)
19. Co děláte ve volném čase? (R9)
20. Co se děje ve vašem osobním ţivotě? (R16)
21. Proč někteří Češi nedodrţují základní hygienická pravidla? (R4)
22. Proč někteří Češi močí v ulicích? (R4)
23. Proč české ţeny často provokují svým zevnějškem? (R4)
24. Co se Čechům líbí na pořádku - „order“? (R11)
Tyto otázky lze pojmout jako vyjádření toho, co si expatrioti myslí o Češích, jako
o příslušnících jiné kultury. Jde jak o negativní postoje vůči aspektům české kultury,
které expatriotům nevyhovují, tak o opravdovou snahu o pochopení proč jsou Češi tak
jiní - odlišní od nich.
Výše uvedené odpovědi by zaslouţily detailní analýzu toho, co znamenají pro
jednotlivé respondenty z pohledu vnímání české kultury a také co znamenají pro nás
jako příslušníky české kultury. Zde bych rád poskytl alespoň obecnou analýzu těch
otázek, které povaţuji za nejdůleţitější.
Za prvé, jde o vzájemně propojené otázky: “Co si opravdu myslíte o mně jako
o expatriotovi, proč jsem v ČR?” a “Co ode mne, jako od expatriota-managera,
očekáváte?” Zde se expatrioti R1, R3 a R13 snaţí zjistit, co si Češi, kteří je znají,
myslí o potřebnosti a rentabilitě jejich manaţerských misí v ČR. Toto je zcela zásadní
otázka, a pokud zůstane nevyjasněna, také problém, který se týká centrálního tématu
této práce: důleţitosti přenosu manaţerského “know-how”. Respondent si je zřejmě
vědom důleţitosti jeho poslání v ČR, ale neví, jestli jsou si toho vědomi také jeho
čeští spolupracovníci, a uţ vůbec neví, jestli jsou si toho vědomi Češi, se kterými se
společensky stýká. Aby se tento problem vyjasnil, bylo by potřeba zeptat se českých
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spolupracovníků a společenských kontaktů těchto respondentů. V kaţdém případě je
to problém, který spadá do jurisdikce vedení příslušných zaměstnavatelských firem.
Za druhé, jde o otázky: “Kdyţ jsou Češi tak uzavření, jsou vůbec schopni vytvořit si
širší pohled (tzv. big picture) na to, co je důleţité v ţivotě?” a “Jak vidíte vývoj české
společnosti během příštích 20 let?” Tento problém byl zmíněn take jako jedna ze
starostí: “Co vás nejvíce trápí na ţivotě v ČR”? Respondentům R2, R3 a R11 jde o
zpětnou vazbu na těţko poloţitelnou otázku, jestli Češi, s jejich uzavřeností a bez
dobrých komunikačních dovedností, jsou vůbec schopni vytvořit si širší pohled tzv.
„big picture“ na to, co je důleţité v pracovním i v obecném ţivotě. Respondent R3 se
ptá, zda budou Češi schopni fungovat bez nich manaţerů - expatriotů aţ odejdou, a
dává si odpověď: „Pokračování v zakořeněné socialistické mentalitě Čechy neuţiví.
Je nutné, aby mladá generace, vysokoškolsky vzdělaných jedinců přebírala
management po nás, ale to se dle mých informací dostatečně neděje“.
Za třetí, jde o otázku respondenta R10: “jak se Čechům ţije bez přímé komunikace, a
obecně bez přímosti a úpřímnosti”? Otázka českého komunikačního přístupu byla
analyzována v několika textech. Například Nový se věnuje otázce rozdílů mezi
českými a německými komunikačními přístupy (Nový 2001). Je dobře známo, ţe
Češi, pravděpodobně z důvodu ţivota v různých totalitních systémech, kdy se velmi
nevyplácelo být přímý a úpřímný, si na přímý komunikační přístup příliš nezvykli.
Toto je problémem především pro českou manaţerskou komunitu, která by měla tento
problém dlouhodobě řešit, ale z kvalitativních výsledků této práce vyplývá, ţe tato
česká charakteristika rovněţ komplikuje akulturaci u expatriotů-manaţerů pracujících
v Česku.
Za čtvrté, respondenty R1 a R7 zajímá, jaké to bylo vyrůstat v komunizmu. Z pohledu
expatriotů jde o snahu pochopit, jaké charakterové deformace, jako na příklad výše
zmíněný nedostatek přímosti a úpřímnosti vyplývají ze socializace v totalitním
systému.
Zde si dovolím uplatnit osobní názor. Obávám se, ţe my, kterých se to týká, by
neuměli dát jednoznačnou odpověď na otázku, jak nás socializace za totality
poznamenala. Navíc jsem toho názoru, ţe jako národ, jsme se s komunistickou
totalitní minulostí zatím nevyrovnali.
Za páté, respondent R9, se zajímá o kontraverzi vyplývající z česko-německé
minulosti. V tomto případě německý expatriot by rád zjistil, jestli fakt, ţe je Němec
má negativní dopad na jeho akulturaci v českém prostředí. Na tuto otázku si
netroufám odpovědět. Pokus o vysvětlení, by vyţadoval rozsáhlou exkurzi do historie
česko-německých vztahů. Negativní sentiment vůči Němcům pravděpodobně není
v české kultuře hluboko pod povrchem, ale naše současná ekonomická a sociální
propojenost v rámci EU vyţaduje vysokou úroveň tolerance a pruţnosti
v interkulturních vztazích z obou stran. Tento problém se týká také jiţ zmíněného
česko-německého kulturního předělu.
Za šesté, respondent R4 ze Španělska se zajímá, proč někteří Češi nedodrţují základní
pravidla hygieny, která jsou standartní pro západní civilizaci. Respondent zde
evidentně kritizuje obecnou civilizační úroveň v české populaci.
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Z vlastního pohledu, mohu jen konstatovat, ţe jde opět o důsledek ţivota v
komunistické totalitě, kdy některé civilizační návyky byly povaţovány za součást
burţoazní ideologie. Osobní hygiena nebyla při budování socializmu důleţitá.
Například deodorant nebyl v Československé Socialistické Republice k dostání.
Doufám, ţe v současnosti naše česká společnost na tomto problému intenzivně
pracuje.
Na problémy, které expatrioti zahrnutí do této studie, proţili při adaptaci na českou
kulturu, poukazuje také následující otázka poloţená expatriotům ve druhé vlně šetření
v rámci studia adaptačních zkušeností respondentů: „Co vás nejvíce trápí na ţivotě
v ČR?” Respondenti pojali některé odpovědi na tuto otázku, jako „starost“ o nás
Čechy, a nabídli následující odpovědi:
Problémy s partnerem/ partnerkou jsou z literatury dobře známy jako komplikující
faktor při akulturaci (Ward 2001 s. 181, Berry 2002 s. 408). Také v tomto výzkumu
vyšlo najevo, ţe pracovní úspěch expatriotů, kteří jsou v manţelském či partnerském
vztahu, je do značné miry závislý na spokojenosti partnera/partnerky v novém
prostředí (R1, R4). Jak jiţ bylo řečeno, expatrioti zapojení do této studie, nepodcenili
vliv tohoto faktoru při jejich akulturaci v ČR. Na příklad respondent R1 uvedl, ţe jeho
pracovní mise probíhá úspěšně zejména díky adaptabilitě jeho manţelky, i přesto, ţe
právě ona měla v Česku zdravotní potíţe.
Dále jde o starost, jestli Češi s jejich uzavřeností a s minimálními komunikačními
dovednostmi, jsou vůbec schopni vytvořit si širší pohled tzv. „big picture“ na to, co je
důleţité v pracovním, i v osobním ţivotě (R2, R3, R11). Tento problém byl jiţ
zmíněn v souvislosti s otázkami, které by respondenti rádi poloţili Čechům, kdyby
mohli komunikovat bez jazykové bariéry. Respondent R3 pokládá v této souvislosti
hypotetickou otázku: jestli budou Češi schopni fungovat jako manaţeři bez expatriotů
aţ odejdou. Jeho vlastní odpověď zní: “Je nutné, aby mladá generace vysokoškolsky
vzdělaných Čechů přebírala management po nás, ale to se dle mých informací
dostatečně neděje” (R3).
Jiná starost se týká viditelně špatných mezilidských vztahů, včetně nedostatku
vzájemného respektu mezi Čechy. Podle respondenta R7, zejména nedostatek
vzájemného respektu mezi Čechy, se odvíjí od kulturní setrvačnosti. V době totality,
byl respekt k autoritám do značné míry vynucován. V současné době by se měly
vytvářet přirozené autority, kdy nivelizační přístup ve vztahu k společenské
hierarchii uplatňovaný za minulého reţimu, by měl pomalu mizet. Zřejmě je to proces
velmi pomalý (R7).
Další starost lze shrnout pod hlavičku: “neznalost češtiny jako komunikační bariéra”.
Respondenti R14 a R16 a také další respondenti, uvádějí, ţe při poznávání české
kultury a při navazování sociálních vztahů s Čechy, není moţné nahradit znalost
češtiny, znalostí obecného komunikačního jazyka, jakým je angličtina. Tato starost
dále podporuje jiţ výše zmíněné problémy způsobené tím, ţe expatrioti nejsou
schopni, ve většině případů, ani základní komunikace v Češtině. Tento fakt
komplikuje zejména snahu expatriotů-manaţerů řešit pracovních problémy s
podřízenými a s kolegy v práci.
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Poslední starost expatriotů byla vyjádřena respondentkou z USA: “Češi mě
neakceptují, mám pocit, ţe je to můj ukrajinský původ “ (R15). Jistý stupeň xenofobie
je v naší kultuře zakořeněn, nejlepší zbraní proti tomuto sentimentu je uvědomit si,
jak smýšlíme, a pokusit se změnit postoj vůči lidem z jiných kultur.
9. Jaké strategie používají expatrioti při zvládání akulturace na české kulturní
prostředí?
Pokud jde o konkrétní metody zvládání stresových situací při akulturaci, Ward
zmiňuje, ţe expatrioti typu „sojourner“, vzhledem k relativně krátkému pobytu
v hostitelské společnosti, nemají moţnost příliš měnit pro ně problematické aspekty
hostitelského kulturního prostředí, a zaměřují se na kognitivní strategie, tedy na
změny v jejich vlastní percepci problémových situací za účelem zmírnění
akulturačního stresu (Ward 2001 s. 79). V této studii byla identifikována celá řada
metod, které expatrioti pouţívají při zvládání obtíţných situací, které mohou nastat při
kulturní adaptaci. Na otázku: „Jaké pouţíváte strategie při zvládání akulturace?“
respondenti uvedli následující adaptační strategie, které sami pouţili:
. Zaloţili komunikaci s hostiteli na těch aspektech české kultury, které jsou podobné
aspektům jejich vlastní kultury a teprve potom se snaţili postupně seznámit
s kulturními odlišnostmi (R12)
. Vedli diskusi s nezávislými třetími stranami, obvykle s učiteli češtiny – nejlépe těch
se zkušenostmi s domácí kulturou expatriotů, ohledně poznání specifických aspektů
české kultury (R2, R7)
. Vedli diskusi s kolegy v práci nebo s přáteli, kteří měli sami zahraniční zkušenost a
hovořili německy nebo anglicky, o aspektech české kultury, které jim byly cizí (R7,
R8, R9, R10, R13, R15)
. Začali se učit česky (R9, R13)
. Záměrně se nevyhýbali konfliktním situacím, ale získávali zkušenosti při jejich
řešení (R13)
. Vyzkoušeli různé způsoby nepřímé komunikace, kterou zaznamenali u českých
kolegů, nepouţili okamţitě přímou a otevřenou komunikaci, jak je ve zvyku
v domácí kultuře (R12)
. Snaţili se komunikovat neverbálně – učili se chápat českou řeč těla (R3, R13)
. Navázali styk s Čechy přes školu, nebo školku pro děti (R3)
. Snaţili se vyhledat práci pro partnerky bez znalosti Češtiny (R4, R11)
. Partnerka navázala společenský styk s českými ţenami prostřednictvím programu
IWAP – International Women Association Program (R9)
. Vysvětlili kulturní specifika jejich domácí kultury Čechům a pozorovali jejich
reakce v řeči těla (R16)
. Pro komunikaci s řemeslníky pouţili třetí stranu, Čechy, kteří byli schopni
komunikovat v angličtině nebo v jejich domácí řeči (R3)
. Setrvali v komunitě expatriotů (R2)
. Vyhnuli se konfliktním situacím/ názorům při diskusi s Čechy (R15)
Pokud pouţijeme terminologii C. Wardové, můţeme výše uvedené strategie rozdělit
do dvou skupin (Ward 2001 s. 78). První skupinu tvoří primární strategie, tedy ty,
které vedou, prostřednictvím přímých akcí (task-oriented behaviour), ke změnám
v prostředí, které způsobuje akulturační stres. Z výše uvedeného seznamu, jde o ty
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strategie, které proaktivně řeší konkrétní problémy při akulturaci jako například:
studium češtiny, styk s Čechy prostředníctvím školy, nebo navázání společenského
styku s českými ţenami prostřednictvím programu IWAP. Druhou skupinu tvoří spíše
kognitivní neţ behaviorální strategie, které vedou ke změnám ve vlastní percepci
problémových situací za účelem zmírnění akulturačního stresu jako například: diskuse
s nezávislou třetí stranou za účelem změny vlastního náhledu, vyzkoušení různých
způsobů nepřímé komunikace, vysvětlení kulturních specifik domácí kultury
expatriotů Čechům, a vnímání jejich reakcí v řeči těla, nebo vyhnutí se konfliktním
situacím/ předmětům k diskusi. Uvedené strategie je také moţno rozdělit na pozitivní
snahu změnit konkrétní situaci a na záměrné vyhnutí se stresovým situacím jako na
příklad: záměrné vyhnutí se české společnosti a orientace na komunitu expatriotů,
nebo vyhnutí se konkrétním konfliktním situacím či předmětům k diskusi. V kaţdém
případě, uvedený seznam strategií můţe slouţit jako inspirace pro jiné expatrioty a
poslouţí také jako sada doporučení.
10. Jak důležitý je pro expatrioty kontakt s jejich domovskou zemí?
Obecně řečeno, toto je spíše rétorická otázka. U expatriotů je důleţitost kontaktu
s domovem, vzhledem k relativně krátké době jejich působení v zahraničí, naprosto
kardinální. V této studii byly s ohledem na problematiku kontaktu s domovem,
poloţeny dvě otázky: „Cestujete domů na návštěvy?“ a „Jak často cestujete domů na
návštěvy?“. Samozřejmě, ţe odpovědi byly ovlivněny vzdáleností domova od ČR,
takţe lze předpokládat, ţe Němci cestovali domů častěji, neţ například Australané
nebo Američané. V kaţdém případě, na první otázku odpověděla převáţná většina jak
v první, tak ve druhé vlně šetření, ţe ano. V první vlně šetření odpovědělo na první
otázku pozitivně 15 respondentů a ve druhé vlně šetření odpovědělo pozitivně na
první otázku 13 respondentů. Ve druhé vlně šetření, dva respondenti na otázku
neodpověděli vůbec.
Pokud jde o druhou otázku, týkající se frekvence návštěv, v první vlně šetření
odpovědělo 9 respondentů a ve druhé vlně 8 respondentů, ţe cestují domů více neţ
třikrát do roka. Jednou za rok cestovali domů ve druhé vlně šetření 3 respondenti a
dvakrát či třikrát do roka také 3 respondenti, viz také Příloha A4.
11. Jsou expatrioti spokojeni s prací, kterou vykonávají v ČR?
Pracovní aspekty kulturní adaptace jsou pro expatrioty naprosto stěţejní. Jak jiţ bylo
řečeno v úvodu, hlavním důvodem pro přesun profesionálních manaţerů, kteří jsou
středem zájmu této studie, z jedné země/ kultury do druhé, je předání jejich profesních
schopností a dovedností – tedy jejich manaţerského „know-how“. Těmto jedincům
jde o splnění specifického pracovního úkolu v hostitelské zemi. K úspěšnému splnění
tohoto úkolu je nezbytné, aby u nich proběhlo přizpůsobení, tedy adaptace na kulturu
těch, kterým jejich „know-how“ předávají (Richardson 2002, Sam a Berry 2006,
Ward 2001). Lze tedy argumentovat, ţe pracovní úspěch a tedy také spokojenost
s jejich prací v hostitelské zemi, je u expatriotů propojena s úspěšností jejich
akulturace.
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V této studii bylo poloţeno několik otázek, které monitorují úroveň spokojenosti
s prací respondentů.
První otázka se týkala úrovně spokojenosti s prací v ČR: „Jak jste spokojen/a s prací,
kterou vykonáváte v ČR?“ Tato otázka byla poloţena jak v první, tak i v druhé vlně
šetření, takţe je moţné časové srovnání v průběhu adaptace, specificky jestli se
během akulturace úroveň pracovní spokojenosti, zvýšila nebo sníţila. Otázka byla
rozdělena do 10 podotázek, jako například: „Jak jste spokojen s profesionalitou
českých kolegů?“ nebo “Jak jste spokojen/a s jazykovými znalostmi českých kolegů“.
Na škále od 5=velmi spokojen do 1=velmi nespokojen byly výsledky následující: viz
Tabulka 9.

