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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá rolí tlumočníka při překonávání kulturní bariéry mezi Čechy  

a Číňany. Konkrétně se zaměřuje na situaci obchodního jednání. Toto téma ještě nebylo 

dostatečně komplexně prozkoumáno, a teoretická část se proto snaží zmapovat existující 

literaturu, která se k problematice vztahuje. Nejdříve je rozebrána role tlumočníka při 

zprostředkování dialogu a následuje systematické srovnání české a čínské kultury. Rozebrána 

je celá řada kulturních rozdílů, které mají potenciál působit při komunikaci jako komunikační 

bariéra. Empirická část této práce se pak zaměřuje na tlumočnické strategie, jimiž může 

tlumočník pomoci tuto bariéru překonat. Data tvoří kvalitativní rozhovory se zkušenými 

tlumočníky. Jejich analýzou práce dospívá k taxonomii faktorů, které rozhodují, nakolik 

aktivní roli bude tlumočník hrát, a klasifikaci činností, které tvoří náplň jeho role jakožto 

mezikulturního mediátora. 

 

Abstract: 

The thesis analyzes the interpreter’s role in overcoming the cultural barrier between Czechs 

and Chinese. It focuses on interaction in business settings. The topic has not yet been 

sufficiently explored, so the first part aims to give a comprehensive overview of relevant 

literature. First, the role of the interpreter in liaison interpreting is discussed, followed by  

a systematic comparison of the Czech and Chinese cultures. The overview covers a whole 

range of cultural differences that can potentially create a barrier in intercultural communication. 

The second part is a research in interpreter’s strategies of overcoming that barrier. The data is 

acquired via interviews with experienced interpreters. Having analyzed this data, the thesis 

concludes with taxonomy of factors, which influence how active a role the interpreter plays in 

the interaction, and of activities that make up the role of an interpreter as intercultural mediator. 

 

Klíčová slova: 

tlumočení dialogu, interakce, mezikulturní komunikace, česká a čínská kultura 
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liaison interpreting, interaction, intercultural communication, Czech and Chinese cultures 

  



 

 

 

 

 

 

 

Obsah 
1 ÚVOD .............................................................................................................................................. 10 

2 TLUMOČENÍ JAKO INTERAKCE ............................................................................................... 11 

2.1 VÝVOJ PARADIGMATU ...................................................................................................... 11 

2.2 TLUMOČNÍK A PARTICIPAČNÍ RÁMEC .......................................................................... 12 

2.3 AKTIVNÍ A PASIVNÍ ROLE TLUMOČNÍKA ..................................................................... 14 

2.4 EMPIRICKÉ VÝZKUMY V OBLASTI TLUMOČENÍ DIALOGU...................................... 17 

3 VYMEZENÍ „KULTURY“ A SOUVISEJÍCÍCH POJMŮ ............................................................. 22 

3.1 DEFINICE POJMU KULTURA ............................................................................................. 22 

3.2 KULTURNÍ IDENTITA .......................................................................................................... 22 

3.3 KULTURA, DISKURZ A IDEOLOGIE ................................................................................. 24 

4 KULTURA A KOMUNIKACE....................................................................................................... 26 

4.1 JAZYKOVÝ KÓD ................................................................................................................... 26 

4.2 PRAVIDLA KOMUNIKACE ................................................................................................. 27 

4.3 KULTURA A KONTEXT ....................................................................................................... 28 

5 MODELY KULTURY ..................................................................................................................... 29 

5.1 KLUCKHOHNOVÁ A STRODTBECK ................................................................................. 29 

5.2 HOFSTEDE ............................................................................................................................. 30 

5.3 TROMPENAARS .................................................................................................................... 32 

5.4 KATAN .................................................................................................................................... 33 

5.5 POUŽITÝ MODEL KULTURY ............................................................................................. 36 

6 SROVNÁNÍ ČESKÉ A ČÍNSKÉ KULTURY ................................................................................ 38 

6.1 PŘESVĚDČENÍ ....................................................................................................................... 38 

6.2 ORIENTACE ........................................................................................................................... 38 

6.2.1 MONOCHRONICITA/POLYCHRONICITA ................................................................. 38 

6.2.2 VYSOKÝ/NÍZKÝ KONTEXT ........................................................................................ 39 

6.2.3 VZDÁLENOST MOCI .................................................................................................... 40 

