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Anotace 

Tato diplomová práce pojednává o etických principech konfucianismu, které ovlivňují 

současné řízení asijských podniků v zemích východní Asie. Představí Konfuciovo 

učení, historický kontext jeho vzniku, vlivy na utváření kultury v zemích východní Asie 

a některé dominantní prvky, jež se v průběhu staletí zformovaly do určitých etických 

standardů, které podmiňují také způsob řízení dnešních, například čínských, korejských 

a zčásti i japonských podniků. Tyto společnosti nepodnikají už jen na svých 

domovských územích, ale mnohé svou činnost provozují také u nás a v západních 

zemích s odlišnou kulturní tradicí, formovanou křesťanstvím. Představení některých 

etických principů přítomných ve  způsobu asijského managementu, které mají svůj 

základ v učení konfucianismu, v kontextu kulturních tradic umožňuje hlubší 

interkulturní porozumění.  
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Abstract 

The thesis „Confucian ethical principles in managing Asian companies“ will present 

the ethical principles of Confucianism that affect the current management of Asian 

companies at Eastern Asia. The work will introduce with history of Confucianism, its 

influence on the culture in Asian countries and with some dominant elements, which 

over the centuries strengthen to certain ethical standards determinating the way of 

today´s management of Chinese, Korean and partly Japanese companies. Many of these 

companies do operate in western countries with different cultural tradition based on 

Christianity. Presenting of some ethical principles in Asian management in the context 

of cultural traditions allows for deeper intercultural understanding.  
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Úvod 

 

S postupným pronikáním západních podniků na území východní Asie a  opačně 

vyvstala nutnost hodnotit místní specifika ekonomického prostředí, která se odlišují, 

fungují na základě specifických hodnot, mravních kritérií a  etických principů. S touto 

nezbytností jsme se setkali také v České republice, kde se zvýšený zájem o asijské trhy 

a o provozování ekonomické činnosti v Asii projevuje od devadesátých let dvacátého 

století. Úvodní nadšení z očekávání obrovských možností otevírajících se asijských trhů 

však postupně opadává s množícími se negativními zprávami v médiích o  neúspěšných 

osudech poboček velkých podniků, jako např. Škoda Plzeň, Vítkovice, ČZ Desta, 

Agrofert a dalších budujících tzv. „joint venture“ nebo svá zastoupení v Asii. Čeští 

i  zahraniční investoři si stěžují na vysokou míru korupce a s ní spojené mimomzdové 

náklady, na časté nenadálé změny pravidel a úpravy smluvních podmínek, zdlouhavost 

a netransparentnost jednání, porušování a nedostatečnou ochranu vlastnických práv, 

hospodářský protekcionismus, nedostatečnou iniciativu zaměstnanců… a na mnoho 

dalších problémů spojených s podnikáním v Asii. Poslední desetiletí zaznamenáváme 

také nárůst přímých čínských, korejských a japonských investic u nás. Na webu 

Ministerstva zahraničních věcí České republiky jsou uvedeny informace o asijských 

podnicích působících na našem území. Zajímavým se mimo jiné jeví geografické 

rozmístění těchto podniků: například korejské podniky působí především na severu 

Moravy, čínské převážně ve středočeském kraji atd. Přestože v Moravskoslezském kraji 

dlouhodobě existuje problém vysoké nezaměstnanosti, lidé o práci ve zdejších 

korejských podnicích nestojí,  tyto  podniky  mají vysokou míru fluktuace zaměstnanců 

a  celkově mají mezi zaměstnanci spíše špatnou pověst. Stávkující zaměstnanci si 

stěžují na porušování zákoníku práce, šikanu na pracovišti ze strany vedoucích, špatné 

mzdové podmínky, nucení k nedobrovolným neplaceným přesčasům…  

Výše zmiňované jevy vyvolávají řadu otázek a byly inspirací pro vznik tématu této 

diplomové práce. Většina z nás má tendenci předpokládat, že to, co probíhá v naší 

vlastní kultuře, je přirozené, že zvyky vlastní skupiny jsou univerzálně platné a že 

normy, role a hodnoty, jimž věříme, jsou správné. Takové předpoklady snadno vezmou 

za své, když se setkáme s podobně přesvědčenými lidmi z jiného kulturního okruhu. 

Ještě zřetelnější se tato skutečnost stane, setkáme-li se s takovými projevy jednání, 

kterým nerozumíme a  nedokážeme je interpretovat jinak než z perspektivy vlastního 

kulturního rámce. Vznikají pak dezinterpretace, které jsou zodpovědné za vznik řady 
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výše jmenovaných problémů na obou stranách. Pro současné (nejen české) ekonomické 

a obchodní prostředí je charakteristická interkulturní zkušenost. Rozhodování 

v  podnicích s mezinárodní účastí nebo v nadnárodních firmách je zatíženo kontexty 

setkávajících se kultur někdy více, někdy méně odlišných. Tato práce se zabývá 

způsoby podnikového řízení asijských podniků a pracuje s  výsledky výzkumů z  oboru 

interkulturního managementu. Důvodem je snaha porozumět etickému rozměru způsobů 

managementu asijských podniků, které operují také v  České republice, a nabídnout 

vhled do základů hodnotové orientace zemí východní Asie ovlivněných učením 

konfucianismu a pomoci tak českým podnikům vyvíjejícím tam své ekonomické 

aktivity účinněji předcházet jmenovaným problémům. 

Dodnes nejsou metodologie ani přístupy k výzkumu konfucianismu jednotné. 

Výkladové rámce konfucianismu k němu přistupují z hlediska filosofie, náboženství 

nebo kultury z pozice pojetí západní vědy. V této práci s nimi nebudeme polemizovat. 

Zaměříme se na etické implikace konfucianismu a jeho konkrétní etické principy 

vztáhneme na problematiku současného řízení asijských podniků. Někteří autoři se 

vyhýbají předpokladu příčinné souvislosti mezi konfucianismem a ekonomickou 

oblastí, kam patří také podnikové řízení. Další práce z toho oboru vlivy konfucianismu 

a  priori obecně předpokládají, ale dále se jimi konkrétně nezabývají. Tato práce si 

klade za cíl objasnit, které konkrétní etické principy konfucianismu ovlivňují současné 

řízení asijských podniků, a tím potvrdit předpoklad o vlivu konfucianismu na současnou 

ekonomickou oblast Číny, Koreje a částečně i Japonska. 

Práce je strukturována do dvou hlavních částí, teoretické a aplikační. Metodologicky 

je nejprve pojednáno o konfucianismu z teoretického hlediska. V první části je 

věnována pozornost historii jeho vzniku a některým důležitým etickým principům 

relevantním pro oblast našeho zkoumání. Konfucianismus prošel dvoutisíciletým 

vývojem a podléhal řadě interpretací, proto teoretický výklad nelze opomenout. V druhé 

(aplikační) části práce jsou hledány korelace mezi výsledky výzkumů současného 

způsobu řízení asijských podniků a  konkrétními představenými etickými principy 

konfucianismu. V obou částech je kladen značný důraz na kontext, který zahrnuje 

přiblížení i dalších myšlenkových směrů přítomných ve východní Asii, popis vlivů 

konfucianismu v současných vybraných asijských zemích a představení přístupů ke 

zkoumání etiky konfucianismu. Práce se argumentačně opírá o výsledky výzkumů 

interkulturních rozdílů a  interkulturního managementu. Z tohoto důvodu je přiblížení 

kontextu nutné, abychom se vyhnuli plošnému zobecňování problematiky, ze kterého 
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bývají některé interkulturní přístupy obviňovány. Je zřejmé, že „kultura“ není neměnná, 

statická, a protože je předávána a uchovávána lidmi, jejich myšlením, řečí a činností, 

podléhá vždy novým interpretacím. Z tohoto pohledu je tato práce pokus interpretovat 

učení konfucianismu z perspektivy oboru etiky, která má interdisciplinární charakter 

a  jako aplikovaná věda se projevuje také v podnikatelské etice, která se již dotýká 

podnikového řízení. Protože se jedná o česky psanou diplomovou práci, byl při 

transkripci čínských jmen a termínů zvolen český standardizovaný přepis, platný od 

roku 1951, který zohledňuje výslovnost. V závorkách je pak uveden přepis podle 

mezinárodního standardu pro přepis čínštiny do jazyků užívajících latinku pchin-jin 

(pinyin). U korejských nebo japonských termínů je použito pouze české transkripce. 

Kultury východní Asie oceňovaly vytvoření mravní společnosti a normy chování 

ovlivněné tímto přístupem jsou stále v  těchto společnostech přítomné. Mezi 

charakteristické rysy konfucianismu patří důležitost mravní integrity osobnosti 

a  citlivost pro etiku životní praxe, která je uplatňována jak v rámci užší rodiny, tak 

i  v širším okruhu celé společnosti. Etická dilemata vzniklá praxí zde ovšem nejsou 

řešena na úrovni abstraktních morálních principů. Konfucius se snaží ve svých výrocích 

a komentářích na ně poskytovat praktické odpovědi. Přestože v  současných asijských 

zemích s  konfuciánskou tradicí dochází k ovlivňování jejich kultury Západem 

a  zejména v hospodářské oblasti je vyvíjen tlak na vývoj a uplatňování norem podle 

západního vzoru, mnoho odborníků poukazuje na společenskou zakotvenost 

konfuciánského étosu. Bez ohledu na to, zda lidé z východní Asie vyznávají 

buddhismus, taoismus, křesťanství či jiné náboženství, nebo nosí džíny a selektivně se 

obklopují artefakty současné západní kultury, dá se o nich tvrdit, že jsou také 

praktickými konfuciány. Moje práce se snaží tento názor obhájit a také konkrétněji 

vymezit konfuciánský étos v praxi podnikového řízení. 
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1. Vymezení použitého pojmového aparátu 

1.1. Konfucianismus, konfuciánství, asijské země, západní země, etika, 

kultura, interkulturní vztahy… 

 

Zaměření této práce vyžaduje na mnoha místech používání takových termínů, které 

jsou široké, obecné a jejich význam bývá interpretován podle oblastí použití. Z tohoto 

důvodu potřebují některé z nich bližší vymezení. 

Budeme se zabývat učením konfucianismu a jeho vlivem v dnešní podnikové praxi. 

Na Západě vytvořený termín konfucianismus obsahuje konotace jako například 

„náboženství“, „filosofie“, „etický systém“, „politická teorie“ apod. V současnosti se 

začíná v české akademické oblasti prosazovat termín konfuciánsví, protože překlad 

termínu „konfucianismus“ je pokládán za chybný.
1
 V této práci se budeme držet 

„nesprávného“, ale tradičně zavedeného pojmu „konfucianismus“, je totiž hojně užíván 

v pracích psaných anglickým jazykem, a to jak u  autorů z asijského, tak 

i  euroatlantického okruhu.    

Geograficky se téma dotýká asijských zemí a pojednává o asijských podnicích. 

Adjektivem „asijský“ je míněn především subregion asijského kontinentu - východní 

Asie, zejména Čína, Jižní Korea a Japonsko.
2
 Východiskem pro výběr těchto zemí byl 

jejich specifický přístup k činnostem v ekonomické sféře a společné historické, kulturní 

a náboženské tradice. Užíváme-li adjektivum „asijský“, rozlišujeme tím implicitně od 

„západního“, kterým myslíme euroatlantický prostor. Tento dichotomický konstrukt je 

nutný k odlišení různých kulturních přístupů k lidské praxi.  

Otázkami spojenými s lidskou praxí se zabývá praktická filosofie neboli etika. Pro 

lidskou praxi je charakteristické jednání, jež je výsledkem svobodného rozhodování, 

za  které můžeme nést odpovědnost, nebo které můžeme ospravedlnit. Etika se zabývá 

mravní stránkou jednání a to v tom smyslu, že hledá zdůvodnění. Odůvodnění mravních 

norem a hodnot patří mezi základní otázky etiky. Z lidské praxe je patrné, že existují 

různé mravy a normy různých kultur. Co je tedy zdrojem mravnosti, kultura? Nebo 

existuje nějaká obecná zákonitost lidství v níž mravní hodnoty a normy platí pro 

všechny lidi stále a stejně napříč kulturami? Předpoklady etického zkoumání těchto 

otázek tvoří antropologie, filozofie i náboženství. Z hlediska antropologie jsou mravní 

hodnoty dávány do souvislosti s přirozeností člověka a s jeho životním smyslem, jinými 

                                                 
1
 Viz např. Vávra, 2009 nebo Liščák, 2013 atd. 

2
 Kromě těchto zemí sem patří ještě Tchaj-wan, Severní Korea a Mongolsko. 
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slovy mravní realizace naplňuje smysl lidského života. Filosofie opírá svá zdůvodnění 

o  soudy našeho rozumu, který aplikuje své praktické vědění na určité případy praxe. 

Náboženství pak antropologické i filosofické předpoklady etického myšlení spojuje 

a  dále prohlubuje o vztah člověka k transcendentní skutečnosti. Různé teorie etiky 

pomáhá ověřovat a prokazovat etika aplikovaná, která se zabývá praktickými důsledky 

teoretických koncepcí. Vznikají tak etiky snažící se postihnout co nejširší oblast lidské 

praxe (etika lékařská, podnikatelská, environmentální, obchodní, informační… atd.) 

S pojmem kultura se setkáváme v mnoha vědních disciplínách, proto existuje celá 

řada jeho vysvětlujících definic. Axiologické (hodnotové, subjektivní) pojetí kultury 

považuje za kulturu vrcholné projevy lidského ducha (věda, umění, vzdělání). 

Antropologické pojetí kultury vychází z významů a hodnot sdílených určitou skupinou. 

V užším pojetí kulturní antropologie tento pojem označuje projevy chování lidí, tedy 

způsoby myšlení, cítění a jednání v určitém společenství. Kultura má kolektivní 

charakter, protože je vždy nějakým způsobem sdílena lidmi v určitém společenském 

prostředí. Je založena na hodnotách a demonstrována praktikami jedinců (Hofstede, 

2005).  S tímto užším vymezením kultury souvisejí další dva pojmy, a to kulturní 

relativismus (jindy označován jako kulturní pluralita) a kulturní vzorce. Kulturní 

relativismus neznamená, že by se na jedince a společnost nevztahovaly žádné normy. 

Uznává, že jednotlivá společenství (národy, etnika, kmeny, rasy, náboženské skupiny) 

mají své specifické kultury, které jsou považovány za rovnocenné. Podle Hofsteda 

neexistují totiž žádné seriózně vědecky podložené argumenty, na jejichž základě 

by  bylo možné považovat některé způsoby myšlení a jednání určitých skupin 

za  nadřazené (nebo podřazené) jiným.
3
 Z pozice kulturního relativismu jsou tedy 

jednotlivé kultury jedinečné a  neopakovatelné sociokulturní systémy, které je možné 

popsat a pochopit jen v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí.
4
 Kulturní 

relativismus nabízí perspektivu, která je opoziční ke všem formám nacionalismu, 

rasismu, fašismu apod. Vytváří teoretické podloží většiny koncepcí multikulturalismu. 

Je však třeba zmínit, že doposud se stále spíše jedná o ideu a konstrukt než popis 

reálného stavu, protože většině kultur je vlastní etnocentrismus, který posuzuje odlišné 

kultury a jejich projevy z perspektivy kultury vlastní. Stranou ponecháváme 

problematiku etnocentrického poměřování určitých kulturních projevů jako např. 

infanticidy, upalování manželek spolu se zesnulými manželi, kanibalismus apod. 

                                                 
3
 Hofstede 2005, s. 16. 

4
 Průcha 2007, s. 47. 
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Kulturní relativizmus bývá kritizován za popírání obecných mravních norem, které 

nakonec sám stanovuje (jako např. mravní imperativ: Uznej rovnost všech kultur!).
5
 

Tato kritika by měla spíše směřovat k mravnímu relativizmu, kam zmíněný problém 

patří.  

Kulturní vzorce jsou pak naučená schémata pro jednání. Jsou předávána z generace 

na generaci socializací, reprodukují se například v náboženských obřadech, kulturních 

výtvorech a stabilizují se ve zvycích, obyčejích, tedy v naučeném mravu.
6
 Vznikají tak 

kulturně specifické orientační systémy, jejichž funkcí je „propůjčovat smysl a tvořit 

význam“. To ovšem neznamená, že kultura je jejich zdrojem. Kultura je prostředek 

a  nástroj lidského života. Nemůžeme zde opomenout význam náboženství, která 

prezentují nějaký názor na povahu světa a postavení člověka v  něm, mají tedy 

kulturotvorný potenciál (vytvářejí určitou kulturu) a předkládají mravní vodítka, která 

jsou základem pro specifické orientační systémy. Ty jsou užitečné pro příslušníky stejné 

skupiny (stejného kulturního okruhu), protože zjednodušují vzájemné interakce. Když je 

ale jeden z interakčních partnerů z  jiné skupiny, např. je jiné národnosti nebo patří 

jednoduše do skupiny s odlišným orientačním systémem hodnot a pravidel jednání, 

dochází k tzv. kritickým interakčním situacím, kdy účastníci interakce významům 

a  smyslům nerozumějí. Dochází ke kolizi kulturních orientačních systémů, 

zjednodušeně ke kolizi mravů. 

Každá kulturní skupina má svou specifickou morálku, která je někdy více a někdy 

méně odlišná od morálky jiných skupin. Když se řekne, že nějaká skupina má „svou 

morálku“, pak tím myslíme soubor přesvědčení o mravních hodnotách, o tom, co je 

mravně dobré a co mravně špatné. Mravní hodnota je především kvalitou skutků, které 

odpovídají nějaké mravní normě. Názorně si to můžeme demonstrovat na příkladu 

citace z knihy „Povahové rysy Číňanů“ z roku 1900 Artura H. Smitha, v níž uvádí: 

 „V mé vlasti (Anglie) se obyčejně říká: nenech se ohnout, i kdyby ses při tom měl 

zlomit. …V Číně je tomu právě naopak: nech se ohýbat, ale nenech se zlomit. Ve dvou 

tak odlišných kulturách, jako jsou Anglie a Čína, platí pro vztahy mezi lidmi evidentně 

zcela odlišná pravidla.“
7
 

                                                 
5
 Fuchs 2011, s. 31. 

6
 Antropoložka Ruth Benedictová, autorka teorie kulturních vzorců, popsala ve své výzkumné práci  

   z r. 1946 kulturní vzorce Japonců. 
7
 Nový a Schroll-Machl 2005, s. 11. 
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Kultura hraje v mezinárodních vztazích na všech úrovních důležitou úlohu, 

do  značné míry je determinuje. Ilustrativní citace nám připomíná, jak je důležité znát 

étos cizích zemí, pokud v nich nechceme zabřednout do problémů.  

Vědeckému zkoumání kulturního kontextu, který ovlivňuje varianty způsobů 

lidského chování a jednání, se věnuje obor interkulturní psychologie. Z výše popsaného 

je zřejmé, že se jedná o multidisciplinární obor, který úzce souvisí právě s oblastí 

morálky, respektive s vědeckou disciplínou aplikované etiky.
8
 Podstatou se jedná 

o  komparativní vědu, protože srovnává shody a rozdíly (dle mého názoru nejen) 

psychologické povahy mezi příslušníky různých kulturních skupin. A jako taková 

spolupracuje se sociologií, etnologií, kulturní antropologií, sociolingvistikou, 

demografií, historickou vědou atd. Vznikla na konci šedesátých let dvacátého století 

v USA pod vlivem problémů, které vyvolávalo zrychlující se „přibližování“ různých 

kultur způsobené rozvojem informačních technologií a mezinárodní ekonomickou 

činností. Evropským průkopníkem výzkumů kultury je nizozemský profesor Geert 

Hofstede, podle něhož je porozumění rozdílům v myšlení a jednání lidí z různých 

kulturních okruhů podmínkou k řešení lidských problémů, které jsou napříč kulturami 

stejné. Hofstede volil sociologický přístup, jehož základem byla statistická srovnávací 

analýza. Antropologický přístup se snaží porozumět různým kulturám „zevnitř“, tedy 

pobytem a studiem přímo uvnitř skupiny. Na tento typ výzkumu se zaměřil například 

francouzský vědec Philippe D´Iribarne, který zkoumal pobočky výrobní společnosti 

v různých zemích a volil kvalitativní metodu výzkumu. Hodnotový přístup k výzkumu 

kultury zvolila dvojice badatelů F. Kluckhohnová a F. Strodtbeck, podle nichž se 

kultury navzájem liší ve své převažující hodnotové orientaci (Šroněk, 2003).
9
 

Někteří autoři používají ve svých pracích termín kulturní standardy, který znamená 

popis kulturních rozdílů a zvláštních znaků konkrétní posuzované společnosti. Jedná se 

o zobecněné skupiny rysů dané kultury, které jsou pro sledovanou kulturu příznačné. 

Jejich zkoumání se většinou provádí hodnotící kvalitativní metodou, nelze jimi ale 

v žádném případě popsat celou kulturu jako takovou. Slouží spíše k prvotní orientaci 

v praxi. Výsledky výzkumů kulturních standardů platí vždy pro určitou konkrétní 

                                                 
8
 Podobně jako teorie etiky, kam řadíme kategorie jako „pravda“ a „lež“, zkoumá i interkulturní       

psychologie jednání lidí ve vztahu k „pravdě“ a ke „lži“. Průcha (2007) ve své knize uvádí příklad 

takto zaměřeného výzkumu, který dokládá, že rozdílné kultury mohou interpretovat nepravdivé 

výroky různě. V jedné kultuře mohou být posuzovány negativně, v jiné pozitivně. To ale 

neznamená, že by kategorie „lež“ byla nahlížena jednou pozitivně a jednou negativně, že by to tedy 

byl jasný argument pro vyvrácení etického univerzalismu. Tady se spíš jedná o případ tvorby dvou 

soudů, kdy jeden využívá teleologickou pozici a druhý deontologickou. 
9
 Šroněk 2003, s. 12. 
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specifickou kulturu a jsou podmíněny určitým prostorovým a časovým kontextem jejich 

vzniku. Od počátku devadesátých let minulého století probíhaly diskuse o váze 

a  významu kultury, jejíž charakteristika se časem mění. Za příklad se uvádí Japonsko, 

které se ve svých ekonomických aktivitách nechalo cíleně systematicky ovlivnit 

„Západem“. Toto na jedné straně odkazuje na poměrně rychlou generační partikulární 

kulturní proměnu, na druhé straně ovšem dochází k proměnám historicky zakořeněných 

kulturních vzorců jen velmi pozvolna, procesy probíhajícími celá staletí.  