Tabulka 9
Úroveň spokojenosti expatriotů s prací v ČR
Průměr hodnot:

Kategorie:

W1

W2

a) Práce, kterou vykonáváte

4.19

4.21

b) Profesionalita managementu firmy

4.00

3.85

c) Profesionalita českých kolegů

3.94

4.00

d) Profesionalita obchodních partnerů

3.57

3.92

e) Kvalita práce na vašem pracovišti

3.88

4.00

f) Kvalita manaţerů na vašem pracovišti

4.13

4.21

g) Jazykové dovednosti českých kolegů

4.44

4.57

h) Úroveň obchodní etiky

3.38

3.64

i) Postoj firemního management k vám osobně

4.13

4.31

j) Postoj českých kolegů k vám osobně

4.25

4.36

__________________________________________________________________________
Bodování: 5 = velmi spokojen, 4 = spokojen, 3 = ani spokojen ani nespokojen, 2 =
nespokojen, 1 = velmi nespokojen

Obecně byla spokojenost s prací v ČR, vysoká. Celkový průměr pro všech deset
kategorií, na které respondenti reagovali, byl 3.99 v první vlně šetření (W1) a 4.11
v druhé vlně šetření (W2). Šlo tedy o úroveň spokojenosti 4 – spokojen. S výjimkou
kategorie „profesionalita managementu firmy“, kde se spokojenost respondentů
sníţila, došlo ve všech kategoriích ke zvýšení spokojenosti s prací vykonávanou
v ČR.
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Druhá otázka se týkala spokojenosti expatriotů s prací v ČR, ve srovnání s prací,
kterou vykonávali před příchodem do ČR. Výsledky tohoto srovnání jsou v Tabulce
10.

Tabulka 10
Úroveň spokojenosti expatriotů s prací v ČR ve srovnání s prací před příchodem
do ČR
a) vyšší
b) stejná
c) niţší

8
8
0

Tabulka 10 ukazuje, ţe u poloviny respondentů se úroveň jejich spokojenosti s prací
zvýšila po příchodu do ČR. V první vlně šetření (W1), 8 respondentů uvedlo vyšší
úroveň spokojenosti s prací v ČR, ve srovnání s prací před příchodem do ČR. U
nikoho se úroveň spokojenosti s prací v ČR, ve srovnání s prací před příchodem do
ČR, nesníţila.

Tabulka 11
Úroveň spokojenosti expatriotů s prací v druhé vlně šetření ve srovnání s první
vlnou šetření
a) vyšší
b) stejná
c) niţší

9
3
2

Tabulka 11 ukazuje, ţe u 9 respondentů se úroveň jejich spokojenosti s prací zvýšila
mezi prvním (W1) a druhým šetřením (W2), tedy po uplynutí přibliţně 12 měsíců. Na
druhé straně, u pěti respondentů zůstala úroveň jejich spokojenosti s prací, buď stejná,
nebo se sníţila oproti první vlně šetření. Tento výsledek poukazuje na jistou
krystalizaci názoru u expatriotů na jejich práci během stáţe v ČR. Pravděpodobně jde
o určité vystřízlivění, tedy o korekci prvotního nadšení ve vztahu k práci, u některých
respondentů, jak je známo z literatury (Ward 2001, Sam 2006).
V otázkách 3 a 4 jde o důvody k zlepšení, nebo zhoršení pracovní situace
respondentů. Na otázku: “V čem se vaše situace zlepšila?” respondenti uvedli:
V první vlně šetření (W1) - od doby před příchodem do ČR: v ČR mám více volnosti
- méně omezení v pracovním i běţném ţivotě, vyšší disposibilní příjem, níţší ţivotní
náklady neţ v Anglii (R1). V ČR proţívám novou pracovní zkušenost (R5). V ČR
mám více pracovní zodpovědnosti, jsem více “in charge”, proţívám větší pracovní
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angaţovanost neţ v Německu (R6). V ČR jsem pozitivně naladěn v práci, kdyţ vidím,
jak moji čeští spolupracovníci dávají srdce do jejich práce; také jsem si vědom více
týmové spolupráce neţ v Německu (R10, R12, R13). V ČR mají ţeny lepší pracovní
příleţitosti (R14). V ČR mám větší vliv v práci “more impact at work” (R16). V ČR,
je lepší pracovní morálka neţ ve Španělsku - v ČR se začíná pracovat dříve a oběd
trvá půl hodiny - ve Španělsku obvykle 2 hodiny (R4).
Ve druhé vlně šetření (W2) - od minulého interview: lepší integrace do ţivota v ČR –
díky tomu, ţe se manţelka naučila česky (R2), integrace do české společnosti díky
studiu češtiny - cítím se v ČR jako doma, lepší uspokojení v práci, vysoký stupeň
profesní angaţovanosti (R2, R3). Od minulého interview: znám lépe svoji práci (R9),
více důvěřuji svým spolupracovníkům (R10), lépe chápu moje české
spolupracovníky-jsem více adaptován na českou kulturu (R12, R15) proţil jsem
profesní vzestup; stal jsem se mluvčím vývoje elektrických prvků u automobilů velmi si váţím důvěry kolegů v tomto oboru (R13).
Na otázku: “V čem se vaše situace zhoršila?” respondenti uvedli:
. V první vlně šetření (W1) - od doby před příchodem do ČR: ţádné zhoršení
. Ve druhé vlně šetření (W2) - od minulého interview: moje pracovní spokojenost
v ČR je negativně ovlivněna nespokojeností manţelky s ţivotem v ČR (R4),
. Nevyhovuje mi české společenské prostředí, coţ negativně ovlivňuje moji práci
(R14).
V souhrnu lze říci, ţe úroveň spokojenosti s prací, kterou expatrioti zahrnutí do tohoto
výzkumu vykonávali a někteří moţná ještě vykonávají v ČR, je vysoká.

3.7.5. Shrnutí výsledků kvalitativního výzkumu expatriotů v České republice
Jak uvádí Berry, je při interkulturním výzkumu zvláště důleţitá vzájemná
komplementarita mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem (Berry 2002 s. 290).
V souladu s touto zásadou, je v této práci kvalitativní výzkum uplatněn především
jako doplněk k poznatkům z kvantitativní části. Především jde o odpovědi na výše
uvedené výzkumné otázky, které nemohly být zodpovězeny kvantitativně.
Kvalitativní výzkum sice nemůţe nahradit statistickou rigoróznost poznatků
kvantitativního výzkumu, ale můţe pomoci odhalit myšlenkové procesy a postoje
zkoumaných jedinců, které nebyly postiţeny statistickou verifikací testovaných
hypotéz. V tomto duchu je koncipováno následující shrnutí kvalitativního šetření.
Především je nutno uvést, ţe kvalitativní výzkum zdůraznil platnost predikce
(Hypotéza 1), ţe tak jako jinde ve světě, i v České republice probíhá akulturace u
expatriotů v souladu s očekáváním podle Hofstedeho akulturační křivky (Hofstede
1997). Většina respondentů potvrdila, ţe prošli stádii počátečního nadšení, kulturního
šoku, odcizení od nové kultury, funkčního přizpůsobení a adaptace. První tři stádia
akulturace u expatriotů, v českých podmínkách byla kvalitativně podpořena jedenácti
respondenty v první vlně šetření (W1). K funkčnímu přizpůsobení a k adaptaci se
respondenti vyjádřili aţ v druhé vlně šetření (W2), kdy převáţná většina, 13
resondentů, odpovědělo na otázku, zda prochází procesem adaptace na českou
kulturu, pozitivně (Příloha A4).
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Dále bych chtěl zdůraznit, ţe výsledky současné studie, potvrzují výsledky Berryho
výzkumu v Kanadě, ţe expatrioti typu „sojourner“ jsou vystaveni vyššímu
akulturačnímu stresu, neţ na příklad imigranti (Berry 1987). Tento trend je patrný při
srovnání celkové úrovně a změny v hodnotách Goldbergova indexu GHQ, mezi ČR a
Austrálií. Výsledek současného výzkumu poukazuje na úspěšnější průběh akulturace,
statisticky významnou pozitivní změnu v hodnotách Goldbergova indexu GHQ, mezi
prvním a druhým šetřením, u expatriotů v Česku ve srovnání s imigranty v Austrálii
viz Diagram 6, (Kapitola 3.6.). Pro kvalitativní analýzu toto zjištění znamená, ţe výše
zmíněné, statisticky významné, funkční přizpůsobení vyţadovalo silně proaktivní
postoj u šetřených expatriotů, ve smyslu řešení adaptačních problémů uplatněním
strategíí a konkrétních metod ke zvládání stresových situací. Tyto strategie a metody
jsou uvedeny později v tomto shrnutí.
Pokud jde o faktory, které dle mezinárodní literatury ovlivňují akulturaci u expatriotů,
čtyři byly pokryty kvantitativní analýzou: pohlaví, věk, společenská podpora a
předchozí adaptační zkušenost viz Kapitola 3.3. Ostatní faktory ze seznamu v kapitole
3.7.4., byly předmětem kvalitativního šetření. Kvalitativní analýza poskytuje řadu
doplňujících zjištění, která se týkají těchto faktorů. Zde bych chtěl v souhrnu poukázat
na ty nejdůleţitější.
Jako významný adaptační problém se v této studii projevila neznalost češtiny. Většina
respondentů měla dobrou znalost angličtiny a dalších jazyků, například němčiny, ale
téměř ţádnou znalost češtiny. Neznalost češtiny se projevila jako problém zejména při
snaze o efektivnější komunikaci při řešení specifických pracovních problémů, kdy
komunikační nástroj „lingua franca“ - angličtina je pro obě strany přece jenom cizí
řeč. Například respondenti, oba němečtí inţenýři uvedli, ţe znalost češtiny by velmi
pomohla při diskusích týkajících se důleţitých pracovních problémů, na příklad při
technickém brainstormingu, nebo při řešení pracovních problémů mezi českými
spoluzaměstnanci. Jedna respondentka uvedla, ţe jejím nevětším adaptačním
problémem byla frustrace vyplývající z neznalostí češtiny při snaze navázat
společenské kontakty v Praze. Tato respondentka prohlásila, ţe kdyby měla lepší
znalost češtiny, zůstala by v Česku déle.
Jako problém při adaptaci na českou kulturu, byl zaznamenán v této studii také někdy
negativní postoj českých hostitelů. Kvalitativní výzkum poukazuje na problematický
postoj českých hostitelů při snaze expatriotů o studium Češtiny. Jde o nedostatek
vstřícnosti, trpělivosti a laskavosti při snaze o pouţití českého jazyka cizincem
v pracovním a společenském prostředí. U jedné respondentky došlo dokonce
k výsměchu za nedokonalou Češtinu.
Pokud jde o kulturní vzdálenost, šlo zejména o česko-německý kulturní předěl.
Kvalitativní výzkum poukazuje na řadu kulturních rozdílů mezi českou a německou
kulturou, které je moţno výstiţně shrnout do jedné věty: Němci ţijí, aby pracovali,
kdeţto Češi pracují, aby ţili. Toto zjednodušení, je podloţeno existencí relevantních
hloubkových hodnot, jak na české tak na německé straně viz Příloha C.
Existence tohoto česko-německého kulturního předělu není novinkou (Nový 2001),
přesto jde o důleţitý adaptační problém pro německé manaţery v českých firmách a
kvalitativní hodnocení provedené v této práci, tento fakt dále podtrhuje.