6.2.4 INDIVIDUALISMUS/KOLEKTIVISMUS .................................................................... 41 

6.2.5 MASKULINITA/FEMINITA .......................................................................................... 43 

6.2.6 VYHÝBÁNÍ SE NEJISTOTĚ ......................................................................................... 44 

6.2.7 DLOUHODOBÁ ORIENTACE ...................................................................................... 44 

6.2.8 UNIVERZALISMUS/PARTIKULARISMUS ................................................................ 46 

6.2.9 INDIVIDUALISMUS/KOMUNITARIANISMUS ......................................................... 48 

6.2.10 NEUTRÁLNÍ/EMOTIVNÍ .............................................................................................. 50 

6.2.11 URČITOST/NEURČITOST ............................................................................................ 50 

6.2.12 ODMĚŇOVÁNÍ PARTNERA ........................................................................................ 52 

6.2.13 VÝKON/PŘISOUZENÍ ................................................................................................... 53 

6.2.14 POSTOJ K ČASU ............................................................................................................ 54 



 

 

 

 

 

 

 

6.2.15 POSTOJ K PROSTŘEDÍ ................................................................................................. 55 

6.2.16 CELKOVÉ SROVNÁNÍ.................................................................................................. 58 

6.3 NORMY ................................................................................................................................... 59 

6.3.1 ZDVOŘILOST ................................................................................................................. 59 

6.3.2 KONVERZAČNÍ STRATEGIE ...................................................................................... 69 

6.3.3 NESOUHLAS JAKO NEPREFEROVANÁ ODPOVĚĎ ............................................... 72 

6.3.4 SOUBĚŽNÝ HOVOR ..................................................................................................... 73 

6.3.5 ORGANIZACE TÉMATU .............................................................................................. 75 

6.3.6 STRUKTURA INFORMACE V DISKURZU ................................................................ 76 

6.4 SCHÉMATA ............................................................................................................................ 77 

6.4.1 VYBRANÉ ŘEČOVÉ AKTY ......................................................................................... 77 

6.4.2 ZVANÍ ............................................................................................................................. 77 

6.4.3 ŽÁDÁNÍ .......................................................................................................................... 79 

6.4.4 ODMÍTÁNÍ ...................................................................................................................... 80 

6.4.5 DĚKOVÁNÍ ..................................................................................................................... 82 

6.4.6 KOMPLIMENTY ............................................................................................................ 83 

6.4.7 OSLOVOVÁNÍ ................................................................................................................ 84 

6.4.8 SCHÉMATA TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH ŘEČOVÝCH SITUACÍ (SKRIPTY) . 87 

6.4.9 OBECNÉ PŘEDSTAVY O SVĚTĚ ................................................................................ 87 

6.5 VNĚJŠÍ PROJEVY .................................................................................................................. 88 

7 VÝZKUM ........................................................................................................................................ 89 

7.1 PŮVODNĚ ZAMÝŠLENÁ VÝZKUMNÁ METODA ........................................................... 89 

7.2 UPLATNĚNÁ VÝZKUMNÁ METODA ............................................................................... 90 

7.2.1 PŘÍPRAVA A REALIZACE ROZHOVORŮ ................................................................. 90 

7.2.2 TRANSKRIPCE .............................................................................................................. 91 

7.2.3 KLASIFIKACE DAT ...................................................................................................... 91 

7.2.4 TŘÍDĚNÍ DAT ................................................................................................................. 91 

8 VÝSLEDKY VÝZKUMU ............................................................................................................... 92 

8.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROLI TLUMOČNÍKA ............................................................... 92 

8.1.1 KOMUNIKAČNÍ SITUACE ........................................................................................... 92 

8.1.2 PŘESVĚDČENÍ A ZAMĚŘENÍ TLUMOČNÍKA ......................................................... 94 

8.1.3 KLIENT ........................................................................................................................... 99 

8.2 NESTRANNOST/ZAUJATOST TLUMOČNÍKA ............................................................... 101 

8.2.1 ZPŮSOB POMOCI ........................................................................................................ 102 

8.3 ČEŠI A ČÍŇANÉ VE SPOLUPRÁCI S TLUMOČNÍKEM ................................................. 104 

8.4 NÁPLŇ AKTIVNÍ ROLE ..................................................................................................... 107 

8.4.1 VYSVĚTLOVÁNÍ KULTURNÍCH ROZDÍLŮ ........................................................... 108 

8.4.2 MODEROVÁNÍ ............................................................................................................ 115 



 

 

 

 

 

 

 

8.4.3 VYJASŇOVÁNÍ PŘI NEPOROZUMĚNÍ .................................................................... 117 

8.4.4 PŘIDÁVÁNÍ .................................................................................................................. 119 

8.4.5 VYPOUŠTĚNÍ ............................................................................................................... 119 

8.4.6 NAHRAZENÍ ................................................................................................................ 120 

8.4.7 ZMĚNA STRUKTURY ................................................................................................. 122 