Pojem interkulturní vztahy zahrnuje celou šíři mezikulturních setkávání na všech 

úrovních života. Patří sem jak vzájemné interkulturní partnerské vztahy jednotlivců, tak 

i mezinárodněpolitické vztahy celých zemí, nebo vztahy nadnárodních ekonomických 

subjektů apod. Z perspektivy této práce budeme nahlížet na pojem interkulturní vztahy 

v rámci interkulturního managementu, který se soustřeďuje na procesy uvnitř podniků 

a  mezi nimi, které přesahují kulturní i současné geografické hranice.
10

 Každý 

management, nejen ten interkulturní, zahrnuje rozhodování. Rozhodování v podnicích 

s mezinárodní účastí nebo v nadnárodních firmách je navíc zatíženo kontexty 

setkávajících se kultur někdy více, někdy méně odlišných. Způsoby rozhodování jsou 

založeny na přesvědčeních o tom, co je v dané kultuře považováno za správné. 

Rozhodnutí jsou tedy do značné míry implikována etikou dané kultury. Proto při 

kontaktu s lidmi z jiné kultury bychom měli vědět, co je z etického hlediska pro ně 

akceptovatelné a co už nikoli. Pokud pracujeme například v cizí zemi a naše rozhodnutí 

budou založena na etice jednání obvyklé v naší zemi domovské, je velmi 

pravděpodobné, že naše „dobře“ míněné rozhodnutí bude „špatné“ (Hofstede, 2006). 

Určité kultury tvoří a uznávají určité etické standardy a hodnoty, přičemž to, čemu je 

přikládána vyšší morální hodnota, se může lišit. Pro dnešní obchodní prostředí je 

charakteristická zkušenost interkulturních vztahů. Všude tam, kde dochází 

k vzájemnému setkávání lidí, dochází k rozhodování a potřebě jednat.  

„Proto kompletní a čestná interkulturní etika favorizuje podobnosti (commonalities) 

a rozpoznává rozdíly. Tím, že akceptujeme obojí, můžeme lépe ohodnotit potenciální 

dopady našich činů a být více tolerantní k činům ostatních.“
11

 

 

 

                                                 
10

 Piekkari 2009, s. 269. 
11

 Samovar 2007, s. 360. 
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1.1.1. Kultura, náboženství a etika 

 

Denisa Červenková (2013) považuje náboženství za kompozitní celek, kam patří 

nauková složka (vyznání, představy o Bohu, světě a člověku), etická složka (tj. dopad 

náboženského přesvědčení na jednání jednotlivce i společenství) a složka rituální 

(zpřítomňující a udržující vztah úcty k transcendentní skutečnosti).
12

 Všechny tyto 

složky jsou zároveň zdrojem určité kultury, přičemž právě složka etická ovlivňuje 

nejvíce mimo-náboženský prostor. Všechny tyto složky jsou nějakým způsobem 

ve  vztahu nejen k sobě navzájem, ale také v dynamickém vztahu s  kulturou a lidskou 

společností. Kultura je tedy prostředkem lidského života, nástrojem člověka, závisí 

na  jeho mravních rozhodnutích, jeho vztazích k bližním a víře (v co člověk věří). 

Otázka vztahu mezi kulturou, náboženstvím a společností není nová. V minulosti 

neexistovala taková kultura, která by neobsahovala nějakou formu náboženství. Potud 

kam až jsme schopni v historii dohlédnout, nacházíme důkazy, že se vždy člověk nějak 

nábožensky projevoval a tázal po podstatě smyslu své existence („odkud“, „kam“, 

„proč“). Současný vývoj lidských společností vyžaduje nové další promýšlení otázky 

tohoto vztahu. Na jedné straně jsme svědky zrychlování procesu sekularizace, 

náboženství ztrácí význam pro veřejný život, na druhé straně se sakralizují některé 

společenské oblasti jako například politika nebo ekologie. Díky globalizačním 

procesům dochází k intenzivnímu mezikulturnímu a mezináboženskému setkávání, 

vznikají nové formy religiozity (Schaeffler, 2003). Dochází také k renesanci 

východních náboženství v jejich domovských zemích a ke zvýšenému zájmu o jejich 

nauky u lidí žijících v euroatlantickém prostoru. 

Nauky různých náboženských tradic zakládají konkrétní etiky. Dokonce i tam, kde 

teorie etiky staví na rozumových základech a jeví se jako na náboženství nezávislé, mají 

na ně tyto nauky vliv. Náboženství obecně prezentují nějaký názor na povahu světa 

a  postavení člověka v něm, proto také předkládají mravní vodítka, vytvářejí kulturu.  

„…představy o tom, co je a není správné, a výroky o podstatě dobrého života 

vycházejí (vědomě či nevědomě) z obecného chápání světa a postavení člověka v jeho 

celkovém uspořádání. Proto se nemůžeme ptát: Proč bych se měl chovat morálně? Nebo 

Jaký smysl má dobro?, aniž bychom se zároveň nedotýkali otázek, které jsou ústřední 

pro náboženské myšlení.“
13

 

                                                 
12

 Červenková 2013, s. 111. 
13

 Thompson 2004, s. 144. 
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Mnohá náboženství a kultury se v pojetí člověka a jeho určení sice vzájemně liší, 

přesto všechna usilují o nalezení a realizaci pravé humanity. Na rovině etických ideálů, 

základních morálních hodnot a principů lidského chování, mezi nimi existuje 

překvapivá a dalekosáhlá shoda (Hošek, 2014).  

Je tedy zřejmé, že kultura i náboženství provází všechny sféry lidského života včetně 

toho ekonomického, na který je zacílena tato diplomová práce. Kromě jiného se 

všechna velká světová náboženství (křesťanství, islám, buddhismus) věnují sociálním 

otázkám a zaobírají se principy hospodářského života, které potom formulují 

v doporučeních a příkazech jednání. V křesťanství má toto myšlení dlouhou tradici.
14

 

K systematické reflexi sociálních otázek pak dochází od konce 19. v sociální nauce 

církve, v reakci na společenské problémy spojené s průmyslovou revolucí. (Azenbacher, 

2004). Náboženství ovlivňují hospodářskou a ekonomickou činnost lidí a kulturu této 

sféry. Docent Šroněk (2000) uvádí jako příklad vlivu náboženství na ekonomické 

postoje a činnosti výzkumem zjištěné korelace mezi převažujícím náboženstvím v určité 

zeměpisné oblasti a jejím HDP nebo příklad korelace mezi náboženskými svátky 

a  spotřebou, či náboženský vliv na ekonomickou úlohu žen v patriarchálně založených 

společnostech. Proto je elementární znalost náboženských systémů nutná, chceme li 

pochopit cizí kulturu a být úspěšní v interakci s jejími příslušníky, a to nejen v oblasti 

managementu. Kulturně nestranný přístup a úcta k náboženským tradicím jsou klíčové.  

 

1.1.2. Kultury a jazyk 

 

Jazyk zastává klíčovou roli nejen v komunikaci mezi různými kulturami, ale také 

v rámci kultury vlastní. Může objasňovat a může také způsobovat nedorozumění. 

Písemné symboly jsou součástí kulturní identity. Lingvističtí badatelé (E. Sapir, 

B.  L.  Whorf) se domnívali, že jazyk je ukazatelem kulturní reality. Vycházeli z toho, 

že žádné dva jazyky si totiž nejsou natolik podobné, aby mohly plně reprezentovat 

stejnou sociální realitu. Daný jazyk a realita, kterou nám zprostředkovává, předurčuje 

způsob interpretace. Ivan Nový (2005) uvádí příklad, jak struktura věty může vést 

u  příslušníků jiné kultury k dezinterpretacím: 

„Například v čínštině jsou nejprve popisovány kauzální souvislosti a pak se teprve ve 

větné stavbě objeví agens (osoba konání). Čínská věta by byla utvořena např. tímto 

způsobem: „Protože velmi silně pršelo a ulice byly zatopené a protože na poště stála 

                                                 
14

 Sociální legislativa ve SZ, myšlení Augustina, T. Akvinského…atd. 
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před přepážkou dlouhá fronta lidí a přepážku zavřeli, než na mě došla řada, nemohl 

jsem balík odeslat.“ Na mluvčího, jehož mateřštinou je angličtina, toto vyjádření působí 

dojmem, že mluvčí hledá výmluvy, snaží se odvést řeč jinam, nebo možná dokonce chce 

něco předstírat. Anglická verze stejné výpovědi - „Nemohl jsem odeslat balík, protože 

přepážku na poště zavřeli, než na mě došla řada“- by na Číňana působila dojmem, 

že  mluvčí je nezdvořilý a příliš prosazuje svou osobu. Oba mluvčí jsou ve svém 

komunikativním jednání formováni strukturami vlastního jazyka.“
15

  

Lingvistické teorie nám umožnily popis různých komunikačních stylů jednotlivých 

kultur. Americký antropolog Edward Twitchell Hall ve své významné práci Beyond 

Culture z roku 1976 rozlišil tzv. vysokokontextuální a nízkokontextuální kultury (high-

context cultures a low-context cultures). V kulturách s vysokým, silným kontextem 

slova v běžné řeči zasvěcenému zpřítomňují velké bloky významů, které jsou však pro 

nezasvěceného nedostupné. Velmi podstatný je v takové kultuře výběr slov, neboť 

některé slovo kontext nevyslovených významů aktivuje a jiné, byť významově blízké, 

nikoli. Podstatnými jsou v něm také nonverbální komunikační prostředky. Jedná se 

o  nepřímý komunikační styl a příjemce sdělení je často nucen „číst mezi řádky“. 

Příkladem vysoce kontextuálních kultur jsou východoasijské země Čína, Japonsko, 

Korea nebo indiánské kultury. V těchto kulturách se volí nepřímé vyjadřování proto, 

aby nebyly dávány najevo city, zejména ty negativní. Netrpělivost, podráždění, hněv, 

frustrace, jež by byly dávány najevo vůči jiným, narušují harmonické vztahy a jsou 

považovány za hrubé a urážlivé. Tento komunikační styl souvisí s principem ztráty 

tváře, o němž bude ještě pojednáno. Takové „opatrné“ používání jazyka slouží k tomu, 

aby bylo zabráněno konfliktům a přímé konfrontaci. V nízkokontextuálních kulturách, 

kam patří německy a anglicky hovořící země a západní Skandinávie, je v běžné řeči 

"nevyslovených obsahů" méně a výběr slov není tak důležitý. V takových kulturách se 

nezasvěcený snadněji orientuje a lidé v nich také více hovoří, neboť musí význam 

zpřítomnit sami, nemohou se spolehnout na kulturní kontext. Jedná se o přímý 

komunikační styl, který se silně orientuje na mluvčího. Pro tyto společnosti 

je  charakteristické konvergentní (lineární) logické myšlení, naopak pro 

vysokokontextuální kultury je charakteristické komplexní kontextuální myšlení. Tato 

Hallova práce se stala vlivnou například v oblasti marketingu. Podle této teorie mohou 

                                                 
15

 Nový a Schroll-Machl 2005, s. 79. 
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mezinárodní firmy v nízkokontextuálních kulturách užívat globálně zaměřenou 

reklamu, kdežto ve vysokokontextuálních kulturách ji musí silně lokalizovat.     

Účastníci komunikace narážejí na rozdíly ve vzájemných komunikačních stylech 

a  na rozdílné vnímání. Například pokud při mezinárodní komunikaci člověk nerozumí 

nečekané reakci partnera, dosadí si do kontextu své vlastní kulturní zdůvodnění. Tyto 

situace nastávají tehdy, když je předpokládána jakási obecná univerzální lidská 

podobnost a domněnka, že protistrana komunikuje podobným způsobem.  Obecně se 

komunikací (nejen verbální, ale i neverbální) v rámci odlišných kultur zabývá 

interkulturní komunikace.   
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2. Filozofické a náboženské předpoklady etiky 

asijského hospodářství 

2.1. Konfucianismus (konfuciánství) 

 

Na Západě vytvořeným termínem konfucianismus (nebo v poslední době 

preferovaným termínem konfuciánství) označujeme tři specifické vývojové etapy 

v dějinách čínského myšlení, které často způsobují interpretační problémy a mezi nimiž 

bychom měli rozlišovat. Pod zmiňované pojmy řadíme za prvé klasické konfuciánství 

čili původní učení mistra Konfucia (551 až 479 př. n. l.) a jeho nejvýznamnějších 

následovníků Mencia (Mengzi, cca 380 až 289 př.  n. l.) a  Sün-c´a (Xunzi, cca  340  až 

305 př. n. l.). Za druhé je to institucionalizovaný, tzv. státní konfucianismus v období 

vládnutí dynastie Chan (Han, 206 př. n. l. až 220  n.  l.) a za třetí pojem zastřešuje také 

etapu obrody konfucanismu, tzv.  neokonfucianismus, která probíhala od 10. století 

n.  l.  v čínské kultuře a je reprezentována myslitelem Ču-Sim (Zhū Xī, 1130 až 

1200  n.  l.). Dušan Vávra 
16

 píše o konfucianismu jako o prakticky realizovaném 

kulturním projektu, který probíhal napříč čínskými dějinami až do současnosti.  

Termín konfucianismus, který byl zaveden v západních jazycích, nemá v čínštině 

přesný ekvivalent. To, co my nazýváme konfucianismem, označují pozdější čínští 

historikové od období dynastie Chan (Han, 206 př. n. l. až 220 n. l. ) jako žu-ťia (rujia), 

nauku vzdělanců. Tento termín neodkazuje tedy přímo k samotné konkrétní nauce, ale 

k posloupnosti osob počínaje Konfuciem, mezi nimiž k předávání nauky docházelo. 

Vzdělanci Žu (Ru) byli především znalí starých textů, rituálů a hudby a tyto znalosti 

byly považovány za nezbytné pro fungující uspořádání státu a společnosti. Proto 

je  uplatňovali zejména na dvorech vládnoucích dynastií. 

Současná moderní encyklopedie Britannica definuje konfucianismus jako: 

„…světový názor, společenský mravní kodex, politickou ideologii, učeneckou tradici 

a  způsob života. Někdy je považován za filosofii a někdy za náboženství…“
17

 Tato 

definice je příkladem generalizace výše zmíněných tří odlišných aspektů pojmu 

konfucianismus a  problematickým se jeví také dělení filosofie - náboženství. Čínské 

myšlení jedno od druhého nikdy striktně neodlišovalo. Oba tyto termíny byly navíc do 

čínštiny přejaty na konci 19. století z japonštiny (kde se také jednalo o neologismy) 

jednoduše proto, že odpovídající ekvivalenty těchto pojmů tam vůbec neexistovaly. 

                                                 
16

 Viz Vávra 2009, s. 3. 
17

 Moderní Čína 2008, s. 150. 
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V každém případě lze říci, že konfuciánství je kulturním projektem následovaným 

obyvateli Číny už více než dva tisíce let a má také svůj náboženský rozměr, byť se 

nejedná o organizovanou formu náboženství, jakou známe například z podoby 

křesťanství. S konfuciánstvím se pojí různé formy rituálů, zejména rituály uctívání 

předků, a během svého vývoje bylo ovlivněno buddhismem i taoismem. Konfuciovo 

učení také navazuje na staré kosmologické představy řádu nebes Tchien (Tian), původce 

všeho bytí, jehož obrazem je lidský pozemský řád, tedy i řád mravní. Proto nelze 

konfuciánství upírat jeho metafyzickou stránku. 

2.1.1. Vznik a vývoj konfucianismu v Číně do konce období dynastie Čou (Zhou) 

 

Čínská civilizace patří k jedněm z nejstarších na světě a její znakové písmo je 

nejstarším dosud běžně užívaným. Základním pramenem, ze kterého se dovídáme údaje 

o nejstarších obdobích čínských dějin, jsou Historikovy zápisky Š´-ti (Shiji), jejichž 

autorem je S´-ma Čchien (Sima Qian), a pocházejí z konce 2. století př. n. l. Tento autor 

zaznamenává posloupnost vládnoucích dynastií v Číně od roku 2200 př. n. l.
18

 Z období 

vlády dynastie Šang (Shang, cca 1570 až 1045 př.  n. l.) pocházejí první doklady 

o  náboženských představách čínského starověku a o nedělitelnosti náboženských 

a  politických funkcí.  

V období Východních Čou (Dong Zhou, 771 až 256 př. n. l.), přesněji v letech 770 až 

475 př. n. l., docházelo postupně ke společenským změnám, které měly za následek 

nejen vzestup některých aristokratů usilujících o vládnoucí pozice, ale také zchudnutí 

části nejníže postavené aristokracie, jejíž příslušníci si museli hledat nové společenské 

uplatnění, většinou jako státní úředníci. Z této vrstvy se poté postupně profilovali znalci 

kulturního dědictví a rituálu, vzdělanci Žu (Ru).
19

 Je to doba v čínské historiografii 

nazývána také jako epocha Jara a Podzimu a měla zásadní vliv na formování 

Konfuciova učení.  

Konfucius, zdvořilostní tvar jeho jména se někdy uvádí jako Kchung-fu-c´ - Učitel 

Kchung, (Kong Fuzi), žil podle historika S´-ma Čchiena (Sima Qian) v letech 551 až 

479 př. n. l. na konci tzv. období Jara a Podzimu
20

 upadající vlády dynastie Východních 

Čou (Dong Zhou, 771 až 256 př. n. l.). Pocházel ze zchudlé aristokratické rodiny 

a  podle čínské historické tradice odvozoval svůj původ z rodu, který údajně sahal až 

                                                 
18

 Werner 2009, s. 172. Liščák 2013, s. 33. 
19

 Viz Vávra 2011, s. 32. 
20

 Toto tzv. období Jara a Podzimu Čchun-čchiou  trvalo od roku 722 až do 476 př. n. l. 
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k prvnímu panovníkovi dynastie Čou (Zhou) králi Wu (resp. jeho bratru vévodovi z Čou 

/ Zhou). Legendární král Wu a vévoda z Čou (Zhou) představovali pro Konfucia vzory 

moudrosti minulosti a dokonalých osobností, které tvořily kontrast k žité realitě 

mravního úpadku za Konfucia, rozpadajícího se řádu a boje o moc. Tento kontrast 

(znalost způsobu vlády moudrých předků v konfrontaci se společenskou praxí) 

představoval pro Konfucia (a nejen pro něj) otázku, „jak jednat“? Otázka ovšem 

nesloužila jen k teoretické reflexi společensko-politické nebo etické oblasti. Čínské 

myšlení bylo od počátku orientováno prakticky a tak se různí mistři a učitelé včetně 

Konfucia snažili o  politické angažmá, aby jejich nauka mohla být uplatněna také 

v praxi. Sám Konfucius v mládí zastával méně významné úřední funkce a později, 

ve  svých padesáti letech byl podle tradice nejprve správcem města a pak na krátkou 

dobu i  ministrem ve státě Lu. Fakticky ověřitelné údaje z Konfuciova života neexistují 

a tak jsme při interpretaci odkázáni na tradici. Podle ní získala Konfuciova znalost 

minulosti věhlas mezi lidmi a  tak se k němu začali přidávat žáci. Ti také údajně sepsali 

jeho základní myšlenky krátce před Konfuciovou smrtí roku 479 př. n. l. pod názvem 

Sebrané výroky (Lun Yu)
21

. K nejstarším verzím Sebraných výroků patří komentovaná 

verze z  období Chan (Han) ze 3. století n. l. Soubor obsahuje záznamy výroků mistra 

a  rozhovorů s žáky o etických otázkách a mravním sebezdokonalování člověka podle 

zásad ustanovených moudrými vládci minulosti. Toto dílo bylo od počátku dynastie 

Tang (618 až 907 n. l.) zařazeno mezi kanonické knihy konfucianismu. 

Ve staré Číně existovaly státní školy pro aristokracii, zřizované při správních 

jednotkách, ale již za Konfuciova života vznikaly také soukromé školy, zakládané 

učiteli různých myšlenkových směrů. Také sám Konfucius sebe viděl především jako 

učitele, který chce své poznání, získané studiem zásad moudrých vládců minulosti 

a  studiem obřadů, předávat dále svým žákům, či ještě lépe je uplatnit přímo 

v nejvyšších státních službách jako rádce u vládnoucích dvorů. Konfuciovo učení bývá 

označováno za silně humanisticky orientované, protože byl přesvědčen, že lidská 

přirozenost je schopna zdokonalování - „učením se“. Ctnostem, mravnímu životu a jim 

odpovídající politické správě státu je tedy podle Konfucia možné se naučit. Anne 

Cheng
22

 uvádí k tomu citaci mistra ze Sebraných výroků:  

 

                                                 
21

 starší překlad: Hovory 
22

 Viz Cheng 2006, s. 54. 
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„Učit se a naučené uplatňovat v životě, když k tomu dozraje čas, zdaž to není 

potěšení? Přicházejí-li k nám přátelé z daleka, zdaž to není radost? Nebýt roztrpčen, 

třebaže druzí neuznávají našich zásluh, zdaž to není postoj ušlechtilého muže?“ 

  „Učení“ (studium), kromě lidskosti a smyslu pro rituál (obřadnost), tedy tvoří jeden 

ze tří základních prvků Konfuciovy nauky. Spolehlivé poznání je možné si osvojit 

studiem minulosti a podle příkladu velkých předků je možné správně žít. K nápravě 

mravního a společenského úpadku Konfuciovy doby mělo vést studium a znovuoživení 

tradičních zásad, které tvořily osvědčený model pro uspořádání společnosti jako celku. 

Pro harmonické (nebo „správné“) uspořádání společnosti měla dle Konfucia ústřední 

význam kvalita mezilidských vztahů. Mezi ty základní řadil Konfucius pět vztahů: 

vztah oddanosti syna vůči otci, vztah poslušnosti mezi poddaným a vládcem, vztah 

podřízenosti mezi ženou a jejím mužem, vztah úcty mladšího vůči staršímu a vztah 

důvěry mezi přáteli. Přičemž ale všechny tyto vztahy musí být chápány jako 

oboustranně závazné, tzn. například že lid sice musí vládce poslouchat, ale vládce má 

povinnost o svůj lid pečovat. O těchto vztazích ještě pojednáme blíže později. 