108

Na otázku, zda expatrioti povaţují adaptaci na českou kulturu za důleţitou,
odpověděla většina respondentů, třináct z šestnácti, kladně. Respondenti odpověděli
kladně jak ve smyslu přímé odpovědi na otázku, zda osobně povaţují adaptaci na
českou kulturu za důleţitou, tak ve smyslu situačního kvalitativního hodnocení kdy
třináct respondentů odpovědělo kladně na otázku, zda adaptací na českou kulturu
skutečně procházejí. V kontextu reálného hodnocení je evidentní, ţe respondenti
většinou podcenili moţné potíţe při adaptaci na českou kulturu, a byli nuceni různé
problémy korigovat. Například podcenění podpůrné sítě jiných expatriotů/ krajanů,
nebo podcenění společenského styku se členy hostitelské kultury v první vlně šetření,
tedy na počátku mise, a také jiţ zmíněné podcenění znalosti českého jazyka,
poukazují na reálné podcenění důleţitosti adaptace na českou kulturu, alespoň na
počátku stáţe. Tyto problémy, musely být postupně (úspěšně) korigovány v průběhu
akulturace. V tomto ohledu je na místě zmínit, ţe respondenti, vzhledem ke
krátkodobosti jejich mise, preferovali jejich původní národní identitu (na rozdíl od
imigrantů). Na příklad jeden respondent uvedl, ţe se nesnaţí adaptovat v české
kultuře, protoţe preferuje jeho německou identitu. Toto je v souladu s teoretickým
očekáváním dle teorie sociální identity SIT - Social Identity Theory (Berry 2002 s.
359), zvláště u krátkodobě migrujících jedinců. Zde je nutno podotknout, ţe většina
krátkodobě migrujících expatriotů zahrnutých do této práce, trvá na své původní
etnické identitě, coţ můţe komplikovat průběh jejich akulturace (Průcha 2004 s. 106).
Otázka, zda expatrioti povaţují znalost českého jazyka za důleţitou, byla hodnocena
na základě odpovědí na otázku poloţenou jiţ při prvním interview. Na otázku, zda
mají zájem o studium českého jazyka poloţenou v první vlně šetření, odpověděla
převáţná většina, 15 respondentů, ţe ano. Tento fakt sám o sobě neznamená, ţe
znalost českého jazyka povaţují respondenti za důleţitou. Teprve informace z druhé
vlny šetření dává objektivnější odpověď na tuto otázku. Respondentům byla poloţena
otázka, zda se formálně (od učitele) učí česky. Na tuto otázku odpovědělo 8
respondentů pozitivně a 6 negativně. Z tohoto vyplývá, ţe někteří respondenti
povaţují znalost češtiny za důleţitou, jiní ne. Jelikoţ čeština není světový jazyk, jeho
znalost je ve světovém měřítku neobvyklá. Expatrioti se proto od počátku jejich mise,
spoléhali na angličtinu jako komunikační jazyk. Přesto, ţe obecně expatriotům
angličtina slouţila dobře, během stáţe postupně zjišťovali, ţe neznalost češtiny je pro
ně významným handicapem při jejich pracovní misi v ČR, zvláště při adaptaci na
českou kulturu. Znalost češtiny byla respondenty povaţována za důleţitou zejména při
navazování společenských kontaktů a při řešení pracovních problémů: například při
technickém brainstormingu, nebo při řešení problémů mezi českými
spoluzaměstnanaci.
Z pohledu expatriotů, nejvíce ovlivnily jejich adaptaci na českou kulturu následující
faktory: negativní vliv neznalosti Češtiny, pozitivní vliv navazování společenských
vztahů s Čechy, pozitivní vliv poznávání českých spolupracovníků a jejich vedení jako
ústřední cíl jejich mise, a také pracovitost českých spolupracovníků.
Pokud jde o to, jak expatrioti vnímali ţivot v ČR, je relevantní Bennettova teorie
vývoje kulturní vnímavosti (Developmental Model of Intercultural Sensitivity) DMIS
(Bennett 1998 s. 26). Podle tohoto modelu akulturace, který se podobá Hofstedeho
akulturační křivce, se příchozí během akulturace zaměřují na ty aspekty nové kultury,
které jim vyhovují, nebo jsou podobné aspektům jejich domácí kultury. Bennett
nazývá tento přístup „minimalizace“.
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Pokud jde o různé aspekty českého kulturního prostředí, které expatriotům vyhovovaly
a se kterými byli nespokojeni, relevantní otázky byly poloţeny ve druhé vlně šetření
pod hlavičkou: jak vnímáte ţivot v ČR. V tomto ohledu je relevantní otázka týkající
se úrovně spokojenosti s různými aspekty ţivota v ČR, analyzovaná v kvantitativní
části této práce. Respondenti byli nejvíce spokojeni s vysokou kulturou, historickými
objekty a architekturou. Respondentům také vyhovovalo ţivotní prostředí obecně,
tedy fyzický prostor a klima, moţnosti sportovního vyţití, moţnosti nakupování a
kvalita zboţí. Dále expatriotům vyhovovaly český přístup k rodinnému ţivotu, česká
pracovitost, pozitivní přístup českých kolegů v práci a kladný postoj českých hostitelů
obecně.
Respondenti byli jednoznačně nejméně spokojeni s nedostatkem akčního přístupu
v podnikání, přílišným konzervatizmem, hierarchickým přístupem, nepřímým
komunikačním stylem, nedostatkem zpětné vazby a nedostatkem servisního ducha
vůči zákazníkům ze strany českých spolupracovníků. Dále expatriotům nevyhovovaly
přílišná byrokratičnost, špatné chování úředníků, nízká úroveň znalosti jazyků,
podezíravý přístup k cizincům, nedostatek optimizmu – váţný aţ zatrpklý postoj
mnohých Čechů a nedostatek osobní hygieny.
V této souvislosti jsou také relevantní odpovědi na oázku: které pozitivní a které
negativní charakteristiky vnímáte u Čechů, viz Příloha A5. Jako pozitivní
charakteristiky uvedli expatrioti pracovitost, kreativitu, preciznost, chytrost,
schopnost improvizace, inteligenci, vzdělanost, jazykové znalosti, umění mít se dobře,
otevřenost k novým poznatkům – sklon k cestování, nápomocnost, přátelský přístup
v práci a znalost mechaniky a strojů obecně.
Jako negativní charakteristiky uvedli neschopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu,
pesimizmus, časté stěţování, náladovost, špatný vztah k zákazníkům, pomalý a
konfrontační přístup k řešení problem, špatná schopnost plánování, reaktivní přístup,
uzavřenost, tajnůstkářství, neschopnost širšího pohledu na svět tzv. „big picture“, co
je zapotřebí k úspěchu? Socialistické smýšlení – dostat něco za nic, problém
s managementem času, problém s rozhodováním, závist, nezodpovědnost,
neschopnost vést – „leadership problems“ a negativní vztah k cizincům.
Pokud jde o problémy, které expatrioti proţívali při adaptaci na českou kulturu, jsou
nejvíce zmiňovány obtíţe při snaze o zapojení do českého společenského ţivota. Zde
expatrioti naráţeli nejen na problémy jazykové, ale případně také o odmítavý postoj
hostitelů. Konkrétně se mohlo jednat o podezíravý přístup k cizincům a někdy také o
závist. Tento odmítavý přístup vůči cizincům byl respondenty hodnocen jako kulturní
odkaz z dob totality. Do této kategorie, podle respondentů, také spadá české
nepochopení koncepce sbliţovacího rozhovoru tzv „small talk“, který je v západních
demokraciích běţnou formou počátku společenského angaţování.
Významným problémem, který podle jejich vlastních slov, zkomplikoval akulturaci
expatriotů, byla komunikační nedorozumění, která se u respondentů mohou projevit
zvýšeným akulturačním stresem, včetně pocitů úzkosti, frustrace a tense při
komunikaci s hostiteli. Respondent na příklad uvedl, ţe by mu pomohlo při adaptaci
na českou kulturu, kdyby mu někdo vysvětlil, jak Češi smýšlejí: „Co je pro ně
důleţité a co ne, ve srovnání s Němci. Například je kariéra důleţitější neţ rodina jak je
tomu v Německu?“ Podle Gudykunstovy teorie zvládání úzkosti a nejistoty
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Anxiety/Uncertainty Management - AUM viz kapitola 2.6.1.2., jde o nejistotu
ohledně hodnot, postojů a způsobů chování hostitelů. Úspěšná akulturace expatriotů,
mimo jiné, závisí na jejich schopnosti redukovat úzkost a nejistotu při interkulturní
komunikaci, prostřednictvím schopnosti předvídat chování hostitelů v určitých
situacích (Gudykunst 2005 s. 420). K řešení tohoto problému, by významně přispěl
interkulturní trénink a koučování, pravděpodobně ještě před zahájením stáţe.
V této souvislosti, jsou relevantní také odpovědi na oázku: „kdyby jste mohl/a hovořit
s Čechy bez jazykové bariéry, jaké tři nejdůleţitější otázky byste jim poloţila“?
(Příloha A5). Tyto otázky lze interpretovat jako vyjádření toho, co si expatrioti myslí
o nás, jako o příslušnících jiné kultury. Jde jak o negativní postoje vůči aspektům
české kultury, které expatriotům nevyhovují, tak o opravdovou snahu o pochopení
proč jsou Češi tak odlišní od nich. Za nejdůleţitější lze povaţovat následující reakce
respondntů: Co si opravdu myslíte o mně jako o expatriotovi a proč jsem v ČR? Jsou
Češi schopni vytvořit si širší pohled na ţivot “the big picture”? Jak se čechům ţije
bez přímé a úpřímné komunikace? Jaké to bylo vyrůstat v komunizmu? Jak vnímáte
problematiku česko-německé minulosti? Proč někteří Češi nedodrţují základní
hygienická pravidla?
V této souvislosti, je relevantní také soubor odpovědí na otázku: “Co vás nejvíce trápí
na ţivotě v ČR?” Odpovědi na tuto otázku lze shrnout do následujících, často
zmiňovaných, starostí o nás z pohledu našich důleţitých hostů, kteří nám přinášejí tak
potřebné manaţerské “know-how”:
Za prvé, jde o starost, zda Češi s jejich uzavřeností a minimálními komunikačními
dovednostmi jsou schopni vytvořit si širší pohled tzv. „big picture“ na to co je
důleţité v pracovním i v osobním ţivotě. Otázka zní: “Budou Češi schopni fungovat
bez nás manaţerů - expatriotů aţ odejdeme?” Podle expatriotů, jde o pokračování v
zakořeněné socialistické mentalitě; a řešení je v tom, aby mladá generace,
vysokoškolsky vzdělaných jedinců přebírala management po nich.
Druhá důleţitá starost, která trápí expatrioty, jsou špatné mezilidské vztahy a
nedostatek vzájemného respektu mezi Čechy. I zde jde, podle expatriotů, o kulturní
setrvačnost z dob totality.
Za třetí jde o starost, kterou lze shrtnout pod hlavičkou: “ neznalost Češtiny jako
komunikační bariéra”. Podle většiny respondentů, při poznávání české kultury a při
navazování sociálních vztahů s Čechy, není moţné nahradit znalost Češtiny, znalostí
obecného komunikačního jazyka, jakým je Angličtina.
Čtvrtá starost expatriotů byla vyjádřena respondentkou z USA: “Češi mě neakceptují.
Mám pocit, ţe je to můj ukrajinský původ“. Podle respondentů, je jistý stupeň
xenofobie je v naší kultuře evidentně přítomen.
Pátá starost se týká problémů s partnerem/ partnerkou. Tyto problémy jsou
z literatury dobře známy jako komplikující faktor při akulturaci (Ward 2001, s. 181,
Berry 2002, s. 408). Také v tomto výzkumu vyšlo najevo, ţe pracovní úspěch
expatriotů, kteří jsou v manţelském či partnerském vztahu, je do značné miry závislý
na spokojenosti partnera/partnerky v novém prostředí.
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Strategie a konkrétní metody zvládání stresových situací, které expatrioti pouţili při
adaptaci na českou kulturu, lze shrnout následovně: Za prvé to byly primární strategie,
tedy ty, které vedou, prostřednictvím přímých akcí, ke změnám v prostředí, které
způsobuje akulturační stres. Respondenti uvedli: studium Češtiny, styk s Čechy
prostřednictvím školy, nebo navázání společenského styku s českými ţenami
prostřednictvím programu IWAP. Za druhé to byly kognitivní strategie, které vedou u
expatriotů ke změnám v jejich percepci problémových situací za účelem zmírnění
akulturačního stresu. Podle C. Wardové, jsou to právě tyto strategie, které vzhledem k
relativně krátkému pobytu v hostitelské společnosti, kdy nemají moţnost měnit pro ně
problematické aspekty hostitelské kultury, jsou nejvíce pouţívány expatrioty (Ward
2001 s. 79). Respondenti uvedli: diskuse s nezávislou třetí stranou za účelem změny
vlastního náhledu, vyzkoušení různých způsobů nepřímé komunikace, vysvětlení
kulturních specifik domácí kultury expatriotů Čechům a vnímání jejich reakcí v řeči
těla, nebo vyhnutí se konfliktním situacím/ předmětům k diskusi.
Výsledky šetření potvrzují, ţe kontakt s domovskou zemí, je pro expatrioty, kteří jsou
součástí této studie, velmi důleţitý. Vzhledem k relativně krátké době jejich působení
v zahraničí, kontinuita vztahu k domovu, která zahrnuje také výše zmíněnou teorii
zachování kulturní identity (SIT), je pro expatrioty typu „sojourner“ naprosto stěţejní.
Většina respondentů odpověděla jak v první, tak ve druhé vlně šeření, ţe cestují domů
více neţ třikrát do roka. Při tom je evidentní, ţe ti respondenti, kteří pocházejí
z blízkých zemí jako na příklad Němci nebo Nizozemci cestovali domů častěji neţ na
příklad Australané nebo Američané.
Výsledky šetření rovněţ potvrzují, ţe většina respondentů byla spokojena s prací,
kterou vykonávají v Česku. Pracovní aspekty kulturní adaptace jsou pro expatrioty
velmi důleţité. Jak jiţ bylo řečeno, hlavním důvodem pro jejich přesun z jedné
kultury do druhé, je předání jejich manaţerského „know-how“. Těmto jedincům jde
jde tedy především o splnění specifického pracovního úkolu v hostitelské zemi, který
do značné míry závisí na úspěšnosti jejich kulturní adaptace (Richardson 2002, Sam a
Berry 2006, Ward 2001). Z kvalitativního hlediska, šlo především o analýzu vyjádření
respondentů s ohledem na úroveň jejich spokojenosti s různými aspekty jejich práce
v Česku. V souhrnu, byla úroveň spokojenosti s prací u šetřených expatriotů v ČR
vysoká. Celkově šlo o úroveň spokojenosti 4 – spokojen. S výjimkou kategorie
„profesionalita managementu firmy“, kde se spokojenost respondentů sníţila, došlo u
všech ostatních kategorií ke zvýšení spokojenosti s prací vykonávanou v ČR mezi
první a druhou vlnou šetření.
Dále šlo o srovnání spokojenosti expatriotů s prací, kterou vykonávají v ČR, s prací,
kterou vykonávali před příchodem do ČR. Výsledky tohoto srovnání poukazují na
rozdíl v hodnocení pracovní spokojenosti mezi první a druhou vlnou šetření.
V prvním interview bylo hodnocení velmi pozitivní. Polovina tázaných uvedla vyšší
úroveň spokojenosti s prací v ČR, ve srovnání s prací před příchodem do ČR. Pokud
jde o srovnání mezi první a druhou vlnou šetření, u poloviny respondentů došlo
k zvýšení jejich spokojenosti při druhém interview. U zbývajících respondentů zůstala
úroveň spokojenosti s prací buď stejná, nebo u dvou respondentů došlo dokonce
k zhoršení. Tento výsledek poukazuje na jistou krystalizaci názoru u expatriotů na
jejich práci během stáţe v ČR. Pravděpodobně, jde o určité vystřízlivění, tedy o
korekci prvotní euforie ve vztahu k práci, u některých respondentů, jak je známo z
literatury (Ward a kol. 2001, Sam a kol. 2006).
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Respondenti oddůvodnili zlepšení úrovně jejich spokojenosti s prací v ČR ve srovnání
s prací před příchodem do ČR, například větší volností (méně omezení v pracovním a
běţném ţivotě), větší mírou zodpovědnosti, vyšším finančním ohodnocením a dobrým
pracovním nasazením českých spolupracovníků. Ti respondenti, u nichţ se zvýšila
úroveň jejich spokojenosti mezi první a druhou vlnou šetření, uvedli jako důvody na
příklad integraci do české společnosti, vyšší stupeň profesní angaţovanosti (znám
svoji práci lépe), lepší pochopení českých spolupracovníků jako výsledek mé úspěšné
adaptace na českou kulturu.