8.5 ZÁSTUPCE A PORADCE .................................................................................................... 124 

9 ZÁVĚRY ....................................................................................................................................... 129 

10 BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................ 131 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Seznam tabulek: 

tab. 1 Pět základních otázek dle Strodtbecka a Kluckhohnové (1961), překlad V. P. .............................. 30 

tab. 2 Model kultury, který používáme v této práci .................................................................................. 37 

tab. 3 Vliv míry formálnosti situace na roli tlumočníka ........................................................................... 92 

tab. 4 Vliv cíle interakce na roli tlumočníka ............................................................................................ 94 

tab. 5 Názory zastánců pasivní role tlumočníka ....................................................................................... 95 

tab. 6 Názory zastánců aktivní role tlumočníka ....................................................................................... 96 

tab. 7 Vliv profesního zaměření tlumočníka ............................................................................................. 97 

tab. 8 Opatrnost s výkonem aktivní role ................................................................................................... 98 

tab. 9 Vliv klienta na roli tlumočníka ..................................................................................................... 100 

tab. 10 Vliv vzájemného postavení primárních stran ............................................................................. 101 

tab. 11 Nestrannost / zaujatost tlumočníka ............................................................................................ 102 

tab. 12 Způsob pomoci klientovi ............................................................................................................. 103 

tab. 13 Pomáhání oběma účastníkům komunikace ................................................................................. 104 

tab. 14 Orientace české a čínské kultury vůči aktivní roli tlumočníka ................................................... 105 

tab. 15 Souvislost mezi kulturou klienta a jeho spoluprácí s tlumočníkem ............................................ 107 

tab. 16 Faktory působící na poskytnutí předchozí konzultace................................................................ 109 

tab. 17 Faktory ovlivňující poskytnutí následné konzultace ................................................................... 110 

tab. 18 Předmět konzultací předcházejících jednání .............................................................................. 111 

tab. 19 Předmět následných konzultací .................................................................................................. 113 

tab. 20 Konzultace v průběhu – upozorňování na odlišný účinek na příjemce ...................................... 114 

tab. 21 Konzultace v průběhu – upozornění na odlišný komunikační záměr ......................................... 115 

tab. 22 Moderování ................................................................................................................................ 117 

tab. 23 Upozorňování na nedorozumění na straně primárních účastníků ............................................. 117 

tab. 24 Neporozumění tlumočníka .......................................................................................................... 118 

tab. 25 Přidávání .................................................................................................................................... 119 

tab. 26 Vypouštění .................................................................................................................................. 120 

tab. 27 Nahrazení ................................................................................................................................... 122 

tab. 28 Změna struktury.......................................................................................................................... 123 

tab. 29 Opatrnost při netransparentních aktivitách ............................................................................... 124 

tab. 30 Zástupce ..................................................................................................................................... 127 

tab. 31 Poradce ...................................................................................................................................... 128 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam grafů: 

Graf 1 Skóry zemí v indexu vzdálenosti moci ......................................................................................... 40 

Graf 2 Skóry zemí v indexu individualismu ............................................................................................ 42 

Graf 3 Skóry zemí v indexu maskulinity ................................................................................................. 43 

Graf 4 Skóry zemí v indexu vyhýbání se nejistotě .................................................................................. 44 

Graf 5 Skóry zemí v indexu dlouhodobé orientace. ................................................................................ 45 

Graf 6 Skóry zemí v indexu věrnosti morálním zásadám ....................................................................... 47 

Graf 7 Skóry zemí v indexu loajality vůči veřejnosti .............................................................................. 47 

Graf 8 Skóry zemí v indexu loajality vůči vlastnímu podniku ................................................................ 47 

Graf 9 Průměrné hodnoty v indexu univerzalismu ................................................................................. 47 

Graf 10 Skóry zemí v indexu spojování kvality života s osobní svobodou ............................................. 49 

Graf 11 Skóry zemí v indexu odměňování za individuální výkon ........................................................... 49 

Graf 12 Skóry zemí v indexu odmítání skupinové odpovědnosti ............................................................ 49 

Graf 13 Průměrné hodnoty v indexu (Trompenaarsova) individualismu. .............................................. 49 

Graf 14 Skóry zemí v indexu neutrality .................................................................................................. 50 

Graf 15 Skóry zemí v indexu určitosti .................................................................................................... 52 

Graf 16 Skóry zemí v indexu určování statusu na základě výkonu ......................................................... 54 

Graf 17 Skóry zemí v indexu vnitřní orientace ....................................................................................... 56 

Graf 18 Srovnání kultur ČR a ČLR v jednotlivých dimenzích a hodnotových orientacích. ................... 57 

 

 

file:///C:/Users/vit/Dropbox/teoretická%20část%2035.docx%23_Toc397266009


 

 

 

10 

 

 

 

1 ÚVOD 

Při obchodním jednání se obě strany potýkají nejen s jazykovou, ale také s kulturní bariérou. 