Ke klasickému obsahu studia nejen u konfuciánů patřily tzv. kanonické knihy ťing 

(klasické texty, jejichž počet se v průběhu století různě měnil), které podle tradice 

údajně Konfucius opatřil svými výklady nebo je i editoval. Jde například o Knihu písní 

Š´ťing (Shijing), což je básnická sbírka pocházející z 9. až 6. století př. n. l. popisující 

obřady a každodenní život staré Číny, nebo o Knihu dokumentů Šu-ťing (Shujing), 

politicko-didaktickou sbírku výnosů a rozprav mytických a legendárních císařů z 9. až 

7. století př. n. l. V ní zachycená postava vévody z  Čou (Zhou) představovala 

Konfuciův ideál dobrého vládce, který neuzurpuje moc, i když by mohl, ale dbá o blaho 

lidu  a  zachovávání obřadů.
23

 Konfucius pravděpodobně věnoval mimořádnou 

pozornost studiu čouské etikety Li (Zhou Li). Sesbíral její dochované fragmenty 

z raného období dynastie Čou (Zhou) a sestavil knihu Obřadů a etikety Li-ťing (Li).
24

 

Kniha popisuje státní obřady politické i náboženské, kultické povinnosti panovníka. 

Soubor věštebných textů Kniha proměn I-ťing (Yijing), pocházející pravděpodobně už 

ze starověku, obsahuje hexagramy představující základní děje a proměny bytí, které 

jsou vysvětlovány ve stručných výrocích. K jejich interpretaci přispěli také údajně 

čouští vládcové (vládcové dynastie Zhou), a proto bývá někdy kniha nazývána podle 

                                                 
23

 Knotková - Čapková a kol. 2005, s. 74. 
24

 Viz Vochala 2009, s. 128. Konfuciovi připisuje editorství knihy tradice. Prof. Werner 2013, 
    s. 187 datuje knihu Li-ťing do 1. století n. l.    
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nich Čouské proměny Čou I (Zhou Yi). Písemné příklady věštění z I-ťingu pocházejí ze 

4. století př. n. l. Tuto knihu řadí ke svým základním textům také taoismus. Počet 

kanonických knih byl v průběhu čínské historie upravován a rozšiřován nejen o texty 

připisované samotnému Konfuciovi, ale také o díla jeho významných následovníků. 

 

2.1.2. Konfucianismus v období Válčících států a jeho institucionalizace za dynastie 

Chan (Han) 

 

Období Válčících států Čan-kuo (Zhanguo, 475 až 221 př. n. l.) následovalo těsně po 

Konfuciově smrti a znamenalo více než dvě stě padesát let chaosu a válečných konfliktů 

mezi rozdrobenými nejmocnějšími státy, které pohltily ty menší. Bylo také ale obdobím 

mimořádného ideového výkonu a vzniku nejrůznějších myšlenkových směrů, které 

bývá někdy označováno jako období vzniku „sta filosofických škol“ paj-ťia. 

Ty  vznikaly jako reakce na tehdejší realitu a soupeřily mezi sebou v hledání „pravé 

cesty“, jež by vedla k ukončení chaosu a k nastolení pevného řádu. Mezi 

nejvýznamnější školy patřily kromě konfucianismu také taoismus, mohismus nebo 

legismus, o nichž bude pojednávat následující samostatná kapitola. V tomto období 

vznikaly pojmy jako tao (cesta) nebo čchi (životní energie).  

Mezi nejvýznamnější Konfuciovy následovníky v období Válčících států patřili 

po  jeho smrti Meng-c´ neboli Mencius (Mengzi, cca 380 až 289 př. n. l.) a  Sün-c´ 

(Xunzi, cca 340 až 305 př. n. l.). Mencius se snažil o výklad Konfuciova učení 

a  zaměřoval se především na humanitní stránku. Spolu s ním zastával tezi o morálně 

dobré přirozenosti člověka, která je darem Nebes a vytváří předpoklady pro jeho 

úspěšný rozvoj. Sün-c´ pak bývá představován v opozici k Menciovi; v jeho pojetí 

dobrá přirozenost není člověku dána, ale lze se ji správnou výchovou naučit. Sün-c´ 

nabízí spíše realistický výklad Konfuciova učení a snaží se o logickou argumentaci. 

Z přibližně sto sedmdesáti drobných států ovládaných jednotlivými aristokratickými 

rody z období Jara a Podzimu (722 až 476 př. n. l.) jich nakonec v období Válčících 

států (475 až 221 př. n. l.) zůstalo sedm nejsilnějších. Tyto samostatné státy (království) 

se sice shodovaly v tom, že je potřeba říši sjednotit, přitom se ale snažily o centralizaci 

moci do vlastních rukou, a to nejen vojensky, ale také pomocí provádění různých 

reforem státní správy a diplomacie. Původně bezvýznamný hráč v boji o moc, okrajový 

západní stát Čchin (Quin) prováděl své reformy na základě legismu fa-ťia (fǎjiā), 
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myšlenkového směru, který byl tehdy na jeho území dominantní.
25

 Legismus prosazoval 

v politice přísné zákony a tvrdé tresty, vše mělo být podřízeno neomezené autoritě 

vládce.
26

 Stát Čchin prováděl standardizaci místní správy, což ho posilovalo 

ekonomicky. Využíval také chytré vojenské a diplomatické strategie rozdělování 

soupeřů, až se mu nakonec roku 221 př. n. l. podařilo ovládnout ostatní státy a většinu 

říše sjednotit. Vládce vítězného státu si udělil titul První božský císař Š´-chuang-ti 

(Shihuangdi) a založil novou dynastii pojmenovanou podle jména státu Čchin. 

Pokračoval v provádění tvrdých reforem k upevnění své moci. Zrušil lenní systém, 

započal budování obranného vojenského systému opevnění, dnes známých pod názvem 

Velká čínská zeď, sjednotil měnu apod. Reformy byly prováděny intenzivně nejen 

v hospodářské a vojenské oblasti. Bylo nutné sjednotit říši také ideologicky. Legismus 

se stal oficiální ideologií absolutistické vlády císaře Š´-chuang-tiho a na kritiku způsobu 

své vlády převážně ze strany konfuciánů reagoval roku 213 př. n. l. nařízením o spálení 

všech konfuciánských knih. Jeho vláda ale trvala pouhých dvanáct let a za tři roky po 

jeho smrti a občanských nepokojích nastoupila k moci nová dynastie Chan (Han, 

206  př. n. l. až 221 n. l.), založená vítězným povstalcem Liou Pangem.  

Dynastie Chan (Han) vládla v Číně téměř čtyři sta let a podobně jako za dynastie 

Čou (Zhou) byla rozdělena na dvě období, Západní Chan (Han) a Východní Chan 

(Han). Počáteční vládcové této dynastie byli více méně ovlivňováni myšlením taoismu. 

Některé prvky taoismu, například archaické pojetí vlády jako mandátu Nebes, ovšem 

sdílel také konfucianismus. K institucionalizaci konfucianismu přispělo několik faktorů. 

Jednak dobyvačný císař Wu Ti (vládl v letech 140 až 87 př. n. l.) chtěl omezit moc 

starých aristokratických rodů pomocí založení nové vrstvy vzdělanců, která by se 

věnovala službám ve státní správě. K jejich přípravě měl sloužit císařem vyhlášený 

kánon pěti knih tvořících základ oficiální vzdělanosti, jehož studiu se měli adepti 

věnovat na nové císařské akademii (založena císařem v roce 124 př. n. l.).  Kanonické 

knihy, jmenovitě kniha Letopisů Čchun-čchiou (Chunqiu), Kniha písní Š´-ťing (Shijing), 

Kniha dokumentů Šu-ťing (Shujing), Kniha obřadů Li-ťing (Li), Kniha proměn I-ťing 

(Yijing), byly považovány za základ vzdělanosti už před vládnutím dynastie Chan 

(Han), ale teprve císař Wu Ti povýšil jejich znalost, později ověřovanou systémem 

                                                 
25

 Čchinský první ministr Li S´ (cca 280 až 208 př. n. l.) byl žákem významného konfuciána Sün-c´a.      

    Viz Liščák 2002, s. 48. Legismus se ovšem dostal s konfuciánstvím do střetu, protože konfuciáni       
    stát založený na tvrdých zákonech a trestech odmítali. Zdůrazňovali, že panovník má vládnout   

    dobrým příkladem a má sloužit blahu lidí.           
26

 Více k legismu viz v této práci kap. 2.2 Taoismus, mohismus, legismus, buddhismus, str. 40. 

http://cina.yin.cz/historie/zapadni-chan/
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státních zkoušek, za podmínku služby v úřadech státní správy. Dále to byl vývoj 

v samotném myšlení konfucianismu, které absorbovalo prvky i jiných myšlenkových 

směrů. Vladimír Liščák k tomu poznamenává:  

„Konfuciánští filozofové doby Chan… své myšlenky opírali zejména o konfuciánskou 

koncepci vesmíru jako trojice nebes, země a lidstva. Zformovali myšlenkový systém 

zahrnující za prvé jin-jangovou kosmologii naturalistů, za druhé taoistické zaujetí pro 

chápání přírodního řádu a snahu být s ním v souladu, za třetí konfuciánské učení o 

laskavé vládě, vládnutí pomocí ctnostných vůdců a úctě k učení a za čtvrté legalistické 

(legistické) principy správy a hospodářského rozvoje.“
27

 

Tato forma konfuciánství se od klasického učení mistra Konfucia lišila, zejména 

přijetím některých prvků legismu. Díky tomu se ale lépe hodila k podpoře legitimity 

panovníkovy moci, což usnadnilo její institucionalizaci.  

                                                 
27

 Viz Liščák 2002, s. 58. 
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2.1.3 Etická východiska konfucianismu a jejich vliv na společenský život (hlavní 

pojmy, hlavní vztahy)     

 

Konfucianismus prošel dvoutisíciletým vývojem, a jak již bylo poznamenáno 

dříve, je třeba odlišovat jeho klasickou formu čili původní učení mistra Konfucia a jeho 

nejvýznamnějších následovníků Mencia (Mengzi) a  Sün-c´a (Xunzi) z přelomu 

6.  a  5.  století př. n. l.; institucionalizované konfuciánství, tzv.  „státní konfucianismus“ 

z období vládnutí dynastie Chan (Han, 206 př. n. l. až 220  n.  l.) a neokonfucianismus, 

respektive obrození konfuciánství v čínské kultuře probíhající od 10. století našeho 

letopočtu. I když všechny jmenované etapy vývoje a podoby konfucianismu mají svá 

specifika, nebudeme se jimi podrobněji zabývat. Pro účely této práce budeme věnovat 

pozornost základním principům, které tvoří pilíře Konfuciova učení a byly dále 

rozvíjeny jeho následovníky a ovlivňovaly čínskou kulturu po celé dvoutisícileté 

období. 

Konfuciův návrh řešení společenských problémů jeho doby má silný etický 

charakter. Skládá se z tradičních kosmologických představ o spojení Nebes Tchien 

(Tian) - hybatele veškerého dění, člověka žen (ren) a Země ti (di) - místa jeho fyzické 

existence a učení moudrých vládců minulosti, obsaženého v klasických knihách. Člověk 

jako společenský tvor zde stojí v centru pozornosti. Člověkovu „společenskost“ 

v Konfuciově pojetí představuje jeho přirozená podstata čchi (qi) a jeho kulturní stránka 

wen.  Obsahem Konfuciovy nauky je především onen kulturní rozměr člověka, který 

je  charakterizován lidskostí (vlastnostmi charakterizujícími člověka) a jehož ideálem je 

pravý aristokrat ťün-c' (junzi). Tento „ideál“, ušlechtilý pravý aristokrat, má svým 

morálním příkladem působit na ostatní členy společnosti a společně s nimi usilovat 

o  harmonii a řád. Původní čouská (Zhou) společnost byla založena na silném 

hierarchickém a patriarchálním principu, který tvořily společensko-etické normy 

náležitého jednání Li, vymezující každému jedinci místo ve společnosti. Poddaní byli 

vázáni naprostou oddaností svému vládci Synu Nebes (pokud mandát Nebes neztratil) 

a   silným kultem předků, jimž prokazovali úctu.  

Termínu „li“ nyní musíme věnovat podrobnější výklad. Společensko-etické normy 

staré čouské doby byly sepsány jako tři knihy Troje Li. Tento soubor tvořily knihy: Čou 

Li (Zhou Li), Obřadnost a etiketa
28

 (Yi Li) a Kniha etikety Li (Li Ji). Jejich obsah tvoří 

vymezená pravidla jednání mezi lidmi podle jejich sociálního statusu a také pravidla pro 

                                                 
28

 „Obřadnost“ = způsob chování při uplatňování norem a pravidel Li.  
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vnější formy chování v různých situacích, při obřadech atd. Pro samotný termín „li“ 

existuje mnoho překladů. Jeho pojmový obsah je široký, zahrnuje: uctivost, zdvořilost, 

obřadnost, náležité chování, rity, etiketu, pravidla (Vochala, 2009). Cheng (2006) 

překládá termín „li“ jako obětní obřad a ve vztahu ke Konfuciově nauce jej pak 

zpřesňuje jako obřadný postoj člověka.
29

 Čínské termíny tvoří komplexní syntetické 

slovní jednotky, které jsou potenciálně schopné vyjadřovat jak substanci, tak i vlastnost 

nebo děj, a proto je nutné vždy brát v úvahu celý kontext a intenci mluvčího, aby 

nedocházelo ke zkreslení smyslu výpovědi.
30

 Za Konfucia se li týkalo každodenního 

života všech lidí: 

 „Žijí-li rodiče, sloužíme jim podle řádu Li, zemřou-li, pochováme je podle řádu Li. 

Potom jim obětujeme podle řádu Li.“
31

 (Kap. II. 5) 

„Nedívat se na nic, co odporuje obřadům, nemluvit o ničem, co odporuje obřadům, 

nedělat nic, co odporuje obřadům.“
32

 (Kap. XII. 1) 

Výkladem termínu li jsme chtěli přiblížit ztotožnění obřadu a etikety, které je pro 

etiku tradičního konfucianismu typické (na rozdíl od křesťanství), jak se můžeme 

přesvědčit na mnoha místech Konfuciových Sebraných výroků. Podle tradičního 

konfucianismu bylo provádění rituálů (podle Li) ztotožňováno s morálkou. Rituály byly 

odrazem správného chování, kterému je možné se naučit, proto byl kladen obrovský 

důraz na jejich provádění. Nešlo zde o pouhý formalismus nebo jen čistě vnější 

konvenční postoje. Obřadné chování tvořilo kriterium, podle kterého se člověk liší 

od  zvířete. V první řadě šlo o niterný postoj jednajícího, prodchnutý významem 

a  slavnostním rázem probíhajícího úkonu, který se navenek projevuje ovládaným 

formálním chováním (Cheng, 2006). 

Tradiční společensko-etické normy Li, které určovaly mravní jednání, byly 

za  Konfuciova života v rozkladu. Aristokratické rody usilovaly o nadvládu 

a  porušovaly loajalitu nejvyššímu vládci. Právě v narušení těchto norem a v posunu 

jejich chápání způsobeném nepřesným užíváním pojmů viděl Konfucius příčinu chaosu 

a úpadku společnosti, proto přirozené řešení spatřoval v jejich znovuzavedení. Toho 

                                                 
29

 Cheng 2006, s. 63. 
30

 Více k problematice interpretace čínských termínů viz Vochala, 2009. 
31

 Sebrané výroky (kap. II. 5) in Vochala 2009, s. 22. 
32

 Cheng 2006, s. 62. Vochala li místo termínu „obřady“ překládá na stejném místě jako „principy 
    mravů“.                           
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mělo být dosaženo studiem tradic, nápravou pojmů, výchovou člověka a především 

konkrétním uplatňováním ve společensko-politické praxi.  

Jádro Konfuciovy nauky tvoří rozpracování základních společenských vztahů 

a  hlavní etické principy, které by měly být v těchto vztazích uplatňovány. Společnost, 

respektive její dvě nejdůležitější složky - rodina a stát, byla řízena vztahy nadřízenosti 

a  podřízenosti mezi vládcem a poddanými, mezi otcem a synem a mezi mužem 

a  ženou. Tyto vztahy nemají pro Konfucia antagonistický charakter. I když jsou aktéři 

v nerovnoprávném postavení a mají své předepsané normy jednání, vzájemně se 

doplňují, tvoří tedy komplementární vztah (v souladu s vůlí Nebes). Konfucius 

rozpracovává také etiku vztahů mezi přáteli, ale za klíčové pro obnovení řádu 

ve  společnosti považuje obnovení vztahů mezi vládcem a poddanými, otcem a synem 

podle pravidel jednání staré etikety Li. Mezi hlavní etické principy uspořádávající 

vztahy ve společnosti, s nimiž Konfuciovo učení pracuje, patří: lidskost žen (ren), 

spravedlivost i (yi), obřady a etiketa Li (li)
33

, moudrost č´ (zhi), důvěra / důvěryhodnost 

sin (xin), vládnutí čeng (zheng), oddanost čung (zhong). Kromě nich patří v Konfuciově 

nauce ústřední místo ještě filosofickým pojmům: cesta tao (dao) a mravní síla / ctnost te 

(de). Tyto dva filosofické pojmy jsou zastřešujícími pro jednotlivé konkrétní principy. 

Cesta tao (dao) a mravní síla / ctnost te (de) jsou dvě stránky permanentního 

kultivačního procesu člověka.
34

  

Obřady a etiketa Li tvoří hlavní osu Konfuciova učení. Protože u tradičního 

konfucianismu dochází k ztotožnění obřadů a etikety, můžeme tato pravidla shrnout pod 

pojem „mravy“, jak to činí ve svém překladu Vochala (2009). Vávra (2011) překládá 

Obřady a etiketu Li jako „pravidla obřadnosti“ („rituálně korektní, zdvořilé jednání“). 

Pravidla Li se vztahovala k veškerému lidskému jednání a byla považována za důležitý 

prostředek udržení společenského řádu a harmonie.
35

 Konfucius těmto mravním 

zásadám určujícím jednání každého jedince dle jeho postavení přikládal mimořádný 

význam. Předpokládal, že pokud si lidé osvojí tato pravidla Li studiem a sebevýchovou, 

budou se k sobě podle nich chovat. K  upevňování těchto pravidel měl sloužit také 

návrat k jejich vnějším projevům v podobě dodržování obřadů. Konfucius k tomu 

v Sebraných výrocích poznamenává: 

                                                 
33

 Obřady a etiketu Li překládá Vochala, 2009 souhrnným pojmem „mravy“ Li. 
34

 Pro jejich podrobný výklad viz např. Vochala, 2009 nebo Liščák, 2013. Pro tuto práci jsou relevant-  

    ní některé jednotlivé etické principy uspořádávající vztahy ve společnosti.               
35

 Viz Vávra 2011, s. 34. 
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„Bude- li se lidem vládnout pomocí příkazů a budou- li vedeni k pořádku pomocí 

trestů, budou se lidé sice zdržovat nežádoucího jednání, ale nebudou ho 

pokládat za hanbu; budou li usměrňováni morální silou a vedeni k pořádku 

podle principů mravů Li, budou lidé znát pocit hanby a svá pochybení budou 

napravovat.“ (Kap. II. 3) 
36

 

Pravidla obřadů (mravů) a etikety Li upravují etiku vztahů nadřízenosti a podřízenosti 

mezi jednotlivými členy společnosti, o kterých byla již zmínka. Ve vztahu mezi 

vládcem a poddanými platí principy vládnutí čeng (zheng) v duchu lidskosti žen (ren) 

a  oddanosti čung (zhong). Vládce má jednat vůči poddanému podle zásad lidskosti žen 

(ren) a poddaný má vůči vládci zachovávat loajalitu, oddanost čung (zhong). Vládce 

jako Syn Nebes, (který obdržel mandát Nebes k vládnutí) je zde spatřován především 

jako ten, kdo nese morální odpovědnost za správu svěřeného území, je tedy jeho 

povinností starat se o svůj lid. Jinak by mohl o mandát Nebes také přijít. Stabilita 

společnosti pak závisí na dodržování loajality (oddanosti čung /zhong) poddaných vůči 

jejich vladaři. Vztah vládce - poddaný je analogický ke vztahu otec - syn. Stát zde 

zastupuje rodinu a vládce otce rodiny.  Vztah otce a syna upravují: otcovská láska cch' 

(ci) a synovská úcta siao (xiao). V principu úcty siao (xiao) jsou zahrnuty vztahy nejen 

k rodičům a starším, ale k předkům vůbec. Jeho pojmový obsah, tedy to, co se tímto 

pojmem „myslí“, tvoří zejména: úcta, poslušnost, úslužnost, plnění povinností vůči 

rodičům a předkům za jejich života i po smrti. V Sebraných výrocích najdeme explicitní 

vyjádření toho, co princip siao (xiao) podle Konfucia znamená. Jedná se i v tomto 

případě o již zmiňovanou nápravu pojmů, o kterou se Konfucius snažil: 

„Dnes se za „siao“ považuje to, že někdo dokáže živit své rodiče. Ale člověk 

přece může živit i psy a koně. Pomíjí-li se úcta k rodičům, čím se potom oba 

případy odlišují? …Když mladí rodičům prokazují úsluhy, jen když je to nutné, 

když jim příležitostně nabídnou nějakou dobrotu k jídlu a pití - cožpak to stačí, 

aby se to dalo označit za projev úcty a oddanosti k rodičům?“ (Kap. II. 7, 8)  

Další vztahy, například mezi staršími a mladšími členy společnosti, jsou pak upraveny 

principem laskavosti vůči mladším chuej (hui) a ochotou, poddajností vůči starším šun 

(shun). Manželka má být poslušná tching (ting) a manžel k ní má být spravedlivý i (yi). 

                                                 
36

 Sebrané výroky in Vochala 2009, s. 22. 



36 

Vztah mezi přáteli, který je založen na vzájemné reciprocitě, upravuje etický princip 

vzájemné důvěry nebo důvěryhodnosti sin (xin) apod. 