4. Závěr a diskuse
Kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu, jsem se pokusil vytvořit
souhrnný obraz akulturace expatriotů, vyšších manaţerů, v českém kulturním
prostředí. Nabízí se otázka, proč studovat kulturní adaptaci těchto jedinců v Česku.
Odpověď je jednoduchá. Protoţe jejich práce, jejíţ podstatou je předávání
zahraničního technického a manaţerského „know-how“ firmám na českém území, je
pro Českou republiku naprosto nepostradatelná. Konkurenceschopnost naší
průmyslové vlasti, do značné míry závisí na jejich schopnostech a dovednostech.
Věřím, ţe během příštích let, budou tito lidé nahrazeni domácími absolventy
vysokých škol, tak jak expatrioti sami doufají a jak se vyjádřili v této práci, ale to je
budoucnost. Prozatím jsou to právě expatrioti „sojourners“, kteří nesou tuto nemalou
zodpovědnost na jejich bedrech. Jestli se mi podařilo jim alespoň v malé míře pomoci,
tato disertace splnila svůj cíl.
V závěru, bych se chtěl zaměřit na diskusi výsledků tohoto výzkumu ve vztahu k
specifickým výzkumným cílům identifikovaným v úvodu ve světle známých teorií a
konceptů. V úvodu bylo nastíněno jedenáct výzkumných otázek, které reflektovaly
moje výzkumné záměry týkající se tématu adaptace expatriotů, vyšších manaţerů na
české kulturní prostředí. K těmto otázkám se nyní vracím v závěru a diskusi.
Jelikoţ tento výzkum, pokud je mi známo, nebyl zatím v České Rpublice proveden, je
pro mne stěţejní otázkou zda akulturace u expatriotů v českém kulturním prostředí
probíhá a jestli je tento průběh standartní, jak je znám ze zahraniční literatury. Za
tímto účelem jsem provedl jak kvantitativní tak kvalitativní analýzu dotazníků ve
dvou vlnách longitudinálního šetření a dospěl jsem k jednoznačnému závěru, a také
k odpovědi na první výzkumno otázku, ţe adaptace expatriotů na české kulturní
prostředí probíhá a ţe má standartní průběh tak jak je znám ze zahraniční literatury
(Hofstede 1997 s. 210). Tento model průběhu akulturace je znám jako akulturační
„U“ křivka (viz Diagram 5). Podle této teorie, dochází během adaptace k redukci
stresu, který dosahuje nejvyšších hodnot několik měsíců po vstupu do nové kultury.
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Toto sníţení akulturačního stresu se projevuje ve zvýšené přítomnosti pozitivních a ve
sníţené přítomnosti negativních pocitů u adaptujících se jedinců v průběhu adaptace
(Hofstede 1997). Jako hlavní indikátor reflektující úspěch kulturní adaptace tzv.
„Reflective Effect Indicator“ REI byl pouţit Goldbergův Index psychického zdraví
„General Health Questionnaire“ GHQ. Vyšší hodnoty GHQ poukazují na zlepšení
psychického zdraví a sníţení akulturačního stresu. Při tom je rozhodující změna
během časového úseku na akulturační křivce, nikoliv absolutní hodnota těchto veličin.
Výsledek kvantitativní analýzy vzorku šestnácti respondentů sledovaných ve dvou
bodech longitudinálního šetření (6 a 18 měsíců po vstupu do české kultury),
poukazuje na signifikantní zlepšení psychického zdraví u adaptujících se expatriotů na
5% hladině významnosti (t=2.3591). Metoda statistické analýzy byl parametrický
párový t-test. Výsledek byl dále potvrzen statistickou analýzou pomocí
neparametrického Wilcoxonova párového testu. Tyto testy potvrdily Hypotézu 1, ţe
tak jako jinde ve světě, i v České Republice probíhá akulturace u expatriotů v souladu
s očekáváním podle Hofstedeho akulturační křivky.
Pro srovnání výsledků výzkumu u expatriotů v České Republice, jsem provedl
analýzu průběhu adaptace u vzorku vyšších manaţerů, kteří imigrovali do Austrálie.
Jmenovitě šlo o to zjistit, a to bylo druhou výzkumnou otázkou, zda trend zvyšování
hodnot psychického zdraví a celkové satisfakce jako indikátorů průběhu kulturní
adaptace, v adaptační fázi podle akulturační křivky (Hofstede 1997), je platný také
pro skupinu dvaceti imigrantů-vyších manaţerů v Austrálii (Hypotéza 6). Byly poţity
stejné indikátory - REI reflektujícího úspěch kulturní adaptace jako u vzorku
expatriotů v ČR, tedy Goldbergův Index psychického zdraví GHQ a dotazník pro
celkovou satisfakci. Výsledky poukazují na to, ţe na rozdíl od českého výzkumu,
australská data nepodpořila tento trend ani u GHQ, ani u celkové satisfakce. Platnost
Hypotézy 6 tedy nebyla potvrzena u australských respondentů.
Vysvětlení pro odlišné chování expatriotů a emigrantů nabízí Berryho
výzkum kulturní adaptace u různých migrujících skupin v Kanadě. Berry uvádí, ţe
chování imigrantů je odlišné od chování expatriotů typu „sojourner“, kteří proţívají
vyšší úroveň adaptačního stresu (Berry 1987). Navazujícím cílem tohoto výzkumu
bylo tedy ověřit, jestli se expatrioti v České republice chovali jinak, neţ imigranti v
Austrálii. Srovnávací analýza vzorku šestnácti expatriotů - vyšších manaţerů se
vzorkem dvaceti vyšších manaţerů imigrantů do Austrálie, kteří byli sledováni ve
stejných časových bodech longitudinálního šetření (6 a 18 měsíců po vstupu do nové
kultury) při pouţití stejného indikátoru úspěchu kulturní adaptace (Goldbergův Index
psychického zdraví - GHQ), poukazuje na to, ţe v prvním interview, úroveň hodnot
GHQ byla u českého vzorku niţší (3.10), neţ u australského vzorku (3.25). Tento fakt
poukazuje na hlubší „U“ křivku – větší kulturní šok u expatriotů v České republice.
Při druhém interview, pak došlo k statisticky významnému zlepšení v psychickém
zdraví u expatriotů v České republice, kdy hodnota Goldbergova indexu vzrostla
signifikantně z 3.10 na 3.40. K takovému zlepšení nedošlo u imigrantů v Austrálii. U
expatriotů působících v České republice, tedy došlo k razantnější korekci kulturního
šoku, dle Hofstedeho „U“ křivky, neţ u imigrantů v Austrálii. Toto zjištění podporuje
výsledky Berryho výzkumu v Kanadě v prostředí české kultury (Diagram 6).
Statistickou analýzou byla také ověřena platnost hypotéz, které jsou součástí třetí
výzkumné otázky, týkajících se několia nezávislých tedy vysvětlujících proměnných
(predictive variables), které podle mezinárodního výzkumu ovlivňují akulturaci u
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expatriotů typu „sojourner“ (Ward a kol. 2001 s. 181, Berry 2002 s. 408). Jako
indikátor reflektující úspěch kulturní adaptace – REI v závislosti na vysvětkujících
nezávislých proměnných, byl znovu pouţit Goldbergův Index psychického zdraví
GHQ. Vyšší hodnoty GHQ poukazují na zlepšení psychického zdraví a sníţení
akulturačního stresu v závislosti na zjištěných hodnotách nezávislých proměnných.
Pro kvantitativní analýzu jsem vybral ty z uvedených proměnných, u kterých byly
evidentní rozdíly mezi respondenty u sledovaného vzorku expatriotů: pohlaví, věk,
předchozí adaptační zkušenost a sociální podpora od hostitelů. Ty proměnné, u
kterých byly zaznamenány pouze minimální rozdíly mezi sledovanými respondenty,
jako například: vzdělání, znalost českého jazyka nebo socio-ekonomický status,
nebyly zahrnuty do kvantitativní analýzy a byly, spolu se zbývajícími nezávislými
proměnnými uvedennými v seznamu faktorů (kapitola 2.6.6.2.), které podle
mezinárodni literatury mají potenciál ovlivnit akulturaci expatriotů, analyzovány
kvalitativně.
Vzhledem k malé velikosti vzorku respondentů (N=16), při dalším dělení tohoto
vzorku podle hodnot nezávislých proměnných, je nutno přijímat následující výsledky
testu hypotéz 2 - 5 s určitou opatrností.
Především byla podpořena Hypotéza 2, ţe ţeny mají větší problémy s adaptací neţ
muţi a to i přesto, ţe v tomto vzorku šlo o vysoce kvalifikované a nezávislé ţeny.
V literatuře je tento výsledek očekáván pro země s dominantní maskulinní kulturou
(masculine countries), mezi které se řadí také Česká republika (Ward 2001 s. 186).
Tento výsledek byl statisticky signifikantní (Tabulka 1c) a vedl k následujícím
doporučením: jednotlivé firmy a veřejné organizace by měly zřizovat podpůrné
programy pro ţeny expatrioty, včetně vysoce postavených manaţerek. Jde především
o sociální podporu institucí hostitelského státu, na příklad: kulturně orientační
programy pro ţeny soustřeďující se na jazykové kurzy, kulturně citlivé zdravotnické
sluţby, informace o místní kultuře, normách chování a podobně. Jako zvláštní forma
společenské podpory, by bylo vhodné také koučování.
Dále byla podpořena Hypotéza 3, ţe mladší expatrioti-vyšší manaţeři budou
úspěšnější při kulturní adaptaci neţ jejich starší kolegové. Výsledek byl vysoce
statisticky signifikantní pro Českou republiku (Tabulka 1c). Tento výsledek je
v souladu se závěry předchozího výzkumu imigrantů (Lukomskyj a Richards 1986,
Berry 2002 s. 366), ale není v souladu s výzkumem expatriotů v Hongkongu, kde byl
výsledek opačný (Selmer 2000). Je zřejmě nutno vzít v úvahu souhru věku s jinými
faktory, jako na příklad vliv specifické kultury. Například v čínské kultuře se hodnotí
starší věk u manaţerů pozitivně; viz Selmerův výzkum expatriotů v Hongkongu.
Je pravděpodobné, ţe u českého výsledku sehrála roli také jiţ zmíněná blazeovanost,
nebo přílišná sebejistota u starších zkušenějších manaţerů, a z toho plynoucí
podcenění společenského styku s Čechy a následný deficit, při získávání informací o
českých postojích, způsobech chování, komunikačních zvyklostech a podobně. Tento
informační deficit se mohl u těchto respondentů projevit, v jiţ diskutovaném pocitu
nejistoty při zvládání komunikačních problémů s Čechy viz Gudykunstova teorie
zvládání úzkosti a nejistoty AUM (Gudykunst 2005 s. 420). Navíc, výsledkem
nadměrné sebejistoty u starších a zkušenějších expatriotů, mohl být také omezený
přístup k znalostním schématům hostitelské kultury, coţ mohlo vést k vytváření
vlastních znalostních schémat ve vztahu k české kultuře, která neodpovídala české
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realitě; viz zmíněná teorie adaptačních schémat – Schema Theory of Adaptation
(Gudykunst 2005 s. 23). Souhrnně, pro firmy a organizace plyne z tohoto zjištění
závěr, ţe věk hraje roli při kulturní adaptaci u vyšších manaţerů. Jedinci ve věku do
40 let se adapují v českém kulturním prostředí snáze. Tudíţ, dá se předpokládat, ţe
mladší manaţeři by mohli být, v jejich pohledu na české kulturní prostředí,
pozitivnější a nadšenější, a ve výsledku úspěšnější při akulturaci.
Výzkum nepotvrdil očekávání v Hypotéze 4, ţe u těch expatriotů, kteří měli přechozí
adaptační zkušenosti dojde k výraznějšímu zvýšení hodnot indexu psychického
zdraví, tedy k výraznějšímu sníţení adaptačního stresu neţ u těch, kteří takovou
zkušenost neměli. Ve skutečnosti se projevil opačný efekt, neţ se očekávalo.
Z výzkumu vyplývá, ţe došlo k výraznějšímu, statisticky signifikantnímu zlepšení
v hodnotách GHQ právě u těch respondentů, kteří předchozí adaptační zkušenost
neměli. Tento výsledek je moţno vysvětlit tím, ţe respondenti bez předchozích
adaptačních zkušeností měli větší snahu o adaptační úspěch v ČR, neţ ti co adaptační
zkušenosti jiţ měli. Podle Hofstedeho akulturační křivky je moţné, ţe ti respondenti,
kteří neměli předchozí adaptační zkušenost (nováčci) proţili vyšší úroveň adaptačního
stresu po příchodu do ČR, a toto se pak projevilo v signifikantně větší pozitivní
změně v indexu GHQ mezi vlnami šetření W1 a W2.
Jiné moţné vysvětlení tohoto výsledku můţe být, ţe obdobně jako vyšší věk,
předchozí adptační zkušenosti mohly způsobit jistou blazeovanost názoru respondenů
na nové prostředí. Podle výše zmíněné Gudykunstovy teorie zvládání úzkosti a
nejistoty Anxiety/Uncertainty Management - AUM, akulturace expatriotů, mimo jiné,
závisí na jejich schopnosti redukovat úzkost a nejistotu při interkulturní komunikaci,
prostřednictvím schopnosti předvídat chování hostitelů v určitých situacích
(Gudykunst 2005 s. 420). Expatrioti s předchozí akulturační zkušeností mají podle
Gudykunsta tendenci k nadměrné sebejistotě a přestanou se zajímat, jestli je jejich
predikce správná nebo ne. Navíc předchozí akulturační zkušenost v Číně nebo v Indii,
nepřipraví obecně zkušeného expatriota na úskalí komunikace v Česku, neboť
predikce chování mohou být naprosto odlišné v různých kulturách. Adaptačně protřelí
expatrioti mohou tedy podcenit adaptační problémy v české kultuře, a mohou mít
větší adaptační problémy neţ akulturační nováčci, kteří přišli do Česka s
nezkresleným a nadšeným náhledem. Pro zaměstnavatele to znamená, ţe předchozí
akulturační zkušenost nemusí být výhodou při stáţi v Česku.
Výzkum jednoznačně potvrdil hypotézu, ţe ti expatrioti, kteří měli společenský styk s
Čechy, alespoň při druhém šetření W2, došlo k statisticky signifiantnímu zvýšení
hodnot indexu psychického zdraví – GHQ ve srovnání se skupinou respondentů, kteří
společenský styk s Čechy neměli ani při prvním ani při druhém šetření (Hypotéza 5).
Předchozí výzkum poukazuje na to, ţe adaptace na nové kulturní prostředí probíhá
úspěšněji u těch expatriotů, kteří mají společenský styk s místní populací (Berry 2002
s. 369). Tato očekávání současný výzkum potvrdil. Tento výsledek by bylo moţno
uplatnit jako doporučení pro zaměstnavatele při navrhování podpůrných programů pro
expatrioty ve smyslu podpory různých společenských aktivit a akcí. Zde je třeba
podotknout, ţe prostřednictvím společenského styku s Čechy se zlepšuje
informovanost expatriotů ohledně místní kultury včetně českých kulturních zvyků,
způsobů jednání, komunikačních zvyklostí a podobně. Pochopení českých kulturních
standardů je velmi důleţité pro efektivní práci manaţerů - expatriotů v českém
prostředí, jejímţ prostřednictvím dochází k zmíněnému unikátnímu způsobu přenosu