To platí dvojnásob, pokud jde o příslušníky tak vzdálených kultur, jako jsou česká a čínská. 

Práce tlumočníka tedy vyžaduje mimo jiné schopnost vystupovat jako kulturní prostředník. 

Aby jím mohl být, musí se tlumočník umět obratně pohybovat v obou kulturních systémech, 

rozumět tomu, v čem spočívají jejich největší rozdíly, a také dobře chápat, jak může v rámci 

své role pomoci tyto rozdíly překonat.  

Hlavními cíli, které si klade tato práce, je identifikovat ty kulturní rozdíly, které se 

nejčastěji negativně promítají do česko-čínské obchodní komunikace, a zjistit, jak s těmito 

rozdíly nakládají tlumočníci s mnohaletou praxí v obchodním tlumočení.  

Jako jedno z hlavních úskalí tohoto úkolu vnímáme fakt, že oblast česko-čínských 

kulturních rozdílů ani problematika kulturního zprostředkovatelství při tlumočení dosud nebyly 

dostatečně komplexně zpracovány. Tato práce je tedy pokusem o co nejúplnější zmapování 

problémů, které s tématem souvisí. Spíše než poskytnout odpovědi se snaží položit ty správné 

otázky.  

V první, teoretické části bude načrtnut konceptuální rámec, jehož pomocí bude 

problematika zkoumána. Na základě sekundární literatury budou identifikovány kulturní 

rozdíly, které mají největší potenciál představovat překážku v česko-čínské komunikaci. 

Pokusíme se v co největší míře uplatnit literaturu, která se opírá o empirická data. V empirické 

části se zaměříme na tlumočnické strategie, kterými tlumočníci pomáhají tyto kulturní rozdíly 

překonávat. 
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2 TLUMOČENÍ JAKO INTERAKCE 

2.1 VÝVOJ PARADIGMATU 

Asi nejdůležitější otázkou týkající se tlumočení v obchodní sféře, kterou si klade teorie 

tlumočení, je role tlumočníka: Jak má tlumočník fungovat, aby co nejlépe přispěl ke zdárné 

komunikaci obou stran? Jaké faktory jeho roli ovlivňují? Pohled teorie tlumočení na roli 

tlumočníka obecně se postupně měnil s tím, jak se vyvíjel pohled na tlumočnický proces.  

Proces tlumočení byl mezi badateli nahlížen v neustále širším kontextu. Nejprve byla 

pozornost věnována pouze verbální složce, později sémantickým strukturám, procesu 

zpracování informace a procesu textové produkce. Na konci 70. let se zájem rozšířil na aktéry 

komunikace a jejich vztah (např. Anderson 1976). Pod vlivem teorie skoposu (např. Reiss & 

Vermeer 1984) začala být zohledňována i sociokulturní perspektiva jednotlivých účastníků 

(Kirchhoff 1976, Stenzl 1983, Pöchhacker 1992). Začalo se uvažovat o širším kontextu situace, 

který Pöchhacker (1992) označuje termínem „hypertext“.  

Nutnost uvažovat o procesu tlumočení v širším kontextu byla pociťována nejdříve 

právě v oblastech tlumočení obchodního či politického vyjednávání (Anderson 

1976), komunitního tlumočení (např. Kälin 1986, Knapp-Potthoffová & Knapp 1986) 

a soudního tlumočení (Berk-Seligson 1988). Jednotícím rysem komunikace v těchto oblastech 

je to, že probíhá formou dialogu. Nicméně o procesu tlumočení se dlouhou dobu stále 

uvažovalo pouze v jednom směru, čili „monologicky“. Byl chápán pouze jako převádění 

sdělení z jednoho jazyka (případně jazykově-kulturního prostředí) do jiného. 

To se změnilo v 90. letech, kdy se zformovalo nové paradigma, uvažující o tlumočené 

komunikaci jako o interakci. Nejznámějšími pracemi, které stojí na počátku tohoto 

paradigmatu, jsou disertační práce Cynthie Royové (1989) a Cecilie Wadensjöové (1992). 

Další teoretici, kteří zkoumali tlumočení z pohledu tohoto paradigmatu, jsou např. Linell et al. 