Lidskost  žen (ren), klíčově významný etický princip pořádání vztahů ve společnosti, 

o kterém byla již zmínka, definuje přímo Konfucius jako „překonávání sebe sama 

a  návrat k mravům Li“.
37

 Jaromír Vochala k tomuto principu poznamenává, že 

označuje jednak obecné normy chování, jednak i charakteristický rys pravého 

aristokrata ťün-c' (junzi) nebo způsob vládnutí. Pojem univerzálně platné lidskosti žen 

(ren) zahrnuje chápavý aktivní přístup k druhým lidem šu (shu), soucítění s nimi. Šu 

(shu) je tedy způsob, jakým se žen (ren) uskutečňuje. Tento princip požaduje určitou 

empatii, aby se člověk snažil vžít do postavení druhého, zamýšlet se, jak by jednal, 

kdyby byl na jeho místě, a dospět tak k tolerantnímu chápání druhého. O lidskosti žen 

(ren) uskutečňované prostřednictvím šu (shu) Konfucius říká, že znamená doslova „cítit 

lásku k člověku“
38

, tedy milovat druhé lidi (Kap XII. 22). Je obsažena v Konfuciově 

podobě zlatého pravidla: „Co sám nechceš, nečiň jiným.“
39

 (Kp. XII. 2). Pravý 

aristokrat ťün-c' (junzi), který se důsledně řídí principy obřadů (mravů) a etikety Li, 

uplatňuje ve svém přístupu k druhým lidem skutečné lidské cítění žen (ren). Jinými 

slovy, k chybujícímu obyčejnému člověku bude přistupovat shovívavě a ohleduplně, se 

snahou vcítit se do jeho postavení a možností. 

„Mimo dům vystupuj se zdvořilostí prokazovanou významným hostům, 

s prostými lidmi zacházej s pozorností hodnou důležitého obřadu, co si sám 

nepřeješ, nečiň to ani jiným; takto nevyvoláš nevraživost v zemi ani u zemské 

šlechty, ani u hodnostářů rodu.“ (Kap. XII. 2) 

 

„Ctít zásady lidskosti znamená prosazovat v celém Podnebesí patero věcí. 

…Zdvořilost, velkodušnost, důvěryhodnost, přičinlivost a laskavost. Zdvořilostí 

se zabrání urážlivému chování, velkodušností se získává lid, důvěryhodností se 

nabývá úřad, přičinlivostí se dosahuje úspěchu, laskavost umožňuje snadnější 

jednání s lidmi.“ (Kap. XVII. 6) 

Jak má konkrétně uplatňování lidskosti žen (ren) vypadat v praxi, bylo jedním 

z ústředních témat Konfuciovy nauky. V jeho Sebraných výrocích najdeme k tomuto 
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 Ibid s. 64. 
38

 Ibid s. 69. 
39

 Ibid s. 65. 
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pojmu řadu vysvětlení a odkazů. Například v kap. III. 3. poznamenává, že pravidla 

(mravy) Li se neobejdou bez uplatňování zásad lidskosti žen (ren). Obecně můžeme 

z vysvětlujících odkazů soudit, že v praxi tento termín znamená přistupovat k člověku 

s láskou, tedy zamýšlet se nad tím, co je prospěšné nejen mně, ale i druhému a svá 

vlastní přání umět posuzovat také z jeho perspektivy.  Prvořadým vyjádřením této lásky 

je forma lásky synovské.  

Pojem lidskosti žen (ren) souvisí s pojmem moudrosti, vědění, poznání č' (zhi). Právě 

postoj k zásadám lidskosti žen (ren) považuje Konfucius za jedno z kritérií moudrosti 

č'  (zhi). Jak může být moudrý ten, kdo si nezvolí cestu vedoucí k dosažení lidského 

cítění? „Zvolit si místo, kde se zásady lidskosti nectí - může to snad být znakem 

moudrosti?“
40

 (Kap. IV. 1.) Moudrost, vědění, poznání č' (zhi) definuje Konfucius jako 

„znalost lidí“. Moudrým a prozíravým je člověk buď už od narození, jak tomu bylo 

v případě moudrých vládců minulosti, kteří byli moudrostí obdařeni, anebo lze 

moudrosti dosáhnout usilovným studiem. Moudrým se stává také ten, kdo se učí 

poznávat druhé lidi. Kdo se vyzná v druhých lidech, stane se prozíravým. Dokáže pak 

odlišit schopné lidi, od kterých se může učit. 

Spravedlnost i (yi) označuje morální povinnost vždy jednat tak, jak to vyžadují 

pravidla obřadů (mravů) a etikety Li, a také povinnost, jak se má chovat manžel 

k  manželce. Spravedlivý přístup manžela k manželce i (yi) má napomáhat k udržení 

stability v rodině. Když tento princip bude uplatňovat pravý aristokrat ťün-c' (junzi), 

bude dosaženo stability také ve společnosti, poddaní nebudou projevovat svou 

nespokojenost rebelantstvím. Jaromír Vochala (2009) považuje tento princip za klíčový 

v pochopení, proč konfuciánství zůstávalo po staletí čínské historie nástrojem ovládání 

celé společnosti.  

„Permanentně a intenzivně vštěpovaný smysl pro plnění morálních 

povinností, jejichž hlavním obsahem je chovat se podle svého postavení 

v hierarchicky uspořádané společnosti, na jejímž vrcholu stojí Syn Nebes, vedlo 

na jedné straně k vypěstování povědomí povinné oddanosti a úcty k autoritám 

a  na druhé straně k pocitu odpovědnosti chovat se a jednat tak, jak je to správné 

(v souladu s mravy Li) ve vztahu k druhým lidem podle jejich společenského 

postavení.“
41
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 Ibid s. 30. 
41

 Vochala 2009, s. 323. 
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Zásady spravedlnosti i (yi) jsou praktickou podmínkou principu úspěšného vládnutí 

čeng (zheng). Vláda podle principu čeng (zheng) nemá donucovat poddané násilím 

k poslušnosti, ale vládce má poddané vlastním mravním příkladem a spravedlivým 

přístupem i (yi) proměňovat.  

Kromě lidskosti žen (ren), spravedlnosti i (yi), etikety Li (li) a moudrosti č' (zhi) 

přikládal Konfucius velký význam také důvěře, důvěryhodnosti sin (xin). Podle 

Sebraných výroků učil Mistr čtyřem věcem: vzdělanosti, správnému počínání, oddanosti 

a důvěryhodnosti (čestnosti).
42

 Princip důvěryhodnosti sin (xin) spolu s principem 

věrnosti čung (zhong) by měl podle Konfucia zakládat vztahy s druhými lidmi. Zde se 

jedná o to, být ve vztazích k druhým „čestný“, „důvěryhodný“ a pak lze očekávat jejich 

„věrnost“. Zakládá tedy též vzájemnou reciprocitu.  Rozhodující význam má tento 

princip u vládce. Pokud poddaní nedůvěřují vládci, stát neobstojí.  

Konfuciovo učení založené na obnově starých čouských obřadů (mravů) a etikety Li 

mělo být mimo jiné uváděno do praxe pomocí studia  a  nápravy pojmů. Konfucius žil 

v době celkového mravního úpadku společnosti a příčinu spatřoval ve skutečnosti, že 

významy pojmů přestaly adekvátně reprezentovat realitu ve vědomí lidí. Proto chtěl 

obnovit původní význam slov, aby odpovídal označované skutečnosti, zejména u pojmů 

označujících společenský status, u hodností a titulů. Šlo mu o to, aby v přísné 

hierarchické společnosti opět zavládl pevný řád a každý měl přesně vymezeno své 

místo. Tak mělo být dosaženo politické stability a upevnění etického hodnotového 

systému, který tomuto uspořádání odpovídal. 

 2.1.4 Šíření konfucianismu do Vietnamu, Koreje a Japonska 

 

Ve vietnamských, korejských i japonských dějinách hrála Čína jako centrální říše 

východní Asie vždy významnou roli. Číňané sami sebe považovali už od nejstarších dob 

za nejcivilizovanější a ostatní části tehdy známého světa považovali za méněcenné, 

osídlené barbary a zmítané chaosem. Čínské historické mapy až do konce 19. století 

zobrazují Čínu vždy uprostřed jako „Zemi středu“ a po jejím obvodu se nachází několik 

desítek menších zemí (států), které považovali Číňané za vazalské a jejichž vládcové 

(čínsky nazýváni jako wangové) uznávali nadvládu čínských císařů. Mezi ně patřily 

Vietnam i Korea. Japonsko díky své ostrovní poloze mělo k Číně volnější vazby.  
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K tomuto faktu napomohlo také to, že Vietnam, Korea i Japonsko převzaly čínské 

znakové písmo, protože své vlastní písmo neměly. 

Severní Vietnam se stal provincií Číny už za doby dynastie Čchin (Quin, 221 až 

207  př. n. l.). V zemi byl zaveden čínský systém státní správy, která trvala více než tisíc 

let až do roku 938 n. l. Čínská dynastie Chan (Han) pak ještě více vynucovala 

ve  Vietnamu přijímání čínských zvyků zaváděním konfucianismu a úředního čínského 

jazyka. Konfucianismus představoval i zde jediný možný kariérní postup ve službách 

státní správy a tak počet jeho přívrženců narůstal. Roku 1070 byl v Hanoji postaven 

chrám zasvěcený Konfuciovi a konaly se zde rovněž státní zkoušky, které se 

ve  Vietnamu udržely po dalších více než osm set let.  

Situace Koreje byla asi do čtvrtého století našeho letopočtu podobná Vietnamu. Čína 

Korejský poloostrov okupovala a vytvořila tam své správní oblasti. Chanové (Hanové) 

zde upevňovali své postavení pomocí podobných metod jako ve Vietnamu. Není přesně 

známo, kdy se konfuciánství do Koreje dostalo, ale pravděpodobně ho rozšířili lidé 

ze  severní části Korejského poloostrova už v 1. století př. n. l., protože tato oblast byla 

tehdy provincií čínské správní oblasti Le-lang. Po zániku čínské dynastie Chan (Han, 

220 n. l.), kdy v Číně neexistovala po dobu dalších 350 let jednotná státní správa, 

existovaly na území Korejského poloostrova tři nejsilnější státy (království) - Kogurjo, 

Silla a Pekče. Ve státech Pekče a Kogurjo hrálo od 4. století n. l. konfuciánství 

důležitou úlohu. V Kogurju byla roku 372 n. l. založena konfuciánská akademie.  

Konfuciánství bylo ještě spolu se šamanismem a buddhismem tehdejším hlavním 

myšlenkovým směrem.
43

  I když systém konfuciánských státních zkoušek byl Korejcům 

znám, jako podmínka pro úspěšnou kariéru ve státní správě byl zaveden až na konci 

14.  století n. l. za éry dynastie Čoson (1392 až 1910 n. l.).
44

 Zakladatel této dynastie 

využil čínského učení o Mandátu Nebes k upevnění moci a transformoval konfuciánství 

do podoby státní ideologie. V tomto případě šlo už ale o podobu konfuciánství, kterou 

pojmenováváme jako tzv. neokonfucianismus, jehož hlavním představitelem byl čínský 

učenec Ču-Si (1130 až 1200 n.l.)
45

. Korejci byli v konfuciánství ortodoxnější než sami 

Číňané. Vysílali své mladé žáky do Číny, aby neokonfucianismus studovali přímo tam 
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 Populární buddhismus byl od 7. století n. l. státním náboženstvím ve státě Silla, který se snažil 
    o sjednocení Korejského poloostrova pod svou nadvládu.     
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 Vedle čínského modelu úřednických zkoušek zde existoval ještě systém privilegovaného jmeno-          

    vání do úřadu, který zvýhodňoval příslušníky vyšších společenských vrstev. 
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 Ču-Si pořídil ke klasickým knihám konfuciánství nové komentáře, které sepsal do dvou nových      

    knih: Velké učení a Střední cesta. Ču-Siho nová nauka nazývaná Nauka o principech nebo Škola 
    principů integrovala do konfuciánství prvky populárního buddhismu i taoismu.  
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a  stejně jako v Číně ke studiu využívali Ču-Siem stanovený kánon knih. Budovali 

systém škol a knihoven. I když od poloviny 15. století n. l. měli k dispozici své 

originální písmo pro zápis textů v korejštině, „opravdoví“ vzdělanci studovali knihy 

v klasické čínštině. Učitelé zde byli uctíváni a morální závazky žáků k nim nabývaly 

charakteru závazků synů vůči otcům. K největšímu rozkvětu konfuciánství zde došlo 

v 16. století a to na dlouhou dobu ovlivňovalo každodenní život. Ze systému výuky 

ve  školství bylo vyřazeno až za japonské okupace v roce 1910, kdy se Japonsko snažilo 

v Koreji prosazovat své imperiální zájmy.  

Při rekonstrukci korejské i japonské historie jsme odkázáni především 

na  archeologické nálezy a záznamy v čínských kronikách, protože Korejci ani Japonci 

ve starověku nevyvinuli vlastní písmo, nýbrž postupně převzali čínské znaky. Japonská 

historická kronika Záznamy o dávných věcech pochází z období až 712 n. l. Japonsko 

díky své ostrovní poloze mělo k Číně volnější vazby. Jisté zmínky o vzájemných 

kontaktech se objevují již za dynastie Chan (Han). Ověřenější zprávy o kontaktech Číny 

a Japonska pocházejí ale až z 6. a 7. století n. l. Na konci 6. století n. l. byly oficiálně 

navázány styky mezi Japonskem a Čínou, která Japonsko zařadila mezi uznaná 

království (nikoli však vazalské státy). Na rozdíl od korejských států Čína v Japonsku 

nevyžadovala schvalování japonských vládců čínským císařským dvorem. V tomto 

období pronikaly do Japonska také buddhismus a konfuciánství. I když bylo 

konfuciánství shledáváno užitečným, vždy se zde muselo dělit o svůj vliv 

s buddhismem a šintoismem. Japonsko se nikdy nestalo konfuciánskou zemí, jak tomu 

bylo v případě Koreje, protože Japonci nepřijali za své některé podstatné prvky 

konfuciánského učení (anebo si je v některých směrech odlišně interpretovali). Státní 

úřad nemohl v Japonsku obsadit nikdo jiný než rozený příslušník aristokracie, proto se 

neujal systém státních zkoušek. Vzdělání tam nehrálo prvořadou úlohu, i když mnozí 

japonští aristokraté studovali čínské klasiky a učili se čínskému jazyku. Konfuciánská 

„oddanost“ syna vůči otci představovala oddanost samuraje vůči jeho pánovi (Janoš, 

2007). Japonci také nepřevzali od Číňanů koncepci Mandátu Nebes, která legitimovala 

moc vládce: ten mohl o mandát i přijít, pokud jednal v rozporu s etickými zásadami 

a  nepodařilo se mu udržet stabilitu země. To bylo v Japonsku nemyslitelné. Profesor 

Werner k tomu poznamenává, že zásady vlády opřené o konfuciánskou ideologii byly 

popsány v  Japonsku v zákoníku taihó z roku 701
46

, ale výraznější vliv 
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ve  společenské praxi zde probíhal až od 17. století n. l. Zejména se zde projevil vliv 

v přísné hierarchizaci rodiny i společnosti. Posílilo se postavení muže na úkor ženy, 

která do té doby mohla v jisté míře o sobě rozhodovat a dědit majetek. Možná právě 

proto, že se tam v praxi konfucianismus prosadil tak „pozdě“, nezakořenil tak hluboce 

ve společnosti jako např. v Koreji. A i když byly důsledky jeho vlivu patrné 

v japonských firmách ještě nedávno (např. obliba přísné hierarchické strukturace 

zaměstnanců, vztah k firmě jako k rodině a k zaměstnavateli jako k otci, přezíravost 

k ženám), dnes už to do velké míry neplatí. Dokonce i konfuciánská idea úcty ke stáří 

v dnešní praxi japonské společnosti (k její škodě) mizí. 

 

2.2. Taoismus, mohismus, legismus, buddhismus 

 

Vzniku nejrůznějších myšlenkových směrů ve starověké Číně říkáme někdy období 

„sta filosofických škol“ paj-ťia. Ty vznikaly od 6. století př. n. l. jako reakce na tehdejší 

realitu a soupeřily mezi sebou v hledání „pravé cesty“, jež by vedla k ukončení chaosu 

a  k nastolení pevného řádu. Důležitým společným rysem těchto myšlenkových směrů je 

univerzalistický pohled na život a svět, kde vše souvisí se vším (dění v přírodě i dění 

lidské souvisí s děním nebeským). Jednotlivé nauky se navzájem prolínají, i když 

v jejich praktickém uplatňování panují mezi nimi rozdíly. Mezi nejvýznamnější školy 

patřily kromě konfucianismu také taoismus, mohismus, legismus, nebo „importovaný“ 

buddhismus. 

Myšlenkový směr mohismus (muo-ťia / mojia) nese svůj název podle mistra Mo 

(Mo  Di, cca 470 až 391 př. n. l.). Mistr Mo byl pravděpodobně seznámen s učením 

Konfucia a podobně jako on se odvolával na starověk a Knihy písní a Knihy dokumentů.  

Spravoval organizaci, jejímž cílem bylo, podobně jako u konfuciánů, prosazovat své 

politické ideje v praxi.  Mohistům šlo o dosažení co největšího dobra ve prospěch celku 

společnosti, v níž panuje přísná hierarchie. Zachování společenského řádu spočívá 

podle nich v bezvýhradné loajalitě nadřízeným a usilovné aktivitě ve prospěch celku. 

Anne Cheng zdůrazňuje tento utilitaristický aspekt mohismu, protože ten používá 

ke  své argumentaci kritérium užitečnosti na rozdíl od konfucianismu, kde je požadavek 

etického jednání zdůvodňován tradicí.
47

 Láska k bližnímu (ve smyslu připodobňovat 

druhého k sobě, jednat s ním „spravedlivě“ - tedy jako sám se sebou) má být základem 
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všeobecného blahobytu. Nejedná se tedy o citovost v konfuciánském smyslu, ale spíše 

o  univerzální lásku, která je racionálním vyjádřením společného cíle - dobra všech. Jde 

tu především o „správnost“. Tento postoj stojí také za mohistickým odmítáním 

útočných válek. Kultické tradiční náboženské praktiky jsou podle této nauky součástí 

systému harmonické společnosti. Božstva spolupracují s lidmi na společném cíli, 

odměňují dobro a trestají zlo. Společného konsenzu a harmonie je zde dosaženo 

smyslem pro správnost, který obyčejný lid nachází u vzdělanců, vzdělanci u vysokých 

hodnostářů a  tak se hierarchicky postupuje až k vládci - Synu Nebes. Tato snaha 

budovat pomocí uniformizace zdrojů hodnot a hodnotových soudů přísně hierarchicky 

strukturovanou společnost, v níž mezi jednotlivými stupni panuje všeobecná shoda, 

je  patrná v Číně dodnes. 

Také vznik legismu spojujeme s  problematickým obdobím Válčících států 

ve  4.  a  3.  století př. n. l. Představoval dominantní politickou teorii ve státě Čchin 

(Quin), kde byly pod jeho vlivem provedeny úspěšné správní reformy, které napomohly 

ke  sjednocení čínské říše. Legisté zdůrazňovali uplatňování veřejného zákoníku v praxi 

bez rozdílu a  za podstatný pro chod státu a udržení řádu považovali systém tvrdých 

trestů a odměn. To vyplývalo z předpokladu, že většina lidí myslí především na své 

zájmy i na úkor ostatních, a proto musí být omezeni zákazy pod hrozbou trestu. 

Klasické učení mistra Konfucia naopak vycházelo z předpokladu, že lidská přirozenost 

je dobrá. Osobní svoboda jednotlivce měla být podřízena společnému cíli vytvořit silný 

stát, centrálně spravovaný pod neomezenou autoritou vládce. Legismus na rozdíl 

od  konfucianismu odmítá důležitost role obřadů a tradice pro kultivaci kulturní 

civilizační složky člověka (wen) a obnovení řádu ve společnosti. Tento konfuciánský 

ritualismus reprezentoval „staré feudální pořádky“dynastie Čou (Zhou), s nimiž bylo 

nutné podle legistů skoncovat. Na rozdíl od konfuciánského ideálu ctnostného 

panovníka, jehož vzor mají ostatní napodobovat, jinými slovy na rozdíl od toho, „co by 

se mělo“, se  legisté zaměřují na žitou realitu „co je“, v níž je potřeba zabezpečit 

funkčnost státních institucí. Toho má být podle legistů dosaženo silou a tlakem 

na  dodržování zákona: „…legisté pochopili, že nelze vládnout dobrými úmysly, nýbrž 

spolehlivými institucemi.“
48

     

V tomto klasickém období starověké Číny vzniká také myšlení, které označujeme 

pojmem taoismus. S tímto pojmem se poprvé setkáváme až v Sima Qianových Zápisech 
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historika (Š'-ťi / Shiji) v rámci jeho klasifikace „šesti filosofických škol“. V období 

Válčících států představoval taoismus spíše soubor různých textů, jejichž společnou 

snahou bylo hledat zdroj veškeré moudrosti v přírodě a jež byly jako „taoistické“ 

klasifikovány až později. Taoismus nemá žádného konkrétního zakladatele, jako je 

tomu například v případě konfucianismu. Za základní spis tohoto směru je považován 

Tao-te-ťing (Daodejing), volně přeloženo jako Kniha o cestě tao a její síle te 
49

, jehož 

vznik se většinou datuje do období Válčících států. Tradice připisuje autorství textu 

mistru Lao-c´(Laozi), ale přímý důkaz neexistuje. Historicky doloženo je ale povýšení 

tohoto textu mezi kanonické knihy císařem Ťingem, který vládl v letech 

156  až  140  př.  n. l. Tento text obsahuje základní teze a úvahy taoismu. Tao (dao), 

věčný neproniknutelný princip a zdroj veškerenství, je nazýváno „velkou prázdnotou“ 

a  „nebytím“ (wu). I když ho není možné bezprostředně vnímat, projevuje 

se  v  základních zákonitostech bytí, které tvoří protikladnost, relativnost a cykličnost. 