116

know-how. Tento výsledek také podtrhuje potřebu zavedení kulturně-informačních
programů pro manaţery-expatrioty.
Další výsledky tohoto výzkumu se týkají satisfakce expatriotů s novým kulturním
prostředím. Tyto výsledky jsou sice kvantitativní, ale jelikoţ se neprokázaly
statisticky signifikantní rozdíly v hodnotách satisfakce, jsou hodnoceny na úrovni
trendů a tendencí, coţ je spíše doménou kvalitativního výzkumu.
Pokud jde o celkovou satisfakci s ţivotem v ČR, výsledek nebyl statisticky
signifikantní na 5% hladině významnosti. Kvantitativní šetření tedy poukazuje pouze
ma trend zlepšení celkové satisfakce u expatriotů v českém kulturním prostředí.
Tento trend také podporuje předchozí výzkum, ţe v tomto období dochází k postupné
redukci akulturačního stresu a k postupné kulturní adaptaci (Berry 2002). Při tom
skutečnost, ţe nebyl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl, můţe být výsledkem toho,
ţe celková satisfakce byla měřena jednoduchou cestou jediné výše uvedené otázky na
rozdíl od komplexního, statisticky spolehlivého a dotazníku jakým je GHQ
(Montazeri et al 2003, Donath 2001).
Obdobně jako v případě celkové satisfakce, u satisfakce respondentů se specifickými
aspekty ţivota v ČR, výsledek statistické analýzy nebyl statisticky signifikantní na 5%
hladině významnosti. Obdobně jako u celkové satisfakce, kvalitativní analýza
poukazuje na trend zlepšení specifické satisfakce u respondentů mezi prvním a
druhým výzkumým bodem W1 a W2. Kvalitativní analýza podporuje existenci tohoto
trendu zejména u některých aspektů satisfakce na přílkad: bydlení, doprava,
elektronické spoje. Tak jako v případě GHQ a celkové satisfakce, u specifické
satisfakce mírné zvýšení průměrných hodnot zapadá do fáze adaptačního růstu, který
následuje nejniţší bod na Hofstedeo adaptační křivce.
Následující výsledky kvalitativního výzkumu jsou pojaty jako doplněk k poznatkům
z kvantitativní části této práce. Jak uvádí Berry, je při interkulturním výzkumu zvláště
důleţitá vzájemná komplementarita mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem
(Berry 2002 s. 290). V souladu s touto zásadou, u následujících výsledků jde
především o odpovědi na ty výzkumné otázky, které nebyly zodpovězeny
kvantitativně.
Především je nutno uvést, ţe kvalitativní výzkum zdůraznil platnost predikce
(Hypotéza 1), ţe tak jako jinde ve světě, i v České Republice probíhá akulturace u
expatriotů v souladu s očekáváním podle Hofstedeho akulturační křivky (Hofstede
1997). Většina respondentů potvrdila, ţe prošli stádii počátečního nadšení, kulturního
šoku, odcizení od nové kultury, funkčního přizpůsobení a adaptace. První tři stádia
akulturace u expatriotů, v českých podmínkách byla kvalitativně podpořena 11
respondenty v první vlně šetření W1. K funkčnímu přizpůsobení a k adaptaci se
respondenti vyjádřili aţ v druhé vlně šetření W2, kdy 13 resondentů odpovědělo na
otázku, zda prochází procesem adaptace na českou kulturu, pozitivně.
Pokud jde o faktory, které dle mezinárodní literatury ovlivňují akulturaci u expatriotů,
výzkumná otázka 3, a které nebyly analyzovány kvantitativně, se jako významný
adaptační problém v této studii projevila neznalost češtiny. Většina respondentů měla
dobrou znalost angličtiny a dalších jazyků, ale téměř ţádnou znalost češtiny.
Neznalost češtiny se projevila jako problém zejména při snaze o efektivnější
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komunikaci při řešení specifických pracovních problémů, kdy komunikační nástroj angličtina je pro obě strany přece jenom cizí řeč. Na příklad respondenti, oba němečtí
inţenýři uvedli, ţe znalost češtiny by velmi pomohla při diskusích týkajících se
důleţitých pracovních problémů na příklad při technickém brainstormingu nebo při
řešení pracovních problémů mezi českými spoluzaměstanaci. Obdobně se neznalostí
češtiny projevila jako problém při snaze navázat společenské kontakty. Neznalost
češtiny, byla u jedné respondentky dokonce důvodem k předčasnému ukončení
pracovní stáţe. Podle vlastních vyjádření respondentů, byla neznalost češtiny jedním
z faktorů, které nejvíce ovlivnily jejich kulturní adaptaci. Během jejich stáţe v ČR,
expatrioti postupně zjišťovali, ţe neznalost češtiny je pro ně významným handicapem
a při druhém interview, se jiţ polovina respondentů formálně učila česky. Zde je
odpověď na výzkumnou otázku 5 – jestli expatrioti povaţují znalost českého jazyka
za důleţitou.
Jako problém při adaptaci na českou kulturu, byl zaznamenán v této studii také někdy
negativní hostitelský postoj z české strany. Kvalitativní výzkum poukazuje na
problematický postoj českých hostitelů při snaze expatriotů o pouţívání češtiny. Jde o
nedostatek vstřícnosti, trpělivosti a laskavosti při snaze o pouţití českého jazyka
cizincem v pracovním a společenském prostředí. U jedné respondentky došlo dokonce
k výsměchu za nedokonalou češtinu.
Dalším významným problémem, byla kulturní vzdálenost. Šlo zejména o českoněmecký kulturní předěl. Kvalitativní výzkum poukazuje na řadu kulturních rozdílů
mezi českou a německou kulturou, které je moţno výstiţně shrnout do jedné věty:
Němci ţijí, aby pracovali, kdeţto Češi pracují, aby ţili. Toto zjednodušení, je
podloţeno existencí relevantních hloubkových hodnot, jak na české tak na německé
straně. Existence tohoto česko-německého kulturního předělu není novinkou (Nový
2001), přesto jde o důleţitý adaptační problém pro německé manaţery v českých
firmách a kvalitativní hodnocení provedené v této práci, tento fakt dále podtrhuje.
Významnou komplikací při adaptaci na českou kulturu bylo také podcenění
budoucích adaptačních problémů ze strany expatriotů. Na otázky, zda povaţují
adaptaci na českou kulturu za důleţitou, výzkumná otázka 4, a zda adaptací na
českou kulturu skutečně procházejí, odpověděla většina respondentů kladně. Přesto,
při reálném hodnocení jejich situace při adaptaci, je evidentní, ţe expatrioti zahrnutí
do této studie, většinou podcenili moţné adaptační potíţe a byli nuceni různé
problémy v průběhu akulturace korigovat.
Respondenti především podcenili důleţitost adaptace na českou kulturu obecně. To se
projevilo zejména na počátku stáţe v ČR, ve spojitosti s krátkým trváním mise a
s navazující výraznou preferencí pro vlastní národní identitu a domácí kulturu. Tento
postoj je moţno povaţovat nejen za logický, ale také zcela v souladu s teoretickým
očekáváním dle výše zmíněné teorie sociální identity - SIT (Berry 2002 s. 359, Ward
2001 s. 103). Jmenovitě, expatrioti zahrnutí do této studie, podcenili, zejména na
počátku mise, na příklad podpůrné sítě jiných expatriotů – krajanů, nebo společenský
styk se členy hostitelské kultury a také jiţ zmíněnou znalost českého jazyka. Tyto a
další problémy, které se odvíjely od podcenění důleţitosti adaptace na českou kulturu,
musely být postupně korigovány v průběhu adaptace za pouţití různých adaptačních
strategií.
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Jako problém, výzkumná otázka 8, při adaptaci na českou kulturu, byly často
zmiňovány obtíţe při snaze o zapojení do českého společenského ţivota. Zde
expatrioti naráţeli nejen na problémy jazykové, ale případně také o odmítavý postoj
hostitelů. Konkrétně se mohlo jednat o podezíravý přístup k cizincům a někdy také o
závist. Tento odmítavý přístup z české strany, byl respondenty hodnocen jako kulturní
odkaz totality. Do této kategorie, podle respondentů, také spadá české nepochopení
koncepce sbliţovacího rozhovoru tzv „small talk“, který je v západních demokraciích
běţnou formou počátku společenského angaţování.
Navazujícím adaptačním problémem uvedeným expatrioty, byl pocit nejistoty ohledně
hodnot, postojů a způsobů chování u členů české hostitelské kultury. Podle výše
zmíněné Gudykunstovy teorie zvládání úzkosti či nejistoty – AUM, má cizinec
potřebu předvídat, kterou z moţných alternativ chování hodtitelé pouţijí (Gudykunst
2005 s. 420). Jeden respondent na příklad uvedl, ţe by mu pomohlo při adaptaci na
českou kulturu, kdyby mu někdo vysvětlil, jak Češi smýšlejí: „Co je pro ně důleţité a
co ne, ve srovnání s Němci. Na příklad je kariéra důleţitější neţ rodina jak je tomu
v Německu?“ Interkulturní trénink by byl vhodným nástrojem pro odstranění těchto
problémů.
Pokud jde o to, jak expatrioti vnímali ţivot v ČR, je relevantní Bennettova teorie
vývoje kulturní vnímavosti - DMIS (Bennett 1998 s. 26). Podle tohoto modelu
akulturace, se příchozí během akulturace zaměřují na ty aspekty nové kultury, které
jim vyhovují, nebo jsou podobné aspektům jejich domácí kultury. To se týká
především výzkumné otázky 7. Bennett nazývá toto akulturační stádium
stádiem„minimalizace“. Výzkum ukazuje, ţe respondenti byli nejvíce spokojeni s
vysokou kulturou, historickými objekty a architekturou. Respondentům také
vyhovovalo ţivotní prostředí obecně, tedy fyzický prostor a klima, moţnosti
sportovního vyţití, moţnosti nakupování a kvalita zboţí. Dále expatriotům
vyhovovaly český přístup k rodinnému ţivotu, česká pracovitost, pozitivní přístup
českých kolegů v práci a kladný postoj českých hostitelů obecně. Respondenti byli
nejméně spokojeni s nedostatkem akčního přístupu v podnikání, přílišným
konzervatizmem, hierarchickým přístupem, nepřímým komunikačním stylem,
nedostatkem zpětné vazby a nedostatkem servisního ducha vůči zákazníkům ze strany
českých spolupracovníků. Dále expatriotům nevyhovovaly přílišná byrokratičnost,
špatné chování úředníků, nízká úroveň znalosti jazyků, podezíravý přístup