(1997), Pöchhacker (1992), Cokely (1992) či Dirikerová (2004). Hlavní rozdíl oproti 

monologickému přístupu spočívá v tom, že význam je chápán jako spoluutvářený oběma 

stranami, nikoli pouze utvářený řečníkem. Teoretickým důsledkem je to, že analytickou 

jednotkou není jednotlivec či kultura, ale interakce v určitém kontextu. Význam výpovědi není 

chápán jako informace zakódovaná v jedné promluvě, ale je nutno jej chápat v kontextu 

předcházejících i následujících výpovědí. Tento přístup umožňuje nezkoumat jednotlivé 

výpovědi izolovaně, ale v kontextu celého komunikačního procesu. 
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2.2 TLUMOČNÍK A PARTICIPAČNÍ RÁMEC 

Wadensjöová (1998) upozornila především na to, že při tlumočení dialogu nespočívá práce 

tlumočníka pouze v jazykovém převodu, ale zároveň i v koordinaci obou komunikujících stran.  

Koordinací se myslí spoluurčování participačního rámce – tlumočník přiděluje status 

řečníka či posluchače jednotlivým účastníkům podle toho, jestli promluvu některého účastníka 

přetlumočí, či ne, nebo jestli se sám chopí slova. Naplno se to projeví v situacích, kdy mluví 

více lidí současně, ale také třeba v případech, kdy primární účastníci říkají něco, co není určeno 

protistraně, ale např. tlumočníkovi nebo jinému účastníkovi, který jazyku rozumí. 

Pojem „participační rámec“ pochází od amerického sociologa Ervinga Goffmana 

(1974). Z jeho myšlenek Wadensjöová vychází. Přebírá od něj rozlišení participačních rolí 

řečníka podle „módu mluvení“, čili jeho vztahu k mluvenému. Jakýkoliv řečník, včetně 

tlumočníka, může zastávat tři různé role: animátor (animator), autor (author) či zmocnitel 

(principal)
1
. V prvním případě, podobně jako herec, pouze opakuje stejnými slovy to, co již 

řekl někdo jiný. V druhém případě vlastními slovy verbalizuje obsah, jehož původcem je někdo 

jiný. V posledním případě mluví sám za sebe. 

Wadensjöová tento princip rozšířila i na posluchače. Analogicky rozlišuje mezi statusy 

posluchače na reprodukující (reporter), referující (recapitulator) a odpovídající (responder)
2
. 

V prvním případě dotyčný naslouchá, aby dokázal výpověď slovo od slova zopakovat, 

v druhém případě, aby byl schopen sdělení formulovat vlastními slovy či sumarizovat, a 

v posledním, aby na sdělení dokázal aktivně reagovat (Wadensjö 1998: 88-91). 

Participační rámec není objektivně daný, ale vždy je předmětem interpretace každého 

z účastníků. Interpretace situace různými účastníky se může lišit – zvlášť snadno k tomu může 

dojít právě při tlumočené interakci. Zejména nejasná je role tlumočníka. Může totiž hovořit či 

naslouchat ve všech třech módech. V tom spočívá velký rozdíl tlumočené interakce oproti 

konferenčnímu tlumočení, kdy je tlumočník téměř vždy pouze animátor/reprodukující. Při 

tlumočení dialogu musí tlumočník často výpovědi přeformulovat a hovoří tedy jako 

autor/referující . Jako aktivní účastník (zmocnitel/odpovídající) vystupuje asi nejčastěji 

v metakomunikaci (např. když vstoupí do interakce, aby upozornil na nedorozumění; když si 

s některým účastníkem vyjasňuje obsah sdělení; když žádá řečníka, aby hovořil po kratších 

úsecích, apod.).  

                                                      

 

 
1
 Český překlad převzatý z Auer (2014). 

2
 Neexistují zavedené české ekvivalenty. Překlad V. P., po konzultaci s prof. Janou Hoffmannovou. 
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Tlumočník může explicitně vyjádřit svůj status jakožto animátor nebo autor tím, jak 

promluvu uvede (např. slovy: „pan XY říká: “ či „pan XY říká, že…“). V některých případech 

je tlumočníkův status explicitní. Pokud tlumočí promluvu v první osobě, vystupuje jako 

animátor, pokud používá třetí osobu, zaujímá status autora. V druhém případě je pak 

„viditelný“ a distancuje se od primárního řečníka. 

Pro ilustraci si můžeme připomenout úryvek z interakce, kterou ve své případové studii 

cituje Spencer-Oateyová a Xingová (2004). Jejich studie popisuje problémy v mezikulturní 

komunikaci, které doprovázely návštěvu jedné čínské obchodní delegace v Británii. Návštěva 

skončila rozhořčením na obou stranách. Číňané měli dojem, že s nimi britská strana zacházela 

neuctivě. Britové naopak získali dojem, že se čínská delegace chovala velmi neurvale. Jednu 

z klíčových úloh zde sehrál i tlumočník. 