Síla te (de) je abstraktní princip harmonie obsažený v dualitě dvou protichůdných 

elementů  jin a jang. Kultivace lidské osobnosti hraje i zde významnou roli. Dokonalá 

osobnost jedná úspěšně, pokud se jí podaří dosáhnout kontroly vlastních emocí a pokud 

se zdrží snahy prosazovat vlastní záměry aktivně. Podle Tao-te-ťingu dokonalá osobnost 

vládce vládne pomocí principu tzv. „nicnedělání, nekonání“ wu-wej (wuwei). Obecné 

interpretace tohoto principu představují „nekonání“ jako „přijímání všeho bez jakékoli 

snahy zasahovat do chodu věcí.“
50

 Dušan Vávra ve svém rozboru a interpretaci 

základních taoistických textů naproti tomu ukazuje, že se v mnoha případech jedná 

o  rafinované pojetí aktivity, tedy způsob, jak dosáhnout přesně toho, čeho se lidé snaží 

dosáhnout obvyklými cestami.
51

 Princip setrvávání v nekonání wu-wej, jak je zachycen 

v Tao-te-ťingu, vychází ze zjištění, že ve světě se síla nakonec vždy obrátí sama proti 

sobě. Kruh násilí lze tedy přerušit nekonáním, tím, že se člověk zdrží odplaty, agresi 

vstřebá, aby neroztáčel spirálu jejího stupňování.  

Buddhismus začal na území Číny pronikat z Indie ojediněle pravděpodobně už 

ve  2.  století př. n. l., ve větší míře pak v 1. století n. l. spolu s obchodníky, kteří 

přiváželi umělecké předměty a sútry. Ve 2. století n. l. už existovala v několika 

čínských městech buddhistická centra, ale nejlepší podmínky pro jeho rozšíření 

na  území Číny nastaly až s pádem dynastie Chan (Han) ve 3. století našeho letopočtu. 
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V průběhu  3.  a  4.  století n. l. v souvislosti s  pádem dynastie ztrácel svůj vliv 

i  císařský konfucianismus. Pronikání buddhismu do Číny bylo ztíženo přesvědčením 

Číňanů (Chanů), že oni jsou tou nadřazenou civilizací a od okolních barbarů se nemají 

čemu přiučit. Proto se musel přizpůsobit čínskému prostředí. Vstřebával místní obřady 

a  uznával kult předků. Pro popis buddhistické nauky posloužila taoistická terminologie, 

s jejíž pomocí byly buddhistické texty překládány. Nové, cizí myšlení, které pohlíželo 

na všechny lidi stejně, bez ohledu na jejich místo ve společenské hierarchii, bylo pro 

mnoho Číňanů přitažlivé. Mnozí ho také interpretovali jako jistou formu taoismu a byl 

kladen důraz na společné prvky, jako meditaci a tělesná cvičení. Podle buddhismu mají 

všechny cítící bytosti v sobě „buddhovskou“ podstatu (zárodek), který je skryt 

za  mentálními, poznávacími, morálními a emocionálními nánosy, které mohou být 

odstraněny pomocí meditace. Konfuciáni tolik vstřícní k  buddhismu nebyli, protože 

buddhistická víra v převtělování odporovala  tradičnímu uctívání předků a celibát 

mnichů odporoval konfuciánské nauce založené na rodinných vztazích. Buddhismus 

do  Číny pronikal prostřednictvím misionářů přicházejících ze zemí Střední Asie 

a  Indie, kteří překládali buddhistické posvátné texty do čínského jazyka, 

také  prostřednictvím čínských mnichů, kteří k buddhismu konvertovali a vydávali se 

do  Indie blíže poznat Buddhovu nauku, aby ji přinášeli zpět, jako například autor 

Zápisků o buddhistických zemích Fa-sien (z let 399 až 412 n. l.). Upevňoval se odlišně 

v severních a jižních oblastech. Na severu si získal výraznou podporu státu, především 

za vlády dynastie Severních Wei (386 až 535 n. l.). Buddhistické komunity sanghy zde 

ale byly státu podřízeny. V jižních oblastech se prosazoval v elitních aristokratických 

kruzích. Získával si v tomto prostředí vysokou prestiž. Sanghy zde byly na světské moci 

nezávislé, přesto, anebo právě proto byly kritizovány ze strany konzervativních 

konfuciánů. V letech 446 n. l. a 574 až 577 n. l. došlo sice k pronásledování stoupenců 

buddhismu zejména v severních oblastech Číny, ti se však přesunuli na jih, kde získali 

na nějakou dobu exkluzivní postavení i u císařského dvora. Největšího rozkvětu dosáhl 

buddhismus v Číně v 6. až 10. století, za vlád dynastií Suej a Tchang. Vzniklo několik 

hlavních směrů buddhismu: Chua-jen, Tchien-tchaj, Cčhan (zen buddhismus),         

Ťing-tchu (Čistá země) apod. Kláštery byly osvobozeny od daní a brzy nabyly značného 

majetku a vlastnily velké množství půdy. Zakládaly své řemeslnické dílny, 

obchodovaly, měly vlastní ozbrojenou ochranu z řad mnichů bojovníků. Tchangští 

vládcové přesto už tehdy dávali najevo svou rodovou spřízněnost s taoistickým 

učencem Lao-c´em a snažili se dostat buddhistické instituce pod kontrolu. To nakonec 
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vedlo k vydání císařského výnosu v roce 845 n. l. namířeného proti ekonomickému 

bohatství klášterů. Jejich majetky byly konfiskovány a mniši násilně sekularizováni. 

Takto oslabený buddhismus dále postupně splýval s neokonfucianismem
52

 a taoismem 

za dynastie Sung v 10. až 13. století n. l. 
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 Resp. nový výklad konfuciánství, tzv. neokonfucianismus byl silně ovlivněn myšlením buddhismu. 
    Období vládnutí dynastie Sung bylo mimořádně prosperující a stabilní, s dostatkem potravy a plné  

    objevů. Šířila se  literatura  i vzdělání a přichází nová generace myslitelů, kteří se snaží o obrození  
    klasických čínských textů a s nimi i konfuciánství.         
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3. Přístupy k etice konfucianismu 

 

Čtenář, který se snaží zorientovat v problematice etiky konfucianismu, je v těžké 

situaci. Existuje množství prací nejrůznější provenience, které se tématu dotýkají nebo 

se na ně odvolávají, avšak často velice obecně. Mnoho textů začíná stručným 

odvoláním na konfuciánskou filosofii, za nímž pak následuje nějaký výčet stereotypů, 

které jsou nakonec interpretovány jako „konfuciánské hodnoty“ nebo „ctnosti“. Pokud 

čtenář nemá ponětí o různých přístupech k dané problematice, může dospět 

ke zkresleným nebo chybným závěrům. 

Z dosavadní publikované literatury můžeme obecně rozlišit tři hlavní přístupy 

k  výzkumu etiky konfucianismu. První z nich se snaží najít paralely mezi 

konfucianismem a Kantovou deontologií. Tento přístup staví na práci filosofa 

tzv.  „nového konfucianismu“ Mou Tsungsana (Mou Zongsan,1909-1995), který 

vyučoval na univerzitách v Pekingu, Hongkongu a na Tchaj-wanu, a hlásí se k němu 

převážně čínští vědci
53

. Konfuciánská etika je pod vlivem tohoto přístupu vysvětlována 

v pojmech Kantovy terminologie. Druhým přístupem, který je uplatňován především 

ze  strany západních badatelů (převážně v USA), je snaha vykládat konfucianismus jako 

etiku ctností.
54

 Konfuciánské principy jako žen (ren), li, i (yi), č´(zhi), sin (xin) jsou 

považovány za „ctnosti“. Tento výklad jako by nezohledňoval, že západní etické 

koncepce postavené na Aristotelově etice ctností a jeho „areté“ - vynikání individua 

jsou odlišné od konfuciánského relativního rozvoje morální kompetence, který je možný 

jen ve vztahu. Ctnost je charakteristická jako excelence individua, která je v něm, 

a  může být popsána, analyzována a hodnocena. Třetí přístup tvoří různorodá skupina 

badatelů, kteří považují konfuciánskou etiku za něco svébytného „sui generis“, co nelze 

jednoduše zahrnout do obvyklých klasifikací, a snaží se ji vysvětlovat v pojmech jako 

„etika rolí“ (Fraser, Robins, O´Leary, 2011).  Etika rolí je teorie, která není jako etika 

ctností založena individualisticky, ale zohledňuje role ve vztazích, protože morálka je 

odvozena ze vztahu jednotlivce s  jeho společenstvím. Podle tohoto přístupu 

je  konfuciánská moralita založena na naplňování role, kterou jednotlivec zastává 

(jako  „otec“, jako „syn“, jako „dcera“… atd.), přičemž tyto role jsou definovány jako 

vztahy.  
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 Mou Z.: Treatise on Summum Bonum (1985), Phenomenon and Thing-in-Itself (1975), Intellectual  
    Intuition and Chinese Philosophy (1971)... 
54

 Ani zde nechceme generalizovat, samozřejmě existují i práce západních badatelů, kteří ztotožňovat  
    konfucianismus s etikou ctností odmítají, např. viz Fraser, Robins, O´Leary, 2011. 
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Vzhledem k zaměření této práce zmíníme ještě koncept behaviorální etiky
55

. 

Behaviorální etika je nový obor, který vzniká interdisciplinárně ve spolupráci 

s behaviorální psychologií a kognitivní vědou a který se snaží zjistit, za jakých 

podmínek lidé přijímají etická stanoviska ať už „dobrá“, či „špatná“. Výzkumy se pak 

zvláště zaměřují zjednodušeně řečeno na to, proč „dobří lidé“ dělají „špatné věci“ 

(Prentice, 2013). Jde o to, že organizační a psychologické tlaky způsobují, že někdy 

i  lidé s vysokou mravní integritou jednají neeticky. Takové jednání se snaží popsat 

tzv.  Role morality - morálka (sociálních) rolí. Poukazuje na „pocit“ (přesvědčení), že 

existuje oprávnění poškodit ostatní takovými způsoby, které by byly považovány 

za  neetické v případě, že by daná role zastávána nebyla. Jinými slovy: individuální 

jednání, které by bylo považováno za neetické, jednala-li by osoba sama za sebe, se 

stává přípustným v rámci zastávané společenské role nebo pozice. Prentice (2013) 

zmiňuje výzkumy, které odhalily, že mnoho zaměstnanců odděluje své osobní 

přesvědčení od etiky na pracovišti. Studie prováděné v rámci výzkumů společenské 

odpovědnosti firem a podnikatelské etiky došly k závěru, že u rodinných podniků je 

vyšší pravděpodobnost, že v nich lidé budou jednat společensky odpovědným způsobem 

než ve velkých korporacích. Ve velkých korporacích lze snadněji oddělit osobní 

přesvědčení zaměstnanců od jejich role v organizaci.  

Koncept behaviorální etiky zde zmiňujeme v kontrastu s etikou rolí. Neměli bychom 

tyto dva přístupy zaměňovat. Behaviorální etika pracuje s  mnohem širším spektrem 

společenských rolí, které může jedinec zastávat v různých institucích. Zaměřuje se 

na  psychologický výzkum jednání, které tyto role ovlivňují. Zmínili jsme v  této 

souvislosti také výzkumy organizačního chování v podnicích. Etika rolí slouží jako 

deskriptivní přístup k etice konfucianismu. V této koncepci se jedná především 

o  tzv.  rodinné role a  vztahy prezentované Konfuciovým učením. Vztahové 

východoasijské ekonomiky a  jejich podnikatelské prostředí tyto osobní vztahy 

a  zastávané role akcentují. Vycházíme z předpokladu, že jejich řízení i struktura jsou 

konfucianismem ovlivněny.  
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 Případně viz také heslo „Role morality“ 
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4. Řízení asijských institucí 

4.1. Historický základ řízení asijských institucí 

 

Ještě než se budeme věnovat praktické aplikaci konfuciánských myšlenek 

ve  způsobech řízení současných asijských podniků, je nutné upozornit na několik 

aspektů, které nám pomohou hlouběji porozumět tomuto přístupu.  

V sociálním systému čínské civilizace po celou dobu jejího trvání hraje dominantní 

roli rodina. Tato role rodiny je spojena s důležitou náboženskou koncepcí čínské 

historie - kultem předků; koncepce měla v čínském starověku ústřední pozici.  

„Zemřelý předek je zde považován za zcela integrálního člena rodiny. Coby spojka 

pozemské rodiny se sférou „nadpřirozenou“ se dokonce v hierarchii ocitá nad všemi 

jejími ostatními členy. Stává se, splynutím s vlastními předky, jakýmsi obecným 

božstvem dané rodiny, prostřednictvím nějž tato rodina rituály (li) komunikuje 

s kosmickým řádem (Li).“ 
56

 

Když se po nastoupení vlády dynastie Šang (Shang cca 1570 až 1045 př. n. l.) přešlo 

od klanového ke státnímu politickému uspořádání, došlo k aplikaci kultu předků 

a  koncepce rodiny i na systém státní moci. Předek panujícího rodu byl prohlášen 

za  předka celé společnosti a vládce panující dynastie se stal hlavním prostředníkem 

zajišťujícím komunikaci celé společnosti s nadpřirozenem a sám se stal předmětem 

uctívání, „otcem“ celé společnosti. Proto můžeme hovořit o čínském státním uspořádání 

od jeho počátku jako o silně hierarchizovaném a teokratickém. Vládnoucí panovníci 

prvních čínských dynastií byli označováni za Syny Nebes s neomezenou mocí nad 

celým státem a lidmi, za které po vzoru rodiny nesli také odpovědnost. Syntézu 

náboženské tradice reprezentované kultem předků a státního zřízení pomohl 

legitimizovat a filosoficky zdůvodnit právě konfucianismus, který definoval vztah 

jednotlivce, společnosti a státu a stal se od dynastie Chan (Han, 206 př. n. l. až 

220  n.  l.) do zániku císařství v roce 1911 oficiální státní ideologií.  

Systém vlády v rozlehlém čínském císařství byl podpírán požadavkem jednoty 

a  řádu a toho mělo být dle konfucianismu dosaženo dodržováním patřičných rituálů 

a  náležitým chováním. Jejich prostřednictvím měly být vytvářeny formální svazky 

mezi lidmi. Tyto rituály (jinými slovy obřady) představovaly důležité pojítko rodin, 

resp. celých rodů sdružovaných podle příjmení. Dodržování přísně formalizovaných 
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 Viz Vávra 2011, s. 105. 
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rituálů k poctě předků a dodržování rodinných povinností mělo zajistit správné 

fungování státu, jeho prosperitu a řád. Podle Mencia základy světa spočívají ve státě, 

základy státu v rodině a základy rodiny v jednotlivci.
57

 

Tyto dva vnější, na první pohled viditelné prvky (hierarchizace a společenská etiketa 

s obřady), přítomné v čínské společnosti téměř dva tisíce let, byly na konci 

19.  a  počátkem 20. století n. l. kritizovány a obviňovány, že způsobily civilizační 

zaostalost Číny, úpadek čínské státnosti a vojenské porážky. Proto byl s úpadkem 

císařství v roce 1911 konfucianismus odmítnut a zbaven statusu státní ideologie. Přesto 

jeho přítomnost stále můžeme nacházet v systémech řízení nejen čínských institucí, jak 

si ukážeme dále. 

 

4.2. Vlivy konfucianismu v současných asijských zemích 

 

Kvůli vítězství komunismu v Číně byla po roce 1949 tradice konfucianismu 

přerušena. Jak již bylo uvedeno, systém státních zkoušek byl zrušen v roce 1905, 

císařství trvající dva tisíce let padlo v roce 1911 a následovalo složitých třicet let 

intelektuální a revoluční mobilizace čínské společnosti.
58

 Generace tohoto období byla 

poslední, která ještě zažila tradiční vzdělání v duchu konfucianismu, a zároveň první, 

která musela čelit šoku myšlenek „nové kultury“ Západu v takové míře jako nikdy 

předtím. Výsledkem bylo zpochybňování základních hodnot tradice a obviňování 

konfucianismu, že způsobil zaostalost a problémy Číny. I když se ve 30. a 40. letech 

20.  století projevovaly snahy o rehabilitaci Konfuciova učení a o  oživení tradice 

ze  strany konfuciánských intelektuálů - tzv. nové konfuciánství, Mao Ce-tungova 

kulturní revoluce se snažila s ním definitivně skoncovat. Během této revoluce, namířené 

opět proti všemu tradičnímu v Číně, byla pálena klasická konfuciánská díla, bořeny 

chrámy zasvěcené Konfuciovi a ideologicky ničena víra v důležitost rodiny.  

Odkaz dvoutisícileté tradice se vymýtit nepodařilo ani kulturní revoluci, 

ani  maoismu a od 80. let je pozorován návrat k tradiční čínské kultuře. Tradiční 

konfuciánské hodnoty, jako úcta k rodičům, snaha o harmonické vztahy v rodině, důraz 

na vzdělání apod., jsou v současné čínské společnosti stále přítomné.
59

 Komunistická 
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 Kolmaš - Malina 2005, s. 348. 
58

 Resp. Cheng 2006, s. 607. 
59

 Současná opatrně politicky podporovaná náboženská obnova ČLR a příklon k tradičním tématům 
    konfuciánství a hierarchickým harmonickým společenským vztahům znamená pokus o nový druh         

    patriotismu ve smyslu odkazu k „státu předků“. Takto se snaží vláda ČLR nahradit vyprázdněnou 
    argumentaci marxismu, která již nedostatečně zajišťuje její legitimitu.        
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strana Číny a její komunistická ideologie ztrácí u svých občanů stále více legitimitu. 

S tím také souvisí nový program budování „harmonické společnosti“, který v roce 2005 

vyhlásila vláda ČLR. Tento program má určité charakteristiky tzv. „nového 

konfuciánství“ 
60

, které si klade za cíl obrodit čínskou společnost ve smyslu tradičních 

konfuciánských hodnot, nově promýšlet a reinterpretovat konfuciánské dědictví, aby 

bylo aktuální pro dnešek, a propagovat konfucianismus i mimo tradiční oblasti čínské 

kultury (Liščák, 2013). 

Silný konfuciánský vliv je pozorovatelný dodnes také v Koreji, kde stále hraje 

důležitou roli rodinný život a rodina, která je zde chápána v mnohem širším smyslu 

než  třeba u nás nebo v Japonsku. Rodiny se zde rozrůstají až do velkých kmenových 

společenství. Jižní Korea je moderní zemí s vysokou životní úrovní. Průměrná měsíční 

mzda zde v roce 2004 činila přibližně trojnásobek průměrné mzdy v ČR (Havlíček, 

2007). Země má nízkou míru nezaměstnanosti i nízkou míru inflace. Její 

konkurenceschopnost není dána jen čistě ekonomickými faktory a  protekcionistickou 

politikou, ale hraje zde podstatnou roli mimořádné pracovní nasazení, důležitost 

vzdělávání, houževnatost, spořivost…, což jsou hodnoty stavěné do popředí také 

konfucianismem. Přestože se jedná o ekonomicky rozvinutou zemi, postavení žen je zde 

stále silně podřízeno mužům, což se například projevuje mimo jiné i tím, že při 

obchodních jednáních s korejskými partnery se v jejich delegacích ženy nevyskytují 

a  totéž je doporučováno i jednající protistraně (Gullová, 2010). O postavení žen 

ve  vysokých manažerských funkcích se zde hovořit téměř vůbec nedá. Tyto postoje 

k ženám jsou důsledkem působení konfucianismu na korejskou kulturu. V korejských 

rodinách se stále udržuje přesvědčení spojené s kultem uctívání předků, že jedině syn 

může vést předepsané konfuciánské obřady na hrobech rodičů a prarodičů. Proto 

se  i  v současných korejských rodinách považuje za prioritu mít alespoň jednoho syna 

(Janoš, 2007). Toto přesvědčení má v Jižní Koreji podobně jako v Číně závažné etické 

konsekvence. Dochází ke zneužívání moderních prenatálních diagnostických metod 

k určení pohlaví a v rodinách, kde mají již nějakou dceru, je vysoké procento 

potratovosti v případě, že nové nenarozené dítě je ženského pohlaví.
61
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 Nové konfuciánství / nový konfucianismus označuje hnutí rozvíjející se zhruba od 20. let 20. století.  

    Bylo původně reakcí na převažující antikonfuciánské reformistické a revoluční směřování čínské 

    společnosti a kultury na počátku 20. století. Po 2. svět. válce se nový konfucianismus rozvíjel mimo          

    ČLR, především na Tchaj-wanu, v Hongkongu a na zahraničních (převážně amerických) univerzi-  

    tách. V posledních desetiletích nabývá nový konfucianismus na významu znovu i v pevninské Číně.   
61

 Janoš 2007, s. 275 uvádí, že i když je zjišťování pohlaví v Číně a v J. Koreji trestné, je praktiková- 
          no. V Číně pak až v 90 % případů nepřipustí narození dítěte, jedná li se o holčičku.           
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V současné Koreji také probíhá snaha o oživení konfuciánských škol a  univerzit, 

které by vychovávaly novou generaci učenců (dnešními slovy: konfuciánských vědců). 

Podobné snahy jsou pozorovatelné také v komunistické Severní Koreji, kde 

„tzv.  rodinný stát lze chápat jako ideologické a politické využití konfuciánských 

kulturních principů…“ 
62

 

Japonsko dnes můžeme považovat za nejdemokratičtější zemi východoasijského 

regionu. Střetnutí se západním imperialismem zvládlo Japonsko mnohem úspěšněji než 

Korea nebo Čína. Na konci 19. století převzalo „západní“ právní systém (inspirovaný 

francouzským a německým modelem), netajilo se svým obdivem k některým aspektům 

„západní civilizace“ a snažilo se západním zemím vyrovnat. Jiří Janoš (2010) zmiňuje 

názor některých badatelů, že pro tehdejší Japonce „být světovou velmocí“ po vzoru 

západních imperiálních zemí znamenalo mít kolonie a územní zisky, což spolu se 

zkušeností nerovnoprávných obchodních smluv s USA vedlo k pozdější expanzivní 

politice Japonska. Kam tato politika Japonsko v první polovině 20. století přivedla, 

je  všeobecně známo. Japonsko zůstalo pod americkou okupační správou až do roku 

1952. I díky těmto historickým událostem došlo zde k mnohem širší a rychlejší kulturní 

proměně než v Koreji a Číně.  Přestože vlivy konfucianismu byly v Japonsku vždy 

slabší než ve zmiňovaných zemích, ovlivnil zde hierarchické rozvrstvení společnosti, 

která byla donedávna oblíbená, i u strukturace zaměstnanců v japonských podnicích. 

To  se ale v posledních letech pod vlivem ekonomických tlaků mění a mizí také tradiční 

projevy konfuciánské zdvořilosti. Dnes se nejvíce projevuje hlavně v užívání 

japonského jazyka, v němž existuje mimořádně složitý systém vyjadřování zdvořilosti.  