k cizincům, nedostatek optimizmu – váţný aţ zatrpklý postoj mnohých Čechů a
nedostatek osobní hygieny.
V této souvislosti, jsou relevantní také odpovědi na oázku: „kdyby jste mohl/a hovořit
s Čechy bez jazykové bariéry, jaké tři nejdůleţitější otázky byste jim poloţila“? Tyto
otázky lze interpretovat jako vyjádření toho, co si expatrioti myslí o nás, jako o
příslušnících jiné kultury. Jde jak o negativní postoje vůči aspektům české kultury,
které expatriotům nevyhovují, tak o opravdovou snahu o pochopení proč jsou Češi tak
odlišní od nich. Za nejdůleţitější lze povaţovat následující reakce respondntů:Co si
opravdu myslíte o mně jako o expatriotovi a proč jsem v ČR? Jsou Češi schopni
vytvořit si širší pohled na ţivot “the big picture”? Jak se čechům ţije bez přímé a
úpřímné komunikace? Jaké to bylo vyrůstat v komunizmu? Jak vnímáte problematiku
česko-německé minulosti? Proč někteří Češi nedodrţují základní hygienická pravidla?
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Z pohledu hodnocení českých hostitelů expatrioty, byly také relevantní odpovědi na
oázku: které pozitivní a které negativní charakteristiky vnímáte u Čechů. Jako
pozitivní charakteristiky uvedli expatrioti pracovitost, kreativitu, preciznost, chytrost,
schopnost improvizace, inteligenci, vzdělanost, jazykové znalosti, umění mít se dobře,
otevřenost k novým poznatkům – sklon k cestování, nápomocnost, přátelský přístup
v práci a znalost mechaniky a strojů obecně.
Jako negativní charakteristiky uvedli neschopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu,
pesimizmus, časté stěţování, náladovost, špatný vztah k zákazníkům, pomalý a
konfrontační přístup k řešení problem, špatná schopnost plánování, reaktivní přístup,
uzavřenost, tajnůstkářství, neschopnost širšího pohledu na svět tzv. „big picture“, co
je zapotřebí k úspěchu? Socialistické smýšlení – dostat něco za nic, problém
s managementem času, problém s rozhodováním, závist, nezodpovědnost,
neschopnost vést – „leadership problems“ a negativní vztah k cizincům.
Co nejvíce ovlivnilo, z pohledu expatriotů jejich akulturaci, je obsahem výzkumné
otázky 6. Z pohledu expatriotů, nejvíce ovlivnily jejich adaptaci na českou kulturu
následující faktory: negativní vliv neznalosti Češtiny, pozitivní vliv navazování
společenských vztahů a Čechy, pozitivní vliv poznávání českých spolupracovníků a
jejich vedení jako ústřední cíl jejich mise, a také pracovitost českých spolupracovníků.
Velmi důleţité v tomto souhrnu akulturačních problémů, výzkumná otázka 8, je
vyjádření k otázce co expatrioty nejvíce trápilo/ trápí na ţivotě v ČR. Odpovědi na
tuto otázku lze shrnout do následujících, často zmiňovaných, starostí o nás z pohledu
našich důleţitých hostů, expatriotů, kteří nám přinášejí tak potřebné “know how”:
Za prvé mají respondenti starost o to, jestli Češi s jejich uzavřeností a nízkou úrovní
komunikačních dovedností, budou schopni vytvořit si širší pohled na svět tzv. „big
picture“ na to co je důleţité v pracovním, společenském a osobním ţivotě a jestli
budou Češi schopni fungovat bez nás manaţerů - expatriotů aţ odejdeme. Dotazovaní
expatrioti vidí řešení v tom, ţe mladí, vysokoškolsky vzdělaní Češi, po nich
převezmou management.
Druhá důleţitá starost, kterou vyjádřili expatrioti v tomto výzkumu, jsou špatné
mezilidské vztahy a nedostatek vzájemného respektu mezi Čechy. Zde jde, podle
expatriotů, především o kulturní setrvačnost z dob totality, kdy se respekt nezískával,
ale přiděloval. Podle respondentů bude řešení komplikované a bude vyţadovat hodně
snahy a času.
Za třetí jde o starost, kterou lze shrtnout pod hlavičkou: “neznalost češtiny jako
komunikační bariéra”. Jak jiţ bylo uvedeno, podle většiny respondentů, při poznávání
české kultury a při navazování sociálních vztahů s Čechy, není moţné nahradit
znalost češtiny, znalostí obecného komunikačního jazyka, jakým je angličtina.
Čtvrtá starost expatriotů byla vyjádřena respondentkou z USA: “Češi mě neakceptují,
myslím, ţe je to můj ukrajinský původ “. Podle respondentů, je jistý stupeň xenofobie
v naší kultuře evidentní, a řešení bude znamenat důsledné změny ve výchově.
Pátá starost se týká problémů s partnerem/ partnerkou. Tyto problémy jsou
z literatury dobře známy jako komplikující faktor při akulturaci (Ward 2001 s. 181,
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Berry 2002 s. 408). Také v tomto výzkumu vyšlo najevo, ţe pracovní úspěch
expatriotů, kteří jsou v manţelském či partnerském vztahu, je do značné miry závislý
na spokojenosti partnera/partnerky v novém prostředí. Tyto informace by měly být
součástí interkulturního tréninku, před započetím stáţe v zahraničí.
Strategie a konkrétní metody zvládání stresových situací, výzkumná otázka 9, které
expatrioti pouţili při adaptaci na českou kulturu, lze shrnout následovně: Za prvé to
byly primární strategie, tedy ty, které vedou, prostřednictvím přímých akcí, ke
změnám v prostředí, které způsobuje akulturační stres. Respondenti uvedli: studium
Češtiny, styk s Čechy prostřednictvím školy, nebo navázání společenského styku
s českými ţenami prostřednictvím programu IWAP. Za druhé to byly kognitivní
strategie, které vedou u expatriotů ke změnám v jejich percepci problémových situací
za účelem zmírnění akulturačního stresu. Podle C. Wardové, jsou to právě tyto
strategie, které vzhledem k relativně krátkému pobytu v hostitelské společnosti, kdy
nemají moţnost měnit pro ně problematické aspekty hostitelské kultury, jsou nejvíce
pouţívány expatrioty (Ward 2001 s. 79). Respondenti uvedli: diskuse s nezávislou
třetí stranou za účelem změny vlastního náhledu, vyzkoušení různých způsobů
nepřímé komunikace, vysvětlení kulturních specifik domácí kultury expatriotů Čechům
a vnímání jejich reakcí v řeči těla, nebo vyhnutí se konfliktním situacím/ předmětům
k diskusi.
Jako odpověď na výzkumnou otázku 10, výsledky šetření potvrzují, ţe kontakt
s domovskou zemí, je pro expatrioty, kteří jsou součástí této studie, velmi důleţitý.
Vzhledem k relativně krátké době jejich působení v zahraničí, kontinuita vztahu
k domovu, která zahrnuje také výše zmíněnou teorii zachování kulturní identity (SIT),
je pro expatrioty typu „sojourner“ naprosto stěţejní. Většina respondentů odpověděla
jak v první, tak ve druhé vlně šeření, ţe cestují domů více neţ třikrát do roka.
Výsledky tohoto výzkumu rovněţ potvrzují, ţe většina respondentů je spokojena
s prací, kterou vykonávají v ČR, coţ je odpověď na výzkumnou otázku 11. Pracovní
aspekty kulturní adaptace jsou pro expatrioty naprosto stěţejní. Jak jiţ bylo řečeno,
hlavním důvodem pro jejich přesun z jedné kultury do druhé, je předání jejich
profesních schopností a dovedností – tedy jejich manaţerského „know-how“. Těmto
jedincům jde o splnění specifického pracovního úkolu v hostitelské zemi. Aby mohli
tento úkolu splnit, je nezbytné, aby u nich proběhla adaptace na kulturu těch, kterým
jejich „know-how“ předávají (Richardson 2002, Sam a Berry 2006, Ward 2001). Lze
tedy argumentovat, ţe pracovní úspěch a tedy také spokojenost s jejich prací
v hostitelské zemi je u expatriotů propojen s úspěšností kulturní adaptace. Pokud jde o
důvody k větší spokojenosti ve srovnání s prací, kterou vykonávali před příchodem do
ČR, respondenti uvedli například větší volnost (méně omezení v pracovním a běţném
ţivotě), větší míru zodpovědnosti, vyšší finanční ohodnocení a dobré pracovní
nasazení českých spolupracovníků – česká prcovitost. Ti respondenti, u nichţ se
zvýšila úroveň jejich spokojenosti mezi první a druhou vlnou šetření, uvedli jako
důvody například integraci do české společnosti, vyšší stupeň profesní angaţovanosti,
lepší pochopení českých spolupracovníků jako důsledek úspěšné adaptace na českou
kulturu.
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5. Doporučení
Především bych rád doporučil tuto studii jako pilot pro rozsáhlejší, více
reprezentativní výzkum akulturace expatriotů v České republice. Takový výzkum je
potřebný vzhledem k výše uvedeným závěrům, které podtrhují potřebu kontinuálního
předávání technických a manaţerských informací do firem na území České republiky.
Na základě této práce, bych rád podtrhl zjištění některých výzkumníků, ţe expatrioti
obecně nedostávají dostatečnou podporu při akulturaci od jejich zaměstnavatelů
(Ward 2001 s. 178). Další obecně platné doporučení se týká vyjádření respondentů
ohledně nutnosti postupně nahrazovat roli expatriotů v českých firmách domácími
absolventy vysokých škol. Toto je úkol jak pro český vzdělávací systém, tak pro
zaměstnavatele.
Konkrétněji, na základě výsledků této práce, bych chtěl doporučit následující:
Podpora manaţerek - expatriotů je v českém kulturním prostředí nezbytná. Jednotlivé
firmy a veřejné organizace by měly zřizovat podpůrné programy pro ţeny expatrioty,
včetně vysoce postavených manaţerek. Jde především o sociální podporu institucí
hostitelského státu, na příklad: kulturně orientační programy pro ţeny soustřeďující se
na jazykové kurzy, kulturně citlivé zdravotnické sluţby, informace o místní kultuře,
normách chování a podobně. Jako intenzivní forma podpory by bylo vhodné
interkulturní koučování od kouče, který zná obě relevantní kultury.
Věk hraje roli; mladší manţeři se snáze adaptují na českou kulturu. Pro
zaměstnavatele plyne z tohoto zjištění závěr, ţe věk hraje důleţitou roli při kulturní
adaptaci u vyšších manaţerů. Výsledky tohoto výzkumu poukazují na to, ţe jedinci ve