 

Předseda brit. delegace
3
: could could i ask if if the members (.) could introduce themselves 

so that we can learn (.) um (.) who they are and what their interests are 

[Mohl bych nyní poprosit členy, mohl by se každý představit, takže 

bychom zjistili, kdo je kdo a co koho zajímá?] 

Tlumočník:  ta shuo jiushi rang nimen jiushi ziwo jieshao yixia jiushi yixie xingqu 

huozhe jiushi yixie er danwei ya yixie er zhege ziji de yixie xingqu 

aihao jieshao yixia??? [Říká, tedy, abyste se tedy představili, tedy 

nějaké zájmy, tedy něco o vašem oddělení, nějaké, ty, své nějaké zájmy 

a koníčky, představit se.] 

Předseda čín. delegace
4
:  [obrací se na kolegy a hovoří s nimi a s tlumočníkem v čínštině] 

 každý se představíme 

Jiný člen čínské delegace
5
:  raději to udělejte za nás. 

Předseda čín. delegace:  [čte připravených materiálů] dovolte mi napřed, abych 

společnosti [název] 

Tlumočník:  bu shi bu shi. ta shuo xian jieshao yixia (.) wo shi jiushishuo shi 

jiushishuo wo shi gongsi de, wo shi danwei ?? [Ne, ne. Řekl, napřed 

se představte. Jsem, tedy, jsem z té a té ze společnosti, z toho a toho 

oddělení.]  

(Spencer-Oatey & Xing 2004: 206, tučné písmo a překlad V. P.) 

                                                      

 

 
3
 v originále „John“ 

4
 v originále „Sun“ 

5
 v originále „Chen“ 
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Tlumočník slovem „řekl“ signalizuje, že mluví v módu animátor, zatímco ve skutečnosti jedná 

jako zmocnitel. Implikovaným zmocnitelem slov „napřed se představte. Jsem [příjmení] ze 

společnosti [název].“ je britský předseda. Kdyby jím skutečně byl, jeho jednání by bylo 

opravdu dosti nevybíravé. Tím, jak tlumočník svoji repliku „orámoval“, nejspíše přispěl 

k závěru čínského předsedy, že britská strana se na čínskou delegaci dívá svrchu.  

2.3 AKTIVNÍ A PASIVNÍ ROLE TLUMOČNÍKA 

Jedním z prvních, kdo se zabývali rolí tlumočníka, a vůbec prvním, kdo se zaměřil na 

tlumočení při obchodním či politickém vyjednávání, byl Anderson (1976). Upozornil na to, že 

při vyjednávání jsou očekávání obou stran od tlumočníka v konfliktu. Tlumočník má totiž moc 

některému z řečníků pomáhat, například tím, že ho informuje o interních poznámkách druhé 

strany, vyřčených v domnění, že protistrana nerozumí, a filtruje výpovědi, jejichž sdělení není 

v zájmu klienta. Na druhou stranu může tlumočník vystupovat neutrálně, a to dvěma různými 

způsoby. Prvním z nich je fungovat jako spravedlivý, ale skrytý manipulátor, tak aby 

maximalizoval prospěch obou stran, například tím, že bude „zahlazovat ostré hrany“. Druhým 

způsobem je působit jako „pasivní element“, tedy zachovávat maximální věrnost při tlumočení 

oběma směry, a nechat na klientech, aby si sami uvědomili vzájemné rozdíly (ibid.: 213). 

Hlavními faktory, které rozhodnou, jakou roli tlumočník nakonec zastane, jsou podle 

Andersona dva: a) postavení tlumočníka vzhledem k jeho klientům a b) jím vnímaná hierarchie 

jeho úkolů (1976: 212). Dalšími faktory, o kterých autor uvažuje, jsou např. c) relativní 

postavení primárních účastníků komunikace, d) další okolnosti situace (počet účastníků, jejich 

jazyková výbava, prostředí, napětí mezi účastníky) nebo e) relativní prestiž zúčastněných 

etnik
6
 (ibid.: 214–125). 

Domníváme se, že první Andersonův faktor představuje rozdíl mezi komunitním 

a obchodním tlumočením dialogu; zatímco v prvním případě je tlumočník zaměstnán 

z veřejného rozpočtu, aby nestranně sloužil společnosti (srov. např. Wadensjö 1995: 115), 

v druhém případě je najímán konkrétním klientem, který dosti pravděpodobně čeká, že bude 

tlumočník jednat v jeho zájmu.  