 

4.3. Výzkumy interkulturních rozdílů a interkulturního managementu 

 

Často citovaný profesor organizační antropologie a mezinárodního managementu 

Greet Hofstede vypracoval v osmdesátých letech minulého století výzkumnou zprávu 

o  kulturních rozdílech a postojích k práci zahrnující padesát zemí. Identifikoval pět 

dimenzí kultury: mocenský odstup, individualismus - kolektivismus, maskulinita - 

feminita, vyhýbání se nejistotě a časová orientace dlouhodobá - krátkodobá. Z jeho 

výzkumů vyplynulo, že země jako Čína, Japonsko, Jižní Korea jsou dlouhodobě 

orientované, s vysokým skórem maskulinity. Dlouhodobá orientace v určité kultuře 
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vyjadřuje pěstování vlastností lidí vztažených k budoucím odměnám, k vytrvalosti, 

k ochotě podřizovat se ve prospěch dlouhodobých cílů. Maskulinita vyjadřuje 

zastoupení a vliv „mužského prvku“ v hodnotách určité společnosti a rozlišenost 

mužských a ženských rolí, jinými slovy patriarchální orientaci. „Dlouhodobou 

orientací“ se vyznačuje také konfucianismus, který sleduje dlouhodobý cíl udržení 

harmonicky fungujícího státu. Hofstedovy výzkumy byly také kritizovány z hlediska 

metodologie nebo konstrukce proměnných. Ale sám Hofstede jej stále doplňuje a jeho 

studie je založena na komparaci, nejedná se o absolutní klasifikaci (Štrach, 2009). 

Kromě Hofstedova výzkumu existují další rozlišení a klasifikace kultur, například 

Schwartzova z devadesátých let 20. století, práce Hampden-Turnera a Trompenaarse 

(1998), rozlišení kultur podle Edwarda Halla (1976, 1990) nebo mezinárodní výzkum 

GLOBE, uskutečněný v letech 1994 až 1997.  

Geografické, sociopolitické, kulturní a ekonomické faktory formují systémy 

podnikatelského prostředí a ovlivňují konkrétní organizační struktury a jejich řízení 

(Chen, 1995).  Systémy řízení japonských i korejských podniků byly v minulosti již 

předmětem výzkumu a jsou tedy v literatuře popsány.
63

 Není v možnostech ani intenci 

této práce se jednotlivým řídicím stylům podrobně věnovat. Zaměříme se pouze na ty 

aspekty systémů řízení podniků, které nějak souvisejí s konfucianismem, a na relevantní 

výzkumy pouze odkážeme. Je nutné ještě zmínit fakt, že na rozdíl od dobře 

zdokumentovaného podnikového řízení v Japonsku a Koreji je situace výzkumu 

čínského řízení poněkud odlišná. I když výzkumy čínského managementu probíhají již 

třicet let (Jia, L., You, S. a Du, Y., 2012), většina z nich je postavena na existujících 

západních teoriích řízení (Li,  P. P., Leung, K., Chen, C. C. a Luo, J. D., 2012). 

V  minulosti byly prováděny spíše interkulturní výzkumy organizačního jednání v Číně, 

nicméně původní domácí výzkumy z oblasti podnikového řízení jsou tam stále ve svých 

počátcích. Problematika se tam řeší z domácí perspektivy teprve poslední desetiletí, 

kdy  vznikly práce o paternalistickém způsobu vedení Farh a Cheng (2000), nebo 

novější práce z oblasti výzkumů takzvaných guanxi podnikových sítí Chen (2004) 
64

 

atd. Stále ale ještě nejsou stanoveny jasné cíle ani metodologie domácího čínského 

                                                 
63

 Například japonský systém přijímání rozhodnutí ringi  a  řízené diskuse  nemawashi  popsal Chen 

    (1995). Způsobům řízení japonských podniků Toyota, Mitsubishi… se věnoval Kumuzawa (1996). 
    O  výzkumu  podnikové  kultury  korejských  společností  se  dovídáme  z  práce Rogera L. Janelli,         

    (1993)  nebo  z  práce  týmu K. H. Chunga (1997),  který  popsal  korejskou  podobu  toho, co dnes 

    známe v západních podnicích jako „etický kodex společnosti“. Podrobnosti o hierarchické dvou- 
    stupňové organizační struktuře uveřejnili například Gray a Marschall (1998) nebo Shin (1998) atd. 
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 Koncept guanxi sítí vychází z již dříve vědci Hampden-Turnerem a Trompenaarsem popsaného 
    konceptu  „sociálních sítí“ a  byl  v minulosti  zkoumán. Definoval  ho  např. Mei-hui,  Y.,  1994.                                                            
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výzkumu a  na  akademické úrovni probíhají diskuse o tom, co lze vlastně považovat 

za  „domácí“, ryze čínský přístup.
65

 

V oblasti mezinárodních výzkumů manažerského poradenství je známý také 

Gallupův ústav. Zabývá se širokou škálou aktivit a informace, které poskytuje, mají pro 

vědce, politiky i manažery velkou váhu. Výsledky svých výzkumů pravidelně 

zveřejňuje na vlastních webových stránkách a v měsíčním on-line magazínu Gallup 

Management Journal.
66

 Některé výsledky výzkumů Gallupova ústavu mohou být 

relevantní také pro téma této práce.  
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5. Etické principy konfucianismu ve vedení asijských 

podniků 

 

„Vedení“, „řízení“ nebo „manažerská činnost“ jsou pojmy, které spolu úzce 

souvisejí. Popisují činnost, v níž dochází k interakci mezi vedením a pracovníky, 

směřující k naplnění určitého cíle. Vedení a vykonávání řídicích funkcí je vždy 

zapuštěno v  kulturních kontextech (Nový a Schroll-Machl, 2005). Kultura 

společenského systému, která konkrétní podnik (instituci, organizaci…) obklopuje, má 

podstatný vliv na vybudování specifické organizační kultury, zejména pak na ty její 

části, které jsou s touto společenskou kulturou těsně historicky spojeny (Hofstede, 

1997).  

„V důsledku toho je kultura ve smyslu orientačního systému typického pro 

společnost, národ či zemi podstatnou podmínkou pro řízení organizací a pro 

manažerskou činnost v nich.“
67

 

Při analýze konfuciánských principů, které se uplatňují ve vedení asijských podniků, 

je nezbytné si uvědomit, že mezi jednotlivými společnostmi východní Asie existují 

rozdíly ve vrstvení uvnitř těchto společností a jejich institucí, i mezi nimi celkově.  

Rozdíly se vztahují ke společenskému postavení, k hierarchickému uspořádání, 

pravomocem, projevování úcty atd. Tyto země se od sebe liší politicky, etnicky 

i  nábožensky. Platí to i pro oblast podnikové kultury a podnikového řízení 

a  o  konkrétních rozdílech bude pojednáno později u vybraných asijských zemí. Nyní 

se zaměříme na ty konfuciánské principy, které se při řízení podniků projevují 

ve  většině asijských firem, jsou jim tedy společné, protože čerpají ze společné 

historické tradice. Nesrovnáváme hodnotový systém euroatlantického kulturního okruhu 

oproti hodnotovému systému východní Asie, kde je nejmarkantnější rozdíl spatřován 

spíše v roli jedince ve společnosti než v hodnotách samotných (Treybalová, 2001). 

Kulturní rozdíly ale produkují v praxi konkrétní etické problémy, které jsme si začali 

více uvědomovat díky globalizaci. V ekonomické činnosti, kam patří i mezinárodní 

management, se například jedná o problematiku úplatků a darů, nepotismu, rozdílného 

poměřování korupce, rozdílného přístupu k autorským právům apod. Například 

v mnoha evropských zemích by byl dar věnovaný při obchodním jednání považován 
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za  nepřípustný úplatek, kdežto třeba v Japonsku, Číně i Koreji si obchodní styky bez 

vzájemného formálního ceremoniálu a předávání dárků nelze představit (Šroněk, 2000). 

Poukaz na hodnotový základ přítomný v současném systému řízení asijských podniků 

nám pomůže tyto problémy lépe pochopit.  
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5.1. Principy hierarchie:   

podřízený k nadřízenému Čung (Zhong), Šu (Shu)  

     nadřízený k podřízenému Čeng (Zheng), I (Yi) 

 

V „západních“ způsobech podnikového řízení se promítá způsob výchovy, v němž 

jsou lidé už od dětství vedeni k tomu, aby obstáli v tvrdém konkurenčním boji, který 

na  ně v životě čeká. „Představa neklidu, bojových střetů a změn patří k důležitým 

charakteristikám západní civilizace.“
68

 V myšlení charakteristickém pro východní Asii 

je naopak vyzdvihována idea harmonie, která má být cílem veškerého snažení a jednání. 

Myšlenky o harmonii a řádu zde měly vliv na představy o správném společenském 

uspořádání. Konfuciovo učení je pak pomohlo dále rozvést a konkrétně aplikovat 

na  mezilidské vztahy. Uspořádání rodiny a analogicky k ní pak i uspořádání institucí 

a  státu znamenalo neprotivit se řádu a nenarušovat hierarchické vztahy mezi jedinci. 

Konkretizace hierarchických vztahů za účelem dosažení společenské harmonie 

a  stability se promítá do celého Konfuciova učení a představy o harmonii byly převzaty 

Korejci i Japonci.
69

  

Uvnitř japonských, korejských i čínských podniků fungují přísné hierarchické vztahy 

s jasně definovanými pozicemi a privilegii (Gullová, 2005, 2010; Seligman, 2007). 

To  se projevuje jednak v nutnosti dodržovat určitá formalizovaná pravidla při 

jednáních uvnitř podniků samotných, jednak i při jednáních podniků vně, kdy vystupují 

jako jeden „celek“. Na rozdíl od delšího tržního fungování hospodářství v Koreji 

a  Japonsku je čínský autoritativní hospodářský systém s částečně tržní ekonomikou 

ojedinělý. Existují zde rozdíly v tom, jakým způsobem jsou principy hierarchie při 

řízení podniků v jednotlivých zemích uplatňovány, ještě se o nich zmíníme. Zatím se 

spokojíme s všeobecným konstatováním, že dodržování pravidel jednání spojených 

s  přísnou hierarchií je určitým způsobem přítomné ve většině asijských podniků. 

Vychází ze společné historické tradice, které jsme se věnovali v předchozích kapitolách. 

Výzkumy, na které je v této práci odkazováno, označují země východní Asie jako 

silně kolektivistické - skupina má přednost před jednotlivcem, s velkým mocenským 

odstupem - tedy s velkou sociální distancí lidí nestejného společenského postavení.
70

 

Při  podnikovém řízení (managementu) dochází k vzájemným interakcím mezi lidmi 
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    Více viz Janoš, 2007.   
70 Hofstede, 2006; Earley, 1989; Schaubroeck, Lam, Cha, 2007; Friedman et al., 2006…atd.   
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s rozdílným společenským statusem, mezi vedením a podřízenými pracovníky, 

směřujícím k naplnění určitého cíle. Jde zde o dvě kategorie vztahů: „nadřízeného 

pracovníka k  podřízenému“ a „podřízeného pracovníka k nadřízenému“ a obě kategorie 

mají přiřazeny role a povinnosti, které musí naplňovat. Nejde zde přitom ani tak o obsah 

jako spíše o formu a povinnost. Například podřízený nemusí mít nadřízeného nijak 

zvlášť v oblibě, přesto mu bude prokazovat úctu. V konfuciánské tradici nalezneme 

termíny, které reprezentují jednotlivé principy
71

 a již byly výše popsány. Termínu 

„čung“ (zhong) odpovídá význam být čestný a plnit v hierarchicky strukturované 

společnosti své morální povinnosti, což v přeneseném významu znamená být „oddaný“, 

„věrný“, „loajální“ svému pánu.
72

 V mnoha studiích byl popsán paternalistický způsob 

vedení asijských podniků, kde jsou rozhodnutí přijímána autoritativně směrem         

shora - dolů.
73

 Neočekává se, v souladu s projevováním konfuciánské synovské úcty 

siao (xiao), že podřízení budou rozhodnutí svých nadřízených zpochybňovat, protože by 

se jednalo o projev neúcty a „odejmutí tváře“, což by znamenalo společenskou 

katastrofu pro obě strany. Míra konsenzu potřebného k přijetí rozhodnutí je v různých 

asijských zemích odlišná, přesto jednou řídícími pracovníky přijatá rozhodnutí nejsou 

již podřízenými zpochybňována. Tento způsob jednání má mnohdy za následek, 

že  pokud bylo přijato strategicky špatné rozhodnutí, trvá podniku dlouho, než dokáže 

na  nastalou situaci reagovat.  

Termín šu (shu) zaujímá v konfucianismu ústřední místo. Určuje schopnost jedince 

být v hlubokém vztahu s ostatními. Lze ho popsat jako empatii, schopnost vcítit se 

do  postavení druhého, představit si sebe sama na jeho místě a na základě toho pak 

přistupovat k druhým chápavě, s porozuměním pro jejich situaci. Podle Vochaly (2009) 

je princip šu cesta, jak uskutečňovat loajalitu čung. Aby bylo možné obětavě plnit  

povinnosti vůči druhým, je potřeba se vcítit do jejich postavení a pochopit je. Takové 

hlubší pochopení není možné, aniž by byly vytvářeny k druhým osobní vztahy. Tento 

princip nám tedy pomáhá vysvětlit sklony k nadřazování osobních vztahů nad 

formálními v zemích východní Asie.  Vít Vojta (2011, s. 124) uvádí ve své knize 

příklad manažera, který kromě své řídicí funkce vykonával činnost osobního řidiče 

svého nadřízeného. Ten jej po několika letech zaměstnaneckého vztahu oslovil 
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symbolickým termínem jako přijatého (nevlastního) syna. Tímto se jejich vztah posunul 

do jiné roviny, v níž lze od „syna“ očekávat větší loajalitu a od „otce“ větší podporu 

v mimopracovních záležitostech, podle principu otcovské lásky cch´ (ci). 

Vztah nadřízeného k podřízenému reprezentuje princip vládnutí čeng (zheng) podle 

zásad spravedlnosti i (yi). Dříve citovanými výroky z Konfuciových spisů jsme 

poukázali na jeho pojetí vlády, kdy panovník nemá donucovat poddané násilím 

k poslušnosti, ale má je vlastním mravním příkladem proměňovat. Tento princip stojí 

v pozadí benevolentního přístupu k podřízeným ze strany vedení, charakteristického pro 

čínský i korejský způsob řízení podniků (Tsui, Wang, Xin, 2004; Alves, 2005). 

Takovou „benevolenci“ nesmíme ale chápat v duchu našich západních představ. 

V korejských i čínských podnicích vládne tvrdý režim, někdy přirovnávaný dokonce 

k vojenskému (Radkovský, 2011). Pod tímto pojmem bychom si spíše měli představit 

používání tzv. „měkkých řídicích technik“, kam patří zdvořilý komunikační styl, 

konstruktivní kritika, zájem o osobní záležitosti zaměstnance apod. Také chápání 

spravedlnosti i (yi) podle konfuciánských měřítek je jiné. Podle zásady seniority, která 

vychází z konfuciánské úcty siao (xiao) a respektu ti (di) ke starším, stále dochází 

k odměňování zaměstnanců podle kritéria věku a ne podle výkonu, jak je tomu 

v západních podnicích (Vojta, 2011). Pojmový obsah principu i (yi) můžeme vymezit 

také jako „smysl pro správné v určité situaci“, co je vhodné při určité příležitosti. 

Pro  čínský management hraje důležitou roli při rozhodování intuice, neformální 

struktury a  pojetí času charakteristické pro jejich kulturní oblast. Číňané počítají s tím, 

že vše se v toku času mění, tedy i pravidla, proto je zde kladen větší důraz na intuici 

a  smyslovost při řízení (Alves, Manz, Butterfield, 2005). Takový přístup 

„být  spravedlivý / správný“ v určité situaci a s ním spojené intuitivní řízení 

zohledňující kontext můžeme vztáhnout i na podnikové řízení v Koreji a Japonsku. 

Autoři zabývající se interkulturní negociační problematikou například zmiňují odlišný 

přístup k chápání smluv, kdy obchodní smlouvy na Západě představují jasné právně 

vymahatelné závazky, zatímco asijské podniky mají sklon přistupovat ke smlouvám 

velmi obecně a velice často jejich obsah mění podle momentální situace (Gullová 2013, 

Zmykalová 2003, Červinka 2013 ad.). 
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5.2. Princip chápavého aktivního přístupu k druhým lidem - Žen (Ren) 

 

Termínu žen (ren) je v nauce konfucianismu věnována mimořádná pozornost. Bývá 

interpretován jako shovívavost, soucit, humanita, láska, laskavost, vlídnost apod. 

Čínský znak pro tento termín je tvořen dvěma složkami: znakem pro „člověk“ a znakem 

pro „dva“, což naznačuje vztah jedné osoby k druhé (Liščák, 2013). Je to další příklad 

amorfního čínského termínu, který ve větné souvislosti nabývá různých kontextových 

významů. V Sebraných výrocích je v kapitole VI odd. 30 k němu poznamenáno:  

„Ctít zásady lidskosti (žen / ren) znamená - co chceš prosadit pro sebe, prosazuj 

i  pro jiné, čeho sám chceš dosáhnout, k tomu dopomáhej i jiným. Umět vycházet 

z příkladu, který je nám nejbližší, to lze nazvat cestou směřující k lidskosti.“
74

 

Obecně princip lidskosti žen (ren) označuje vztah jedné osoby k druhé a v tomto 

vztahu je zakotven mravní charakter jedince i společnosti. V praktickém vyjádření našel 

tento princip podobu v institutu tváře a v důrazu na interpersonální vztahy, které bývají 

považovány v kulturách ovlivněných konfucianismem za nejdůležitější. Nyní se 

o  obojím zmíníme podrobněji. 

 

5.2.1. Princip tváře  

 

Institut tváře je znám v historii mnoha kultur. V západní sociologické vědě se 

institutu tváře věnoval americký sociolog Erving Goffman v teorii interakce 

v  50.  a  60.  letech 20. století. Podle něj „tvář“ není statická ani konstantní, ale vyvíjí 

se v závislosti na situaci a interakci. Je tedy proměnlivá, nestabilní, variabilní 

a  mnohostranná entita, která je pouze „zapůjčena od společnosti“, nicméně je pro 

jedince velmi podstatná a  vstupuje do každé interakce (Trubačová, 2011). Tvář je tak 

v mnoha kulturách ústředním pojmem sebevnímání a sebeprojekce. Je to pozitivní 

společenská hodnota, o  niž jedinec usiluje a která je mu okolím přisuzována na základě 

jeho chování a  jednání (Pokorný, 2010). Tento z pohledu dnešní vědy „sociologický 

konstrukt“ je přítomen v čínské kultuře už dva tisíce let a dodnes zde řídí sociální styk 

mezi lidmi. Díky konfuciánské tradici existují jasně definovaná pravidla společenské 

hierarchie, která je nutné dodržovat a která vylučují přímou konfrontaci z důvodu 

dosažení sociální harmonie. Ivan Šroněk cituje hongkongského vědce D. Y. Hoa, podle 

něhož „…člověk ztrácí tvář, jakmile není s to, ať vlastní vinou, či vinou blízkých osob, 
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splnit základní požadavky vyplývající z jeho společenského postavení“.
75

 „Institut tváře“ 

se stal důležitým nejen pro Čínu, ale i sousední regiony, které kulturně ovlivnila 

(Němec, 2008). „Tvář“ zde lze dávat, brát, zachovávat, zneuctít nebo získat a to nejen 

v rámci interpersonálních vztahů jednotlivců, ale také v širším pojetí kolektivu, institucí 

nebo pracovních organizací. Jde zde o čest, vnitřní mravní integritu, respekt, 

důstojnost… Z morálních konotací smyslu „tváře“ můžeme usuzovat na její donucovací 

a normativní funkce v regulaci chování jedinců, protože zde jednající neodpovídá jen 

za  vlastní „tvář“, ale také za ostatní v sociální síti (Chang, 2008).  Ve společenské praxi 

je obvyklé, že “tvář“ je propůjčována také bohatstvím a statusem. Vrcholoví manažeři 

jsou lidé s tzv. „velkou tváří“, a protože mají v tomto případě co ztratit, nechtějí svou 

„velkou tvář“ vystavovat zbytečným rizikům. Pro všechny kultury ovlivněné 

konfucianismem je charakteristická sociální opatrnost vyjadřovaná institutem tváře. 

V ekonomické sféře a v manažerských činnostech se tato opatrnost projevuje jako 

neochota vyjádření přímého zamítavého stanoviska, přijímání rozhodnutí bývá velice 

zdlouhavé, přitom hlučné a afektované jednání je považováno za krajně nevhodné 

a  vedoucí ke ztrátě důstojnosti - ztrátě tváře. Při obchodních jednáních s Korejci, 

Japonci i Číňany je nutné úzkostlivě dbát na to, aby projevy úcty byly odstupňovány 

přesně podle jejich společenského postavení (Janoš, 2007). V principu tváře se zrcadlí 

Konfuciovo učení o lidskosti žen (ren) a loajalitě čung (zhong), které jsou 

konkretizovány navenek projevovanými postoji podle principů laskavosti vůči 

mladšímu chuej (hui) a poddajnosti vůči staršímu šun (shun) nebo také otcovské lásky 

cch´ (ci) a synovské úcty siao (xiao). Autorita by měla být uplatňována spolu 

s benevolencí a chápavým lidským přístupem a díky tomu je pak ve zpětné vazbě 

získána loajalita.
76

 Tato premisa je přítomna ve výzkumu tripartitního modelu 

paternalistického způsobu řízení čínských podniků, který prováděli Cheng a Farah 

(2000) a o němž budeme ještě mluvit. 