věku do 40 let se adapují snáze. Tudíţ, dá se předpokládat, ţe mladší manaţeři budou
v jejich pohledu na práci v novém kulturním prostředí pozitivnější, sebevědomější,
rozhodnější a schopnější řešit problémy.
Předchozí adaptační zkušenost, můţe sehrát negativní roli při adaptaci na českou
kulturu. Výzkum nepotvrdil očekávání, ţe u těch expatriotů, kteří měli přechozí
adaptační zkušenosti dojde k výraznějšímu sníţení adaptačního stresu neţ u těch, kteří
takovou zkušenost neměli. Ve skutečnosti se projevil opačný efekt, neţ se očekávalo.
Z výzkumu vyplývá, ţe došlo k snazší akulturaci u těch respondentů, kteří neměli
předchozí adaptační zkušenost. Tento výsledek je moţno vysvětlit tím, ţe respondenti
bez předchozích adaptačních zkušeností měli větší snahu o adaptační úspěch v České
republice - naučili se lépe předvídat chování hostitelů, neţ ti co adaptační zkušenosti
jiţ měli. Je také moţné, ţe ti respondenti, kteří neměli předchozí adaptační zkušenost
(nováčci) proţili vyšší úroveň adaptačního stresu (větší kulturní šok) po příchodu do
České republiky, a toto se pak projevilo v signifikantně větší pozitivní změně v
indexu GHQ mezi vlnami šetření W1 a W2. Další moţné vysvětlení tohoto výsledku
je, ţe předchozí adptační zkušenosti mohly způsobit jistou blazeovanost názoru,
podcenění akulturačních problémů u adaptačně zkušených respondenů, na rozdíl od
těch, kteří přišli do ČR s nezkresleným a nadšeným postojem. Toto zjištění se také
projevilo, během hloubkových rozhovorů s respondenty. Zaměstnavatelům lze
doporučit nedávat příliš velký důraz na předchozí akulturační zkušenosti u
potenciálních stáţistů v České republice.
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Společenský styk s Čechy je pro expatrioty důleţitý. Výzkum jednoznačně potvrdil
hypotézu, ţe u těch expatriotů, kteří měli společenský styk s Čechy, proběhla
adaptace na nové kulturní prostředí úspěšněji. Zde je třeba podotknout, ţe
prostřednictvím společenského styku s Čechy se zlepšuje informovanost expatriotů
ohledně místní kultury včetně českých kulturních zvyků, způsobů jednání a
komunikačních zvyklostí, a expatrioti tímto způsobem získávají schopnost předvídat
české reakce. Pochopení českých kulturních standardů je velmi důleţité pro efektivní
práci manaţerů. Tento výsledek podtrhuje potřebu zavedení kulturně-informačních
programů pro manaţery-expatrioty, včetně koučování. Tento výsledek by bylo moţno
uplatnit jako doporučení pro zaměstnavatele, při navrhování podpůrných programů
pro expatrioty ve smyslu podpory různých společenských aktivit a akcí.
Neznalost češtiny můţe být významným handicapem pro expatrioty. Podle vlastních
vyjádření respondentů, byla neznalost češtiny jedním z faktorů, které nejvíce ovlivnily
jejich kulturní adaptaci. Během jejich stáţe v České republice, expatrioti postupně
zjišťovali, ţe neznalost češtiny je pro ně významným handicapem a při druhém
interview, se jiţ polovina respondentů formálně (od učitele) učila česky. Firmy by
měly organizovat výuku češtiny ještě před vysláním zaměstnanců na stáţe, ale
rozhodně organizovat výuku češtiny od začátku stáţe.
Podpora expatriotů při pouţívání češtiny, od českých spoluzaměstnanců, je důleţitá.
Jako problém při adaptaci na českou kulturu, byl zaznamenán v této studii také někdy
negativní hostitelský postoj z české strany. Kvalitativní výzkum poukazuje na
problematický postoj českých hostitelů při snaze expatriotů o pouţívání Češtiny. Jde o
nedostatek vstřícnosti, trpělivosti a laskavosti při snaze o pouţití českého jazyka
cizincem v pracovním a společenském prostředí. U jedné respondentky došlo dokonce
k výsměchu za nedokonalou Češtinu. Zaměstnavatelé by měli instruovat české
zaměstnance jak podpořit expatrioty při pouţívání češtiny.
Česko-německý kulturní předěl můţe komplikovat akulturaci německých expatriotů.
Kvalitativní výzkum poukazuje na některé kulturní rozdíly mezi českou a německou
kulturou:
Německá kultura: Němci mají bliţší vztah k zaměstnavatelské firmě neţ Češi, jsou
přímější, nejsou tak opatrní jako Češi, méně improvizují, ale jsou systematičtější a
více plánují, komunikují proaktivně a pouţívají zpětnou vazbu průběţně během
komunikace. Podle jednoho respondenta: Němci ţijí, aby pracovali, kdeţto Češi
pracují, aby ţili.
Česká kultura: Češi neprojevují dostatek úsluţnosti (service orientation)
k zákazníkům, jsou méně vypjatí neţ Němci, dávají větší důraz na sociální vztahy,
jsou opatrnější neţ Němci, rádi improvizují, komunikují více v kontextu a většinou
komunikují reaktivně, pouţívají zpětnou vazbu jen na začátku a na konci komunikace.
Přesto, ţe tento česko-německý kulturní předěl není novinkou, jde o důleţitý
akulturační problém pro německé manaţery v českých firmách a organizace českoněmeckého interkulturního tréninku je vhodným doporučením pro zaměstnavatele.
Podcenění budoucích adaptačních problémů ze strany expatriotů je významnou
komplikací při adaptaci na českou kulturu. Na otázky, zda povaţují adaptaci na
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českou kulturu za důleţitou a zda adaptací na českou kulturu skutečně procházejí,
odpověděla většina respondentů kladně. Přesto, v kontextu reálného hodnocení jejich
situace při adaptaci, je evidentní, ţe expatrioti zahrnutí do této studie, většinou
podcenili moţné adaptační potíţe a byli nuceni různé problémy v průběhu akulturace
korigovat. Zde je na místě doporučit interkulturní trénink ještě před zahájením mise,
který by zahrnoval: adaptaci na českou kulturu obecně - zejména ve spojitosti
s krátkým trváním mise a s navazující výraznou preferencí pro vlastní národní identitu
a domácí kulturu, vysvětlení důleţitosti podpůrných sítí ať uţ ze starny krajanů, nebo
členů hostitelské kultury a také jiţ zmíněné znalosti českého jazyka.
Snaha o zapojení do českého společenského ţivota a společenská komunikace s Čechy
je často zmiňovaným akulturačním problémem pro expatrioty. Expatrioti naráţeli
nejen na problémy jazykové, ale také na odmítavý postoj hostitelů. Konkrétně se
mohlo jednat o podezíravý přístup k cizincům, o závist nebo o nepochopení koncepce
sbliţovacího rozhovoru tzv „small talk“, který je v západních demokraciích běţnou
formou počátku společenského angaţování. Komunikačním problémem při
navazování společenských styků s Čechy, byl u expatriotů pocit nejistoty ohledně
českých hodnot, postojů a způsobů chování. Podle výše zmíněné Gudykunstovy teorie
AUM, k zvládání úzkosti či nejistoty během akulturace, má cizinec potřebu předvídat,
kterou z moţných alternativ chování hostitelé pouţijí, jako reakci na jejich vlastní
názor či postoj. Tato schopnost úspěšně předvídat chování, je automatická v domácí
kultuře, ale problematická v kultuře cizí. Zde je na místě doporučit interkulturní
trénink pro zaměstnance firem s mezinárodní manaţerskou účastí, který by se zaměřil
na informování expatriotů o hodnotách, postojích a komunikačních zvyklostech
českých spoluzaměstnanců a na informování českých zaměstnanců o komunikačních
zvyklostech expatriotů zaměstnaných v jejich firmě. Interkulturní trénink by byl
vhodným nástrojem pro odstranění těchto problémů.
Jiná doporučení se týkají akulturačních problémů, které vyšly najevo při hloubkovém
kvalitativním šetření. Šlo zejména o vyjádření k otázce co expatrioty nejvíce trápilo/
trápí na ţivotě v České republice. Především se jednalo o obavu, jestli Češi, s jejich
uzavřeností a nízkou úrovní komunikačních dovedností, budou schopni vytvořit si
širší pohled na ţivot, anglicky „big picture“, na to co je důleţité v pracovním,
společenském a osobním ţivotě, a v návaznosti na to, obava jestli budou Češi schopni
fungovat bez expatriotů, aţ oni odejdou. Další obavy se týkaly špatných mezilidských
vztahů a nedostatku vzájemného respektu mezi Čechy a také přítomnosti xenofobie v
české kultuře. Z dlouhodobého hlediska, vidí expatrioti řešení v tom, ţe mladí,
vysokoškolsky vzdělaní Češi, po nich převezmou management. Z krátkodobého
hlediska, je vhodné doporučit interkulturní trénink pro české zaměstnance. Tento druh
tréninku by byl vhodným nástrojem k amelioraci těchto obav, prostřednictvím jejich
pojmenování a hodnocení na české straně.
Další doporučení se týká problémů s partnerem/ partnerkou u expatriotů. Tyto
problémy jsou z literatury dobře známy jako komplikující faktor při akulturaci. Také v
tomto výzkumu vyšlo najevo, ţe pracovní úspěch expatriotů, kteří jsou v manţelském
či partnerském vztahu, je do značné míry závislý na spokojenosti partnera/partnerky v
novém prostředí. Tyto informace by měly být součástí interkulturního tréninku pro
zaměstnance, před započetím stáţe v zahraničí, nejlépe ve formě koučování.
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V závěru bych chtěl poukázat na metody zvládání stresových situací pouţiyých
respondenty v tomto výzkumu, jako doporučení pro budoucí expatrioty, manaţery na
misích v České republice. Respondenti pouţili následující metody k zvládání
akulturačních problémů: formální studium češtiny, společenský styk s Čechy
prostřednictvím škol a jiných společenských institucí (na příklad zapojení manţelky/
partnerky do International Women Association Program – IWAP), diskuse
s nezávislou třetí stranou, která je seznámena jak s domácím prostředím expatriota,
tak s českým kulturním prostředím (na příklad učitel/ učitelka češtiny), vysvětlení
zvyklostí vlastní kultury českým spolupracovníkům a monitorováním jejich reakce.