 

                                                      

 

 
6
 Autor různé faktory systematizuje mírně odlišně. Na začátku své práce (Anderson 1976: 212) zmiňuje faktory a) 

a b). Ve shrnutí své práce (ibid.: 214-215) uvádí tři skupiny faktorů. První z nich je relativní postavení účastníků 

komunikace. Domníváme se, že do této skupiny spadají i faktory a) a b), ale kromě nich ještě relativní postavení 

primárních účastníků. Druhá a třetí skupina jsou stejné, jako zde uvedené d) a e). 
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Faktory, které ovlivňují tlumočníkovu roli, se později zabývala Alexieva (1997). Její koncepce 

se neomezuje pouze na tlumočení dialogu, ale snaží se o univerzální typologii tlumočnických 

situací. Vychází z předpokladu, že tlumočník má tím aktivnější roli, čím intenzivněji se 

v komunikaci projevují kulturní specifika. Tuto míru lze podle autorky určit na základě 

následujících parametrů:  

1) vzdálenost x blízkost mezi řečníkem, posluchačem a tlumočníkem; (Nemyslí se zde 

sociální vzdálenost, ale bezprostřednost jejich kontaktu. Nejmenší vzdálenost je 

pochopitelně při bilaterálním jednání. Tato kategorie je vůbec nejdůležitější pro určení 

míry kulturní závislosti.) 

2) nezapojení x zapojení konkrétních účastníků jakožto předmětu hovoru 

3) rovnost/solidárnost x nerovnost/moc; (Týká se postavení, role a genderu řečníka, 

posluchače a někdy i tlumočníka. Hierarchické vztahy mohou být v různých kulturách 

vnímány a vyjadřovány různě.) 

4) formálnost x neformálnost; (Týká se počtu účastníků i místa události – jsou-li řečníci 

uvolněnější, ať už intimnějším charakterem akce, nebo tím, že se nacházejí na domácí 

půdě, mají podle Alexievy méně zábran, a mají větší tendenci ke kulturně specifickému 

chování a k nonverbální komunikaci.) 

5) psanost x mluvenost; (literacy vs. orality; Tím Alexieva nemyslí médium, ale určité 

charakteristicky projevu. Míru mluvenosti x psanosti určuje na základě pěti kategorií 

Shlesingerové (1989): a) spontánnost b) míra sdílených znalostí c) lexikum d) osobní 

zaujetí e) nonverbální složka. Kulturní závislost se projevuje zvláště v obrazných 

výrazech, odkazech na kulturně specifické znalosti, v normách komunikace či 

v nonverbálních prvcích.) 

6) spolupráce/přímost x nespolupráce/nepřímost; (Tato kategorie se týká 

vyjednávacích strategií.) 

7) sdílené x protichůdné cíle primárních účastníků; (Nejvíce sdílené jsou cíle, pokud je 

předmětem události pouhá výměna informací nebo hledání společného řešení. Naopak 

při vyjednávání bývají cíle protichůdné. Tento parametr je podle Alexievy pro 

porozumění úlohy tlumočníka extrémně důležitý.) 

 

Pokud se hodnota na uvedených stupnicích kloní doleva, interakce je méně ovlivněna kulturou 

a je méně osobní. Nejsou v ní tedy tak velká rizika pragmatického nedorozumění a role 

tlumočníka je omezena převážně na jazykovou konverzi – tlumočník je tedy „neviditelný“ (či 
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v pojmech Wadensjöové (1998), účastní se komunikace jako animátor/reprodukující). Naopak, 

pokud je situace bližší charakteristikám uvedeným napravo, je úloha kultury významnější, 

komunikace je více osobní, a tlumočník musí aktivněji předcházet nedorozuměním na 

pragmatické rovině. Jeho role jakožto prostředníka je tedy aktivnější. 

Alexieva představila svoji typologii již na konferenci v Turku v r. 1994, a to na kulatém 

stole nazvaném „Intercultural Communication, Negotiation, and Interpreting“. Příspěvky 

z této konference pak byly vydány knižně (Gambier et al. 1997). Kromě zmíněné typologie 

tlumočnických situací na stejném kulatém stole zazněla řada dalších zajímavých myšlenek na 

téma kultury a tlumočení.  

 

Tlumočení v obchodním prostředí zde přiblížil Katan. Komentuje své zjištění, že obchodní 

vyjednavači často tlumočníka vnímají jako nutné zlo. Jednak proto, že narušuje soukromí, 

a jednak proto, že výpovědi často zkresluje v důsledku své nedostatečné odbornosti. 