 

5.2.2. Princip vzájemných vztahů a konexí mezi lidmi  

 

Ekonomiky Japonska, Koreje i Číny jsou ekonomikami vztahovými. Tento fakt 

vychází z dědictví konfucianismu, který pojímá svět partikularisticky a personalisticky. 
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 Šroněk 2000, s. 54. 
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 Podle  Konfucia  by  měli  být  před  ztrátou  tváře  a  výsměchem  chráněni  i  žáci,  kteří  nedokáží  
    odpovědět na otázku položenou učitelem. Ten by je měl ztráty tváře uchránit tak, že otázku položí 

    někomu jinému.  Autoritativní role učitele  je  zde  doplňována benevolencí,  která by měla pomoci 
    získat učiteli loajalitu žáků.   
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Princip konexí je založen na reciprocitě vzájemných vztahů, kde se aktéři vzájemně 

vědomě zavazují k výměně protislužeb. Každá služba má svou hodnotu a jako taková 

by v zájmu zachování harmonie měla být odměněna odpovídající protislužbou. Tyto 

vztahy mají v jednotlivých asijských zemích různou podobu, ale vycházejí 

ze  společného konfuciánského základu, v němž hraje budování vztahů důležitou roli. 

Podle konfucianismu vztahy zakládá princip důvěry sin (xin).  

Společný rys vztahovosti lze spatřit při navazování obchodních vztahů s partnery 

z východoasijského regionu. Ať už jednáme s Korejci, Japonci nebo Číňany, vždy půjde 

nejprve o navázání osobních vztahů, jejichž součástí je výměna dárků. Partneři z těchto 

zemí mají obvykle zájem na dlouhodobém horizontu navazovaného vztahu, proto 

se  budou snažit svou protistranu důkladně poznat. V ekonomické sféře mají takto 

navazované vztahy utilitární charakter a nelze je zaměňovat s přátelstvím. Právě proto, 

že přátelství není hlavním cílem takto navazovaných vztahů, lze je přenášet 

prostřednictvím „důvěryhodné osoby“ - zprostředkovatele.
77

 Japonské, korejské i čínské 

společnosti pro navázání prvních kontaktů často využívají doporučení s využitím 

příbuzných, známých, známých svých známých… Především obchodní partnerství 

v   Koreji a Číně vznikají na základě osobních vztahů (Gullová, 2013). Partikularismus 

zemí východoasijského regionu má za následek, že je kladen větší důraz na osobní 

vztahy a důvěru sin (xin) než na samotný formální obsah jednotlivých smluv. Proto jsou 

zde smlouvy formulovány často obecně, jsou častěji měněny a i ústní ujednání bývá 

považováno za závazné (Gullová, 2013; Zadražilová 2004).
78

  

Z ekonomického hlediska je podstatný rozdíl mezi čínskými individuálními guanxi 

obchodními vztahy, japonskými oligopolistickými keiretsu vztahy nebo korejskými  

rodinnými korporátními čeboly / chaeboly. Jednotlivě o nich pojednáme v dalších 

kapitolách. Všem třem je však společná osobní rovina a potřeba vzájemné důvěry 

či  důvěryhodnosti, na jejímž základě vznikají. Již bylo zmíněno, že tato osobní rovina 

je zakotvena v principu Konfuciovy nauky žen (ren) a principu důvěry sin (xin). Díky 

tomuto rysu vztahovosti, přítomnému v ekonomických aktivitách asijských zemí, zde 

dochází k odlišnému vnímání korupce, než je tomu u nás.  
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 Pozdější vznik přátelství tím ovšem není vyloučen. Naopak, pokud se podaří vybudovat dlouhodobý    
    utilitární vztah a získat důvěru, je pravděpodobné, že přátelské vazby mohou vzniknout. 
78

 Zde hraje důležitou roli správná interpretace ústního ujednání, která bývá pro západní partnery často  
    složitá vzhledem k nepřímému komunikačnímu stylu a kontextu „institutu tváře“. 
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5.3. Rozdíly v praktické aplikaci principů v čínských, korejských 

a  japonských podnicích 

 

5.3.1. Čínský styl řízení podniků a obchodní etika 

 

V mnoha pracích jsou zmiňovány čínské hospodářské reformy, uskutečňované 

od  konce sedmdesátých let 20. století, jejichž důsledkem je přechod od socialistického 

plánovaného hospodářství k „socialistickému tržnímu hospodářství“ (Němec, 2008). 

Jinými slovy lze současnou realitu čínského hospodářství nazvat formou kapitalismu 

pod autoritativním dohledem vládnoucí komunistické strany. Tento nepřehledný 

konglomerát státního a soukromého podnikání je zdrojem mnoha rozdílů v produktivitě 

práce i životní úrovni mezi jednotlivými regiony Číny. Kontrola nad zdroji, které jsou 

považovány za klíčové pro chod ekonomiky, je prováděna Státní radou, méně důležité 

ekonomické projekty jsou pod dohledem nižších stupňů hierarchie státní správy: 

provinční, okresní a obecní. Potřeba koordinace rozdílných stupňů byrokratického řízení 

vyžaduje značnou míru neoficiálního vyjednávání (Britannica, 2008). Nutná je také 

obeznámenost s fungováním jednotlivých místních „guanxi“ vazeb. I když se po svém 

vstupu do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 2001 Čína zavázala k principům 

otevřené hospodářské soutěže, paternalistická kontrola státu je zde stále dominantním 

rysem a tomu odpovídá i množství formálních povinností. V podnicích se státní účastí 

bývají řídící pracovníci zároveň členy komunistické strany a ředitel podniku bývá 

podřízen stranickému výboru (Matsumoto, 1997). Je složité určit, které podniky jsou 

„více státní“ a které se již transformovaly do podoby korporativního vlastnictví. Obecně 

platí, že pokud se jedná o silný subjekt, pak firemní kultura i  projevy vedoucích 

řídících pracovníků bývají podobné. U soukromých podniků  s jediným vlastníkem role 

vlastníka i manažera splývají. Vlastník bývá zároveň i nejvyšším řídícím pracovníkem - 

manažerem, který rozhoduje, a úspěch a rozvoj podniku závisí především na jeho 

podnikatelských a komunikačních dovednostech (Vojta, 2011). 

Ve výzkumech organizačního chování a manažerských praktik v čínském obchodním 

prostředí v posledních dvaceti letech převažoval etický - kulturně obecný přístup, který 

zohledňoval především mezikulturní srovnávání (Cheng, Lin, Chou, 2009). Kulturně 

specifický - emický přístup, který studuje problematiku z pozice čínského kontextu, 

je  teprve ve svých počátcích. Z tohoto důvodu jsou naše znalosti této oblasti omezené. 

Zmínili jsme již výzkumy paternalistického způsobu řízení čínských podniků. Cheng 

a  Farh (2000) navrhli „tripartitní model“ paternalistického způsobu řízení, který 
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obsahoval tři důležité složky: autoritářství, benevolenci a morální vedení. Autoritářství 

(autoritativní vedení) zdůrazňovalo nemožnost zpochybňovat rozhodnutí vedoucích 

autorit (nadřízených) podřízenými, kdy ze strany podřízených byla vyžadována naprostá 

poslušnost. Složku benevolence definovali jako dlouhodobou, individualizovanou péči 

o podřízené ze strany jejich nadřízených. Morálním vedením pak označili ty 

nejvýznamnější vlastnosti manažerů, které musí řídící pracovníci prokazovat, aby 

dosáhli úcty a loajality u svých podřízených. Tento tripartitní model paternalistického 

způsobu řízení připomíná tradiční paternalismus čínské společnosti založený na již zde 

mnohokrát zmiňovaných konfuciánských hodnotách: úcty k autoritám čung (zhong), 

povinnosti autorit se o svěřené podřízené postarat čeng (zheng) a apel na vysokou 

mravní integritu vůdce (konfuciánského ušlechtilého muže ťün-c' / junzi) podle lidskosti 

žen (ren), jehož příklad budou ostatní následovat. Výzkumy paternalistického způsobu 

řízení byly prováděny v soukromých podnicích především na Tchaj-wanu a v Hong-

Kongu a vzhledem k obrovské geografické rozloze, nepřehlednosti ekonomických 

struktur a kulturní rozmanitosti uvnitř Číny jejich validita bude muset být ještě 

potvrzena dalšími empirickými studiemi, jak navrhují někteří další vědci (Chatman 

a  Flynn, 2005).  Sociologický přístup zvolili ve svých výzkumech Xiao a Tsui (2007), 

kteří zkoumali teorii sociálního kapitálu v podmínkách kolektivistické kultury.
79

 Teorii 

sociálního kapitálu odpovídají čínské „guanxi“ vztahy, které jsou využívány napříč 

čínskou společností, dotýkají se i problematiky podnikového řízení. Guanxi vztahy mají 

reciproční charakter, jsou řízeny určitými pravidly a uskutečňují se na úrovni 

individuálních osobních vztahů. Determinují obchodní a podnikatelské aktivity a tvoří 

sítě ve všech vrstvách čínské společnosti. Ovlivňují manažerská rozhodnutí, budoucí 

strategie podniku, i to s kým bude případně podnik spolupracovat a s kým nikoliv. 

Manažeři si své guanxi vztahy budují a přenášejí s sebou např. při změně pracovního 

místa a ti s výhodnějšími kontakty mají významnější postavení. Přestože by se na první 

pohled mohlo zdát, že tyto vztahy sledují čistě ekonomický prospěch, není tomu tak. 

Jedná se v prvé řadě o vyjádření společenského vztahu, který naplňuje určité morální 

hodnoty, jenž jsou respektovány i v obchodních činnostech a jednáních (Luo, 2007). 

Konfucianismus se sice přímo explicitně obchodním jednáním nezabýval, ale 

rozpracoval etiku vzájemných osobních vztahů, kde je jedním z klíčových principů 
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 Autor konceptu sociálního kapitálu je P. Bourdieu. Sociální kapitál je souhrn zdrojů, které může 

    určitá osoba využít, protože se zná s jinými lidmi. Jedná se o užitečné sociální kontakty, styky 

    a  známosti, které může daná osoba mobilizovat ke svému prospěchu.    
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důvěra sin (xin). Obchodní vztahy jsou v Číně založeny na vzájemných osobních 

vztazích a rozhodující úlohu v nich hraje právě získání důvěry. 

Princip důvěry sin (xin) můžeme vysledovat také ve vyjednávacích strategiích. 

„Podstatou čínských vyjednávacích strategií je propojenost spolupráce a soutěže, 

přičemž důvěra je hlavním kritériem výběru vyjednávacího postupu“.
80

 Jitka 

Odehnalová (2009) shrnula ve svém příspěvku o povaze čínského obchodního jednání 

vyjednávací taktiky, které popsal T. Fang (2006). T. Fang pro vysvětlení způsobů 

vyjednávání použil kulturní přístup: jednotlivé vyjednávací strategie pojmenoval podle 

kulturních vzorů (maoistický byrokrat, konfuciánský gentleman, Sun-c´stratég). 

Maoistického byrokrata bychom pravděpodobně našli ve státním podniku, kde obchodní 

záležitosti nejsou oddělovány od těch politických. Panuje tam nízká míra rozhodovacích 

pravomocí a s tím spojená snaha vyhnout se zodpovědnosti. Pro konfuciánského 

gentlemana bude příznačná snaha vyhnout se přímé konfrontaci za každou cenu a péče 

o vzájemné „uchování tváře“ jednajících. Z těchto důvodů lze očekávat při jednáních 

nepřímý komunikační styl, vyhýbání se jednoznačným závěrům, nepřímé formy 

vyjádření nesouhlasu. Sun-c´ stratég pak povede jednání jako válku, kdy jsou povoleny 

i lsti a zneužívání neznalostí protistrany. Ve vyjednávacích strategiích se projevuje vliv 

kolektivismu, kdy čínští obchodní partneři striktně rozlišují mezi jednáním v rámci 

vlastní kultury a jednáním mezi kulturami, kdy dělají méně ústupků. Obecně jsou 

jednání s čínskými obchodními partnery velice zdlouhavá. Potřeba zařazovat ostatní 

do  sociálních a hierarchických skupin si vynutila u Číňanů určitou sociální opatrnost, 

a  proto se ze všeho nejdříve snaží získat informace o statusu svého partnera 

(nejrůznějšími otázkami, které mohou lidem ze západního kulturního okruhu připadat 

osobní). Čínská protistrana se snaží dovědět relevantní informace, aby mohla 

potenciálního partnera zařadit a podle toho zvolit vyjednávací taktiku. Znalosti čínského 

kulturního kontextu se zde nanejvýš vyplácejí, protože za civilizovanou osobu 

je  považován ten, kdo se umí chovat dle „dobrých mravů“.  

Ještě jeden pozoruhodný rozdíl v podnikovém řízení a obchodním jednání 

v porovnání např. s Koreou nebo Japonskem stojí za zmínku. Přestože konfucianismus 

silně ovlivnil postavení žen v Koreji i v Japonsku (tzv. trojí podřízenost žen) 

a  ve  vysokých řídicích funkcích či při obchodních vyjednáváních je budeme hledat 

marně, v Číně, kolébce konfucianismu, tomu tak není. Ženy zde podnikají, jsou 
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vzdělané a  vyskytují se i ve vysokých manažerských pozicích (Rampini, 2008). Ženská 

emancipace v práci byla prosazována maoismem a především v letech kulturní 

revoluce. Je ale nutné opět brát v úvahu geografický prvek, kdy toto platí zejména pro 

rozvinutější jižní oblasti Číny a především velká města. Mladá Číňanka žijící ve městě, 

jako je například  Peking, Šanghaj, Kanton… atd., bude zcela jistě více emancipovaná 

než její matka. V chudých provinciích a zemědělských oblastech je situace odlišná. 

Podle slov vědkyně Chen Xinxin je venkov „jiná Čína“.
81

  

 

5.3.2. Korejský styl řízení podniků a obchodní etika 

 

O více než dvoutisícileté historii korejského poloostrova jsme se již zmínili. Poslední 

korejská dynastie ukončila svou vládu trvající přes šest set let v roce 1910 a od té doby 

se stala oblast středem zájmu nejen Číny, ale i Ruska a Japonska. Po druhé světové 

válce byla Korea v rámci politiky „rovnováhy sil“ rozdělena do dvou částí a  dva nově 

vzniklé státy byly řízeny protichůdným politickým systémem. Prozápadně orientovaný 

politický systém Jižní Koreje měl vliv i na podobu tamního rozvíjejícího 

se  hospodářství a ekonomiky.   

Pro Jižní Koreu jsou typické tzv. čebol (chaebol jindy jaebol) korporace. Jde o obří 

sdružení podniků, ovládané rodinnými klany a silně podporované státními institucemi. 

Vznikaly v druhé polovině 20. století 
82

 a zahrnovaly vlastní pojišťovny, 

telekomunikační a logistické společnosti, stavební a realitní společnosti atd., vše se 

značným finančním podílem státu. Díky tomu se téměř zastavil rozvoj malých 

a  středních podniků, což se začalo postupně měnit až po ekonomické krizi 

v devadesátých letech. Dnes stále ještě existuje v Koreji několik významných čebol 

(chaebol) korporací, jež výrazně ovlivňují ekonomiku země a jejichž vlastnická 

a  organizační struktura je spletitá, založená na osobních vztazích a nepotismu 

(např.:  Samsung, Hyundai, LG, Hanhwa). Provázanost čebol (chaebol) korporací 

se  státními institucemi mělo za následek vytvoření silné protekcionistické politiky 

a  vysokou míru korupce (Havlíček, 2007).    

V korejských podnicích je praktikováno „vertikální“ řízení shora dolů. Je aplikován 

přístup řízení podle principu vládnutí čeng (zheng). Ředitel korejského podniku má 

mnohem větší pravomoci než například jeho japonský protějšek a podnik je veden 
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autoritativním řízením. To je do značné míry ovlivněno kulturním dědictvím principu 

hierarchie, ve kterém mají vztahy mezi osobami vertikální charakter. A již jsme o nich 

podrobně informovali. Do řídicích funkcí se zpravidla nejmenují mladší osoby, které by 

měly vykonávat řídicí funkce nad někým starším. Zásada nejmenovat mladší osoby 

do  řídicích funkcí souvisí s konfuciánským principem úcty ke starším siao (xiao). 

Většinou je uplatňován tzv. „vlastnický management“, takže zde často neexistuje 

spojitost mezi zaměstnancem a  podnikem. Podniky většinou vlastní a ovládají jedinci 

a  jejich rodinní příslušníci, mnohdy s politickými vazbami. Korejci obecně věří, že  

vlastnictví podniku by mělo být uchováváno v rodině (Chung et al., 1997).  

Je  uplatňována pokrevní rodová hierarchie, kdy nejstarší syn zaujímá mimořádně 

důležité místo v rodině i v podniku. Od  nejstaršího syna se očekává, že zdědí rodinný 

majetek a uspěje jako jeho otec v  převzetí odpovědnosti za rodinu i  podnik. Jedině syn 

je také zodpovědný za vedení předepsaných konfuciánských obřadů na hrobech rodičů 

a  prarodičů, které jsou dodnes v korejských rodinách praktikovány (Janoš, 2007).   

Korejské podnikové centralizované řídicí struktury jsou umocněny poslušným 

a  pasivním postojem podřízených, v duchu loajality čung (zhong). Přesto autoritativní 

styl korejského manažera je jen zřídka despotický (viz. princip vládnutí čeng / zheng 

obsahující spravedlivý přístup i / yi). Podnikové vedení v korejské společnosti je silně 

ovlivněno principem harmonie, kdy se korejští manažeři snaží udržovat dobré 

mezilidské vztahy se svými podřízenými v duchu principu žen (ren), aby byli ze strany 

podřízených shledáni důvěryhodnými sin (xin). Chen tento způsob vedení nazývá 

„benevolentním autoritářstvím“ (Chen, 1995). Opět zde nacházíme praktické uplatnění 

výše popsaných principů etiky konfucianismu, které pořádají vztahy mezi nadřízenými 

a podřízenými. 

Vedou se diskuse o tom, do jaké míry mají vlivy konfucianismu podíl 

na  ekonomickém rozvoji Jižní Koreje. Zcela jistě jsou tyto vlivy patrné 

ve  společenském životě Korejců, přesto by podle Šroňka (2000) samy o sobě nemohly 

hrát rozhodující úlohu při transformaci zemědělsky orientované Koreje do její současné 

rozvinuté průmyslové podoby. Ekonomický rozvoj byl nastartován politicky za přispění 

státu, nicméně mohl být také uskutečněn díky tradiční vysoké gramotnosti obyvatelstva, 

která byla způsobena právě zásluhou konfuciánského odkazu - důrazu na vzdělávání 

č´  (zhi), jenž byl v Koreji přítomen mnohem silněji než v okolních zemích. I když je 

v Koreji přítomen buddhismus, křesťanství nebo šamanismus, konfucianismus stále 

posiluje hierarchickou, autoritativní a paternalistickou společenskou kulturu, která se 
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promítá také do podnikového řízení (Chung et al., 1997). Novější výzkumy Gallupova 

ústavu pak poukazují na to, že v posledních letech pronikají do tradičního pojetí 

korejského podnikového řízení prvky, které známe z podnikového řízení u nás nebo 

v USA a mění tak naše „západní“ představy o kulturní determinovanosti korejského 

managementu.
83

 

Obchodní etiketa doprovázející korejská jednání má některé podobné rysy jako 

ta  čínská nebo japonská, ale existují i zřejmé rozdíly. Také zde je významným 

průvodním rysem obřadnost a vysoká formálnost obchodních jednání. Korejci 

se  na  rozdíl od Japonců tolik nebrání přímému fyzickému kontaktu a na podávání 

rukou se svými západními obchodními partnery si už „zvykli“. Přesto nějaké 

kamarádské poplácávání po zádech nebo jakkoli se dotýkat žen na veřejnosti je zde 

neakceptovatelné. Podávání rukou mezi obchodními partnery je doprovázeno mírným 

úklonem. Mezi sebou navzájem Korejci hloubkou úklonu vyjadřují společenský status 

a  zdvořilost vůči starším osobám. Mnohdy je v souvislosti s  jednáním s  Korejci 

zmiňováno kolektivní týmové vyjednávání (Gullová, 2010), nicméně ho nelze 

ztotožňovat s kolektivním týmovým vyjednáváním Japonců. Při vyjednávání s Japonci 

se projevuje snaha o  dosažení konsenzu, kdežto jednací týmy Korejců jsou přísně 

hierarchizované a  rozhodovací pravomoc je silně omezena. Je dobré tedy zjistit, zda 

člověk, který za korejskou stranu jedná, má ve firmě dostatečnou pravomoc 

k  rozhodování. Pokud takový člověk na jednání chybí, nebo jednání vede zástupce bez 

rozhodovacích pravomocí, je obchodní schůzka prakticky zbytečná.cit Akcentují se zde 

osobní vztahy, které mezi sebou Korejci vytvářejí například na základě původu z jedné 

geografické oblasti nebo společné příslušnosti k instituci. Opět zde nacházíme potřebu 

důvěry sin (xin), která má podle konfucianismu zakládat vztahy mezi lidmi. 

V kapitole 4.2 o vlivech konfucianismu v současných asijských zemích jsme se již 

zmínili o některých rysech současné korejské společnosti, které ovlivňují i podnikovou 

kulturu a obchodní vyjednávání. Jde například o typicky konfuciánskou podřízenost žen 

vůči mužům tching (ting), která se projevuje například tak, že se s nimi na vedoucích 

pozicích ve státní i obchodní sféře vůbec nesetkáme. Korejské obchodní zvyklosti byly 

v literatuře již popsány, a proto se nebudeme jimi dále podrobněji zabývat.
84
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5.3.3. Japonský styl řízení podniků a obchodní etika 

 

Japonský styl podnikového řízení se od korejského nebo čínského liší. Vlivy 

konfucianismu se projevovaly v Japonsku vždy v menší míře než v dalších státech 

východní Asie a navíc principy tohoto učení zde byly přejímány jen partikulárně. 

To  platí i v oblasti managementu. Pro Japonsko je příznačný kooperativní 

kolektivismus - zájmy jednotlivce jsou podřizovány zájmům skupiny, loajalita 

a  japonský patriotismus.  

„Za nejdůležitější příspěvek kultury ke zdejšímu ekonomickému životu se považuje 

japonský „konsenzus“, znamenající v podstatě dohodu mezi vládou, vládnoucí 

politickou stranou, průmyslovými vůdci a lidem o prvořadosti ekonomických cílů pro 

společnost jako celek a o prostředcích k dosažení těchto cílů.“
85

  

Velké japonské podniky jsou řízeny tzv. participativní formou managementu. Řízení 

podniků je považováno za záležitost kolektivu zaměstnanců a dělí se také odpovědnost. 