125

6. Dodatek – kulturní adaptace, osobní zkušenosti a prožitky
Z BRNA DO PRAHY PŘES AUSTRÁLII
Michal Gärtner
Co je to láska? Je známo více definic. Je láska romantická, ale je také láska k
mamince, k otci, k dětem, k vlasti, k domovu, ke svobodě, k přírodě, k moři, k horám k
lesům ale i k penězům a k moci! Dovolím si tvrdit, ţe ty dvě poslední mě ovlivnily jen
nepřímo, ale zato těch prvních několik pořádně zamotalo mým ţivotem.
Dobře si vzpomínám na to svěţí, slunečné podzimní ráno roku 1968, kdy jsme
opouštěli rodné Brno směrem na Vídeň, a neznámý svět leţící za ní. Projeli jsme v
našem malém autíčku, plně naloţeném nezbytnostmi pro našeho tříměsíčního syna
Míšu, okolo Pálavy a směřovali k hranicím. Projeli jsme kolem vojáků v utahaných
naţloutlých uniformách s rudými hvězdami na čepicích. Připadali nám jako lidé, kteří
by ani v těch uniformách ani v tomto místě nejraději nebyli. Na hraničním přechodu
byli muţi v nám známých uniformách. Dali jsme jim naše pasy, oni je prohlédli, vrátili
a pokynuli nám sbohem. Ano, bylo to s Bohem, věděli to jak oni, tak i my. Málokdo si
bere na dovolenou k moři zimní oblečení a koţešinový pytel pro dítě.
Smíšené pocity. Zbavit se nenáviděných okupantů byl pocit pozitivní, který nás
poháněl dál, ale zbavit se současně i našeho domova, zázemí, míst, kde jsme proţili
první krůčky a první lásky, bylo neuvěřitelně bolestné. Tento pocit nám byl cizí, nikdy
jsme ho doposud nepoznali. Elenka to nesla těţce. Myslím, ţe tíţ neţ já. Cítil jsem to a
věděl jsem, ţe jí musím být oporou. My muţi takto smýšlíme a povaţujeme to za
normální. Ţeny smýšlí trošku jinak. Někdy zamění tuto muţskou snahu vzít na sebe
zodpovědnost za pokus o nadměrnou kontrolu, tedy o moc nad nimi a jejich osudem.
Vídeň. Nikdy jsem tu před tím nebyl. Nejsem zde jako turista, ale jako uprchlík, jako
někdo, kdo se právě navţdy rozloučil s domovem. Krásné paláce mě nezajímají.
Významné katedrály a kostely vnímám jako místa útěchy nikoliv víry. Široké bulváry
jsou spíše překáţkou při cestě k nákupu nezbytných potravin. Přes noc jsme se stali
politickými uprchlíky podle definice OSN.
Společenští inţenýři! Vše vyřeší jedním šmahem. Nacisté, komunisté zapomněli na
moudrost věků, na lidský vývoj, na přirozený vývoj, ve kterém jsou některé věci
stěţejní. Právo svobodně vyjádřit svůj názor, pohybovat se po světě, svobodně se
sdruţovat, mít moţnost budovat a zvelebovat soukromé vlastnictví. V podstatě jsem
měl plné zuby být součástí společenských experimentů, které mi byly vnucovány silou.
Milá a váţená paní H. Vţdy budeme této ţeně a jejímu invalidnímu manţelovi vděčni.
Postarali se o nás, kdyţ nám bylo ve Vídni nejhůře. Nechali nás bydlet v jejich
víkendovém domečku ve Wiener Waldu, tedy ve vídeňském lese. Tam jsme čekali na
let do Austrálie, kam jsme se rozhodli odejít kvůli krátké frontě před Australským
zastupitelstvím ve Vídni. U všech ostatních vyslanectví a velvyslanectví byly fronty
velmi dlouhé, muselo se stát i v noci. S malým dítětem jsme se museli rozhodnout
rychle. Paní H. byla rakouskou zaměstnankyní na Australském velvyslanectví. Úţasná
osoba. Byl bych rád, kdybych ji mohl představit mojí milované babičce (bábince),
která měla k Vídni vřelý vztah.
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Do Healesville jsme přišli za prací. Jako zemědělský inţenýr jsem dostal práci ve
výzkumném bramborářském ústavu v malé vesničce Toolangi, ze které je za jasných
dnů vidět aţ do Melbourne. Toolangi, malebná vesnička v krásném prostředí pod
horou Svatého Leonarda, asi 40 km na sever od Melbourne, se stala naším domovem
na prvních šest let ţivota. Toolangi znamená v řeči místních Austrálců „vysoké
stromy“. Opravdu jsou tam, mohu to dosvědčit z vlastní zkušenosti. Drahá paní C.
Dodatečně děkujeme za stroţok včetně malých vačnatců podobných myším, kteří ţili
uvnitř, a celou noc chroustali slámu. Vţdy budu vděčen Australanům za přijetí a
podporu, kterou nám dali. V Austrálii mám několik dobrých přátel, kterých si velmi
váţím, zejména pro jejich velkorysost a pevnost charakteru. Australané jsou vţdy
připraveni pomoci člověku v nesnázích. Na druhé straně si uvědomuji, ţe australský
charakter stále ještě dobře neznám, ani po třech desítkách let ţivota mezi nimi. Začal
jsem poznávat některé jeho rysy, aţ kdyţ jsem se po létech rozhodl k návratu do
Evropy. Očekával jsem negativní reakce jak od Australanů, tak i od mých nových
spoluobčanů v Čechách a na Moravě. Překvapila mě zejména síla reakce našich
australských přátel. Uvědomil jsem si, ţe za jejich anglosaským stoicismem se skrývá
celonárodní pocit nejistoty plynoucí z odloučení od jejich někdejších evropských
domovů. Osud Evropanů, v lidském oceánu Asie.
Austrálie je skutečně krásná, ačkoliv drsná země. Místní topografie, fauna i flora jsou
velice odlišné od evropské. Podle mého názoru je to právě ten druh země, ze které se
Evropan můţe těšit domů. Takový sentiment není výhradní doménou nedávných
přistěhovalců. Australan, kterého znám uţ mnoho let, mi v nestřeţeném okamţiku po
několika skleničkách řekl: „To víš, ţe by kaţdý australský intelektuál chtěl mít
venkovský domek v Anglii, nebo alespoň chaloupku v Irsku.“ Jiný známý „Aussie“
vyskočil radostí do vzduchu, kdyţ se uskutečnil jeho sen – koupil si domeček ve
Španělsku. V Praze jsem se seznámil s jedním Australanem, který uţ mnoho let ţije na
Moravě. Zeptal jsem se ho, kdy se hodlá vrátit do Austrálie. Na můj dotaz odpověděl:
„A co bych tam dělal?“
Samozřejmě, ţe je také mnoho Australanů ţijících v Evropě, kterým se stýská po
Austrálii, kdyţ jsou tak daleko od domova. Podle jejich vyjádření se jim zejména
stýská po vzájemné lidské vstřícnosti, laskavosti a pozitivnímu postoji k ţivotu. Někteří
Australané rádi vyzdvihují fakt, ţe jejich země je ta nejlepší na světě. Ale co je to
nejlepší země? Země s nejkrásnější přírodou, největším bohatstvím, nejpřátelštějšími
lidmi? Kaţdý si vytváří svůj osobní názor. Jelikoţ Austrálie je země uprchlíků, věřím,
ţe řada Australanů povaţuje jejich zemi za nejlepší především proto, ţe je daleko od
místa odkud odešli, kde jim bylo ublíţeno. Australané anglosaského původu mají rádi
navţdy vděčné a oddané imigranty. Jakmile se ale „nový Australan“ osamostatní
natolik, ţe přestane povaţovat Austrálii za svůj jediný domov a začne cestovat do své
původní vlasti, zjistí, ţe se postoj některých jeho spoluobčanů změní. Někteří jeho
změnu postoje k Austrálii přijmou, někteří tiše závidí, a jiní ho zavrhnou. Být zavrţen
za obnovení vřelého vztahu k rodné zemi je nesmírně bolestivé. Toto se můţe zvlášť
lehce přihodit opravdovým politickým uprchlíkům, kteří v koutku duše vţdy doufali v
návrat do vlasti.
V Austrálii se hodně diskutují přednosti a nedostatky socialismu a komunismu. Nikdy
tyto systémy lidské společnosti nepoznali, ale mnoho Australanů má k socialismu a ke
komunismu pozitivní vztah. Myslím si, ţe je to zejména proto, ţe si pod tímto termínem
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představují něco ideálního, něco mezi společností, kterou teoreticky nastínili jak
Kristus, tak i Marx. Kristus viděl takový ideální svět aţ v posmrtném ţivotě. Pro
Marxe to byla teorie, k jejíţ realizaci sice vyzval v Komunistickém manifestu, ale proti
jejímuţ bezhlavému uplatnění varoval ke konci svého ţivota, zejména v málo známém
díle Grundrisse. V praxi komunismus není tou společností, která umoţňuje většině lidí
ţít civilizovaným způsobem. Naopak, komunismus vynese na povrch ty nejhorší
vlastnosti, které v nás jsou: závist, podvod, zradu, leţ, nabubřelost. V komunismu se
nevyplatí být charakterní, pokud se chováte slušně, jste buď podezřelý, nebo k smíchu.
Jste nebezpečný pro ty, kteří hru totality berou váţně. Komunismus ničí charakter
jednotlivce.
Vraţda charakteru nepatří mezi postoje civilizovaného člověka. Takto se chovají lidé,
kteří předstírají, ţe jsou někým, kým ve skutečnosti nejsou. Jsou to lidé, kteří neznají
druhé. Vrazi charakteru nás čtou podle jejich vlastních představ. Myslí si, ţe nás
znají, ale neznají nás. Neví, jak smýšlíme, neznají naše myšlenkové procesy. Neznají
naši minulost, přítomnost ani budoucnost. Neznají vlivy, které na nás měli naši rodiče
a prarodiče. Nevědí, jak nás ovlivňuje láska, co cítíme k milovaným. Ano, láska můţe
znamenat nesmírné štěstí, ale i neuvěřitelnou bolest pokud její trvání je podmíněno
vraţdou charakteru.
Říká se, ţe bolestí člověk roste, je skromnější, ohleduplnější, váţí si víc druhých. Příliš
mnoho bolesti však můţe ničit charakter. Psychologové tvrdí, ţe charakter se formuje
přibliţně do šesti let. Avšak názory či postoje se mohou měnit, zintenzivňovat či
naopak zklidňovat během celého ţivota. Bolestivé zkušenosti k tomu někdy
napomáhají.
Nesmírně si váţím lidí, kteří jsou schopni změnit jejich náhled na ţivot. Mám na mysli
komplexní změnu náhledu, to co Thomas Kuhn nazval „paradigm shift“, tedy
modelový posun. Je to záleţitost hlubokého poznání sebe sama a svého okolí. Lidé,
kteří jsou schopni změnit jejich postoj k lepšímu pro ně i pro ostatní, jsou hrdinové
našeho všelidského snaţení umět ţít sami se sebou i s jinými. Vyţaduje to úţasnou,
vnitřní sílu.
Změna, tedy změna pozitivní, je výsledkem pochopení rozdílu mezi návyky a
hodnotami. Návyky se dají měnit. Je to sice bolestný proces, ale je moţný. Hodnoty
jsou naopak trvalé. Například kaţdodenní čištění zubů je návyk, ale skromnost či
laskavost jsou hodnoty trvalé.
MG
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