Zaměstnanci v západních zemích se podílejí na rizicích svých podniků jen minimálně 

a  odbory zde obvykle nemají odpovědnost za řízení, ale spíše se snaží prosazovat své 

specifické zájmy, např. mzdy, intenzitu práce atd. Kapitál a práce tady stojí 

v konfrontaci mezi sebou a při dosahování svých zájmů se snaží ovlivňovat politiku 

managementu ve svůj prospěch. V Japonsku jsou zaměstnanci integrováni 

do  organizace a řízení a podniky jsou tak do značné míry pod jejich kontrolou. To je 

také jeden z důvodů, proč mají japonští zaměstnanci zájem na dlouhodobé prosperitě 

podniku. Do řídicích pozic velkých japonských soukromých společností se dostávají 

zpravidla po odchodu do penze bývalí vysocí státní úředníci z ministerstev. Tato 

personální unie amahudari vytváří podmínky pro lepší spolupráci mezi soukromými 

společnostmi a hospodářskou politikou státu, na druhou stranu podporuje korupci 

a  podplácení politiků ve snaze dosáhnout ekonomických výhod (Cihelková, Holub, 

Jakš, 2003).  

Princip harmonie v japonštině označovaný wa, čínsky che (he), který se průběžně 

objevuje také v konfuciánských textech, tvoří sociopolitický a mravní ideál starověkého 

čínského myšlení. Čínské Učení středu Čung jung (Zhong 'yong) jej definuje jako 

správný stupeň projevu radosti, veselí, hněvu, smutku (Liščák, 2013). Tato koncepce 

japonsky označovaná jako wa se odráží také v rodinných i podnikových vztazích 
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v Japonsku. Princip harmonie wa má zabránit přímé konfrontaci v jednání partnerů. 

Japonské podniky přistupují k jednání s partnery nekonfrontačním způsobem a vyhýbají 

se řešení sporů právní cestou. Nejzřetelněji se touha po harmonii projevuje 

v japonských podnicích v  jejich stylu řízení a přijímání rozhodnutí. Rozhodovací 

procesy ringi zahrnují čtyři kroky: návrh, oběh, schvalování a záznam (Chen, 1995). 

Postupují směrem od středního managementu k vrcholovým řídícím pracovníkům 

a  opačně se vrcholový management snaží získat pro návrhy svých rozhodnutí 

souhlasný názor středních vedoucích pracovníků. Vše v zájmu dosažení vzájemného 

konsenzu. Vzájemný konsenzus tady reprezentuje harmonii.  

Jako určitou analogii (s jistými výhradami) k podnikovým formám čínských 

„guanxi“ vztahů můžeme považovat japonskou síť obchodních vztahů „keiretsu“.
86

 

Keiretsu označuje skupinu podniků, které jsou vzájemně podnikatelsky propojené 

a  vytvářejí tzv. oligopol. Rozlišují se dva typy keiretsu organizací: horizontální 

keiretsu, kdy se jedná o různorodé podnikatelské skupiny soustředěné kolem banky 

a  její obchodní společnosti; a vertikální keiretsu, kde se jedná o dodavatelsko-

odběratelské vztahy (seisan keiretsu - výrobu) a (rjúcú keiretsu - distribuci). Tyto 

vertikální keiretsu organizace vytvářejí například automobilky Toyota a její síť 

dodavatelů. Japonské vazby na skupinu jsou velmi silné. Ještě do devadesátých let byly 

zmiňované sítě velmi provázané a soběstačné, protože japonské firmy tradičně 

obchodovaly v rámci svých keiretsu sítí a to dokonce i tehdy, když to bylo ekonomicky 

nevýhodné. Podle Alice Tomáškové (2009), která se zaměřuje na interkulturní 

management a poradenství při obchodním jednání a komunikaci s japonskými partnery, 

však současná ekonomická krize zapříčiňuje změny i v této oblasti. Nicméně vazby 

keiretsu jsou stále v Japonsku přítomné a například vedení společnosti Toyota stále věří, 

že je to jeden z klíčů pro udržení konkurenceschopnosti a soudržnosti podniku 

(Tomášková, 2009). V těchto keiretsu vztazích lze rozpoznat, jakou klíčovou hodnotu 

představuje pro Japonce „důvěra“. Tato důvěra je navazována v rámci osobních vztahů, 

které jsou pak přenášeny na organizace. Vlivy konfucianismu byly v Japonsku vždy 

menší než v okolních zemích, jak již bylo uvedeno. Přesto právě důraz na vztahy 

a  požadavek důvěry sin (xin), která je zakládá, je jedním z rysů konfucianismu, 

(byť  se  jejich praktická podoba liší od praxe Koreje nebo Číny). 
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Pojem „učící se organizace“ se do našeho povědomí dostal opět z oblasti japonského 

managementu, kde je kladen velký důraz na nepřetržité sebezdokonalování 

(učení  se)  a  rozvoj zaměstnanců. Tento důraz na sebevzdělávání, jehož konečným 

cílem a  smyslem není individuální dokonalost, ale prospěch celku, nacházíme také 

v konfuciánské tradici (viz princip č´  /  zhi).  

Hierarchické principy se zde neprojevují v autoritativním systému řízení, jak je tomu 

například v Číně nebo Jižní Koreji. V Japonsku se podniky řídí většinou participativním 

stylem založeným na širokém konsenzu. Našly ale své vyjádření v obřadnosti průběhu 

obchodních jednání i ve vzájemném společenském styku Japonců. Vzájemné uklánění 

Japonců je především staletími zdokonalovaný obřad a obsahuje různé způsoby 

provedení a slovního doprovodu, v závislosti na společenském statusu interakčních 

partnerů. Japonci si vzájemně ruce netisknou a to platí i pro oblast obchodních jednání. 

Úvodní část obchodních jednání zde probíhá velice zdlouhavě a formálně.  Jako součást 

představování je prováděn obřad výměny vizitek jednajících partnerů, které jsou zde 

nezbytným předpokladem většiny jednání osobních i pracovních. Vizitky meiši  musí 

být kvalitně fyzicky i graficky zpracované a musí obsahovat firemní funkce, na kterých 

velmi záleží, aby byla jasná hierarchie jednajících. Samotný akt předávání vizitek 

probíhá tak, že je vizitka předávána oběma rukama, textem směrem k partnerovi v jeho 

mateřské řeči a s úklonem. Přijímající by měl věnovat vizitce před předávajícím 

patřičnou pozornost a v tichosti si ji přečíst. Pokud by byla vizitka ihned odložena, 

takové jednání by bylo považováno za nevhodné chování a projev neúcty (Gullová, 

2010; Šroněk, 2000). Jednání s  japonskými obchodními partnery většinou probíhají 

v duchu spolupráce podle strategie win - win (vítězství - vítězství), jsou vedena širokým 

vyjednávacím týmem, a i když je v posledních letech zaznamenávána v japonské 

společnosti pokračující emancipace žen, ve vyjednávacích týmech se neobjevují.
87

  

Specifický způsob řízení japonských podniků byl zcela jistě založen na tradicích 

a  tradičních hodnotách. Ještě v nedávné minulosti například probíhala praxe 

zvýhodňování starších (zvýhodňování zaměstnanců podle věku a ne podle výkonu) 

nebo poskytování garance dlouhodobého zaměstnání až do důchodového věku. 

Postupovat podle principu seniority vyžaduje tradiční konfuciánský princip 

spravedlnosti i (yi), který právě takové jednání považuje za etické. Vlivem ekonomicko-

sociálního vývoje posledních let, poznamenaném hospodářskými krizemi, se však 
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nabízí otázka, do jaké míry bude Japonsko schopné si takový způsob řízení udržet 

i  nadále.  

Je korektní zmínit ještě odlišný názor na roli konfuciánské tradice v japonském 

podnikovém řízení. Koji Matsumoto (1997) odmítá, že by konfucianismus dal 

vzniknout některým rysům japonského stylu řízení podniků a jako argument uvádí, 

že  konfucianismus neměl původně žádný vztah k fyzické práci či podnikání, a dále 

podtrhuje exkluzivitu japonského způsobu řízení, které je dle něj zcela odlišné 

od  okolních zemí s konfuciánskou tradicí (Matsumoto, 1997, s. 174).  
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Závěr  

 
Diplomová práce se zaměřila na etické implikace konfucianismu. Jejím cílem bylo 

objasnit, které konkrétní etické principy konfucianismu ovlivňují současné řízení 

asijských podniků a tím potvrdit předpoklad o jeho vlivu na současnou ekonomickou 

oblast Číny, Koreje a částečně i Japonska. V teoretické části byl představen kulturní 

historický kontext vzniku a vývoje konfucianismu. Sociopolitický mravní ideál 

starověkého čínského myšlení tvořila náboženská koncepce kultu předků, vyjadřovaná 

v roli rodiny, a požadavek jednoty a řádu, vyjádřený v principu harmonie. Podle 

klasického učení konfucianismu toho mělo být dosaženo dodržováním patřičných 

rituálů a  náležitým chováním. Pro harmonické, a tedy „správné“ uspořádání společnosti 

měla dle Konfucia ústřední význam kvalita mezilidských vztahů a provádění obřadů 

(rituálů) podle pravidel Li, tradičních zásad zachycených v kanonických knihách ťing, 

které ztotožnil s morálkou. Obřady tedy tvořily zároveň společensko-etické normy, 

které se vztahovaly k veškerému lidskému jednání a byly považovány za důležitý 

prostředek udržení společenského řádu a  harmonie. Jádro klasického učení mistra 

Konfucia tvoří význam přikládaný obřadu (ritualitě) a jeho uplatňování v praxi. 

V  zachovávání obřadů viděl Konfucius řešení napětí mezi potřebami nějak strukturovat 

společnost tvořenou jednotlivci a požadavky společnosti jako celku (komunity), protože 

prožívaný obřad zahrnuje i individualitu jedince a předávaný obřad strukturuje 

společnost jako celek napříč generacemi. Během obřadu si jedinci připomínají základní 

strukturu své společnosti, své postavení v ní a svou participací na obřadu tuto strukturu 

společnosti upevňují. Společenská struktura je tvořena vzájemně závaznými vztahy, 

které mají být uspořádávány v duchu etických principů, jež učení konfucianismu dále 

rozpracovává. Tyto komplementární etické principy reflektují společenskou hierarchii 

a  požadavek harmonie ve vztazích. Jsou řízeny podle pravidel obřadnosti, a tedy 

náležitého jednání Li.  

Tři pilíře Konfuciova učení: hierarchizace, obřadnost a s ní spojená společenská 

etiketa se v čínské společnosti udržely téměř dva tisíce let a ovlivnily i sousední země 

regionu. Právě díky obřadům předávaným z generace na generaci jsou v nich 

konfuciánské etické principy přítomny v různé míře i dnes. Pro země východoasijského 

regionu je typická provázanost náboženských aktivit se světským životem, obřady zde 

tvoří přirozenou součást života na všech úrovních společnosti. Také Čína prochází 

v současnosti náboženskou obnovou a snaží se navázat na tradice konfucianismu. Tato 
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práce se zaměřila na pátrání po konfuciánském étosu v současné praxi podnikového 

řízení ve vybraných asijských zemích. Výsledky výzkumů interkulturního 

managementu, na které je v ní odkazováno, docházejí k závěrům, že v systémech 

korejského, čínského i japonského podnikového řízení  hrají důležitou roli hierarchická 

struktura a osobní vztahy, řízené podle přísných rituálních pravidel jednání. Tato 

pravidla jednání reflektují institut tváře, který má svůj základ v konfuciánském etickém 

principu lidskosti žen (ren). Dalším společným rysem, který je různým způsobem 

přítomný ve všech systémech podnikového řízení zmiňovaných zemí, je požadavek 

zachování harmonických vztahů mezi zaměstnanci a nadřízenými. V praxi se tento 

požadavek projevuje nekonfliktním vystupováním a dodržováním statusových pravidel 

společenské etikety. Osobní vztahy zohledňují dlouhodobé partnerské zájmy v rámci 

podniku i  mimo něj, jsou založeny na vzájemné důvěře a tradičně je jim přikládán větší 

význam než vztahům formálním. Podobně je tomu u konfucianismu, podle kterého má 

princip důvěry sin (xin) zakládat vztahy s druhými lidmi. Pro čínský a korejský způsob 

řízení podniků je dále charakteristický autoritativní paternalismus, který staví 

na  mravních kvalitách nadřízeného, jeho benevolentním přístupu k podřízeným 

a  na  požadavku loajality a  vysokého pracovního nasazení pro dobro kolektivu 

ze  strany podřízených. Tyto charakteristiky odpovídají konfuciánskému principu 

vládnutí čeng (zheng) podle zásad spravedlnosti i (yi) a principu úcty k autoritám čung 

(zhong). Správné vládnutí předpokládá vysokou mravní integritu vůdce 

(konfuciánského ušlechtilého muže ťün-c' / junzi), jehož příkladu budou ostatní 

následovat. Na základě vlastního mravního příkladu vládce a jeho spravedlivého 

přístupu k poddaným lze očekávat jejich loajalitu. 

Konfucianismus způsob řízení asijských podniků zcela jistě ovlivnil, i když se přímo 

konkrétně ekonomickým a obchodním otázkám nevěnoval. Konfuciánské etické 

principy lze vysledovat v  základech systémů podnikového řízení zmiňovaných 

asijských zemí, ale v praxi jsou uplatňovány někdy více, někdy méně odlišným 

způsobem. Zmiňované výzkumy nepřímo poukazují, že rysy konfuciánské obřadnosti 

jsou stále přítomny i  při řízení podniků, kde řada procedur a jednání probíhá 

ritualizovanou formou jako obřad. Tato zjištění jsou důležitá jak pro české podniky 

(praktikující spíše západní pojetí managementu), jež mají zájem podnikat ve východní 

Asii, tak i pro české zaměstnance asijských podniků operujících v naší zemi.  

Z výsledků této práce se můžeme domnívat, že existují rozdílné výchozí pozice 

v hodnotách a cílech jednání, které se manifestují v rozdílné míře individualismu, 
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v rozdílném respektování autority, rozdílném chápání vlastnických vztahů a řízení 

podniku nebo v rozdílném chápání a praxi osobních mezilidských vztahů. Například 

západní management působící v Koreji nebo Číně může obviňovat své asijské 

zaměstnance vedené k loajalitě a poslušnosti z nedostatku vlastní iniciativy a naopak 

českým zaměstnancům pracujícím pro čínské nebo korejské podniky se bude 

autoritářský direktivní styl vedení jevit jako omezování jejich individuálních práv. Také 

požadavek harmonických vztahů mezi zaměstnanci a nadřízenými se daleko hůře 

realizuje v asijských podnicích u nás než v jejich domovině. Zde je zvykem oddělovat 

vztahy osobní od vztahů pracovních na rozdíl od asijských zemí, kde jsou osobní vztahy 

přenášeny také na pracovní organizace. To se pak konkrétně může projevit 

i  v rozdílném vnímání neplacených přesčasů nebo čerpání dovolené. V Japonsku, 

Koreji i Číně jsou neplacené přesčasy samozřejmostí a dovolená není bez závažných 

důvodů čerpána. U nás dobro a prosperita podniku není vnímána jako dobro v osobním 

smyslu a zaměstnanci jsou zvyklí čerpat dovolenou, kdy chtějí, a požadují také 

proplácení přesčasových hodin. Díky konfuciánskému základu jsou dnešní asijské 

ekonomiky považovány za ekonomiky vztahové, v nichž hrají důležitější roli osobní než 

formální vztahy. Pro západní podniky je tak těžko pochopitelné, že smluvní ujednání 

mají ve východní Asii jen orientační platnost. A opačně, četné odvolávky českých 

zaměstnanců na porušování zákoníku práce nenacházejí u jejich asijských nadřízených 

žádnou odezvu. Konfuciánské pojetí osobních vztahů a v asijských zemích historicky 

odlišné chápání práva jako mocenského nástroje i v tomto případě hraje zásadní roli. 

Z naznačeného je patrné, že rozdílné výchozí pozice v hodnotách a cílech jednání, 

vedou k vzájemnému střetu a mohou vést až ke kulturní polarizaci na „my“ a „oni“. 

I  zde se však můžeme rozhodnout, zda necháme zvítězit kulturní specifičnost vlastních 

předpokladů a etnickou sebestřednost, nebo se budeme snažit vidět pohledem druhého, 

k čemuž chtěla přispět i tato diplomová práce. 
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Resumé 

 

The diploma thesis focused on ethical implications of Confucianism with the aim to 

explain which particular ethical principles of Confucianism affect current management 

of Asian businesses and thus to confirm the assumption of its effects on the current 

economic area of China, Korea and partly also Japan. The theoretical part introduced 

the cultural and historic context of the origin and evolution of Confucianism. The socio-

political moral ideal of Ancient Chinese thought was represented by the religious 

concept of the cult of ancestors, expressed in the role of the family, and the requirement 

of unity and order, expressed by the principle of harmony. According to the classical 

Confucianism this should be achieved by performance of the appropriate rituals and 

observance of the appropriate behaviour. According to Confucius the crucial role in 

harmonic and therefore "correct" social order was performed by quality of human 

relationships and performance of rituals according to the rules of Li, that is traditional 

principles defined in the canonical books jing, which he identified with moral. Thus the 

rituals at the same time defined socio-ethical standards relating to all human behaviour 

and considered an important instrument of maintenance of social order and harmony. 

The core of the classical teaching of Master Confucius is represented by the significance 

of the ritual and its practical application. Preservation of rituals was for Confucius the 

solution of the tension between the need to structure the society consisting of 

individuals and requirements of the society as a whole (the community), for 

a  performed ritual involves uniqueness of an individual and a rendered ritual represents 

the structure of the society as a whole across generations. In the course of a ritual the 

individuals are reminded of the basic structure of their community, their roles in it and 

fix the structure by their participation in the ritual. Social structure is formed by 

mutually binding relations which should be organised in the spirit of ethical principles 

which Confucianism develops further. These complementary ethical principles reflect 

social hierarchy and the requirement of harmony of relations. They are controlled by the 

rules of rituality and therefore appropriate Li conduct.   

Three pillars of the Confucius theory: hierarchy, rituality and related social protocol, 

which have survived in the Chinese society for nearly two thousand years, affecting the 

neighbouring countries of the region. Thanks to the rituals carried over from generation 

to generation they include ethical principles of Confucianism even today to a varying 

extent. Typical features of countries of the East Asian region include the link between 
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religious activities and secular life. Rituals form a natural part of human life on all 

social levels. China now goes through a religious renewal trying to re-establish the 

traditions of Confucianism.  This thesis focused on search for the ethos of Confucianism 

in the current practice of corporate governance in selected Asian countries. The results 

of research into intercultural management, which are referred to, come to the conclusion 

that a significant role in systems of Korean, Chinese and Japanese corporate governance 

is played by hierarchic structure and personal relations controlled by strict ritual rules of 

conduct. These rules of conduct reflect the institute of face based on the ethical 

principle of Confucianism defined as humanity or ren. Another common feature more 

or less present in all systems of corporate governance in the abovementioned countries 

is the requirement to strive at preservation of harmonic relationships between 

employees and their managers. This requirement is manifested in practice by non-

conflicting conduct and observance of status rules of social protocol. Personal relations 

are governed by long-term partner interests within and outside the company, are based 

on mutual trust and traditionally considered more important than formal relationships. 

This is similar to Confucianism, according to which the principle of trust, or xin, is to be 

the basis of relations to other people. Another characteristic feature of Chinese and 

Korean governance method is represented by authoritative paternalism, built on moral 

qualities of the superior, his benevolent approach to his subordinates, and the 

requirement of loyalty and high engagement for the good of the team on the part of the 

subordinates. These characteristics correspond to another principle of Confucianism, the 

principle of governance, or zheng, based on the principle of justice, or yi, and the 

principle of respect for authorities, or zhong. Correct governance assumes high moral 

integrity of the leader (according to Confucianism the cultured man, or junzi), followed 

by others as the model. Loyalty of the subordinates may be expected if the leader shows 

exemplary manners and just approach to his subjects.  

Confucianism certainly affected the way Asian businesses are managed, even though 

it never directly dealt with economic and commercial issues. Ethical principles of 

Confucianism can be traced in the foundations of various systems of corporate 

governance of the abovementioned Asian countries even if in practice they are applied 

in more or less differing ways. The abovementioned research indirectly points out that 

features of rituality of Confucianism continue to be present in corporate governance 

principles where many procedures and dealings are performed as rituals. These findings 

are important not only for Czech businesses (rather implementing Western concepts of 
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management) interested in doing business in Eastern Asia, but also for Czech 

employees of Asian companies active in our country. The results of this thesis suggest 

that there are different baseline positions in the values and objectives of behaviour, 

manifesting themselves by differing levels of individualism, differences in respect for 

authority, understanding of ownership relations and corporate governance or differences 

in understanding and practising of interpersonal relationships. For example Western 

management working in Korea or China can blame their Asian employees brought up to 

loyalty and obedience for lack of personal initiative and on the other hand Czech 

employees working with Chinese or Korean companies can see the authoritative 

directive style of management as restriction of their individual rights. Also the 

requirement of harmonic relations between employees and their superiors is much more 

difficult to implement in Asian companies in our country than in Asia. Here we are used 

to separating personal and professional relationships, unlike in Asia where personal 

relations are transposed to corporate organisation. This may in particular be manifested 

in different perception of unpaid overtime work or leave drawing. In Japan, Korea and 

China unpaid overtime work goes without saying and paid leave is not drawn without 

serious reason. In our context the wellbeing and prosperity of a company is not 

interpreted as wellbeing in the personal sense and employees are used to drawing their 

paid leave when they wish to and require payment for overtime work. Due to 

Confucianism as the basis of Asian business the present Asian economies are defined as 

relational economies where personal relations perform a more important role than 

formal relations. Thus it is hard to understand for Western businesses that contractual 

agreements are only informative in Eastern Asia. And on the contrary, the frequent 

references of Czech employees to violation of the Labour Code meet with no response 

on the part of their Asian superiors. Confucianism-based concept of personal relations 

and the historically different understanding of the law as an instrument of power in 

Asian countries performs a fundamental role in this case.  

The abovementioned suggestions show that different baseline value and objectives of 

conduct lead to clashes and may even result in cultural polarisation to "us" and "them". 

Even here, however, you can decide whether you allow cultural specifics of personal 

assumptions and ethnical egoism to win over you or whether you want to try and see 

through the eyes of other people and other cultures, to which this diploma thesis tried to 

contribute. 
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