Byznysmeni však podle Katana často podceňují kulturní faktor a neuvědomují si, že právě 

proto jejich projekty selhávají. Tlumočník může být v tomto ohledu cenným pomocníkem, 

pokud je schopen fungovat jako kulturní prostředník. Na základě tohoto přínosu si může 

vydobýt silnější pozici.  

Jako kulturní prostředník by tlumočník měl podle Katana pracovat s klienty předem 

a upozornit je na možné problémy pramenící z kulturních rozdílů. Dále by si měl vyjednat 

právo vstoupit do diskuse a zasáhnout kdykoli když tuší, že by mohlo dojít k nedorozumění.  

 

O modelu tlumočené komunikace zde promluvila Helle Damová. Reagovala na model 

Kirchhoffové (1976), který předpokládá, že primární řečník utváří sdělení ve svém jazykově-

kulturním systému, zatímco cílový příjemce sdělení rozumí v jazykově-kulturním systému 

vlastním. Rozdíl mezi oběma systémy způsobuje informační šum. Úkolem tlumočníka je tento 

šum odstranit. Helle Damová pak poznamenává, že řečník si je obvykle vědom odlišného 

kulturního pozadí svého posluchače a své sdělení tomu přizpůsobuje. Část úkolu kulturní 

mediace tedy plní již sám řečník, takže vše nespočívá jen na tlumočníkovi. Ten, na rozdíl od 

překladatele, nemá ani šanci dokonalou kulturní konverzi kvůli časovému omezení provést. 

Zvláště v simultánním módu jsou jeho možnosti v tomto směru značně omezené.  

V našem případě, tedy česko-čínské komunikaci, je dosti pravděpodobné, že řečník 

nebude mít o druhé kultuře adekvátní představu. Opět tedy dospíváme k tomu, že je nanejvýš 
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vhodné, aby tlumočník s klientem před setkáním spolupracoval a nejdůležitější kulturní rozdíly 

mu vysvětlil.  

2.4 EMPIRICKÉ VÝZKUMY V OBLASTI TLUMOČENÍ DIALOGU 

Studii vnímání role tlumočníka v různých institucích provedla Angelelliová (2003). 

Identifikovala pět hlavních aktivit, na základě nichž pak zjišťovala, do jaké míry tlumočníci 

v různých prostředích vnímají svoji „viditelnost“:  

 

1. propojení s jednotlivými stranami (Alignment with the parties) 

2. získávání si důvěry stran/napomáhání vzájemnému respektu mezi stranami 

(Establishing trust with/facilitating mutual respect between the parties) 

3. převádění emocí společně s významem (Communicating affect as well as the 

message) 

4. vysvětlování kulturních odlišností/tlumočení kultury stejně jako jazyka 

(Explaining cultural gaps/interpreting culture as well as language) 

5. určování pravidel komunikace v průběhu komunikace (Establishing rules of 

communication during the conversation) 

 

Jednotlivé činnosti bohužel nerozvádí do detailu. Už u první kategorie není příliš zřejmé, co 

tím myslí. Lze hádat, že má autorka „propojením s jednotlivými stranami“ na mysli aktivní 

komunikaci, tedy vystupování jako aktivní účastník Wadensjöové (1998) participační mód 

zmocnitel/odpovídající).  

Co se druhé položky týká, je zajímavé, že viditelní tlumočníci se snaží nejen věrně 

převést pragmatický význam výpovědí, ale zároveň sami podporují atmosféru vzájemného 

respektu. Angelelliová do stejné položky zařadila i aktivní snahu získat si důvěru stran, ačkoliv 

se jedná o dosti odlišnou činnost. Každopádně je důležité se zeptat, co vlastně důvěra 

v tlumočníka znamená. Je to důvěra v jeho nestrannost? Či důvěra v jeho schopnosti věrně 

přetlumočit výpověď?  

Třetí položku lze vykládat různě. Má jí autorka na mysli zachování expresivity původní 

výpovědi? Nebo myslí reprodukci paralingvistických prvků tlumočníkem? Těmi může být např. 

větná intonace, nonverbální signály apod. Navíc není úplně jasné, proč by tlumočník, který 

reprodukuje emoční náboj, měl být viditelnější. 
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Do čtvrté kategorie Angelelliová, alespoň náznakem, zahrnuje jednak vysvětlování 

odlišných prvků kulturní reality (cultural gaps), tak tlumočení kultury (interpreting culture). 

Co konkrétně má na mysli „tlumočením kultury“, lze jen hádat.  

Poslední položka je nejspíše tím, co Wadensjöová (1998) označuje jako koordinační 

aktivity tlumočníka. 

Ačkoliv se domníváme, že tomuto výčtu aktivit viditelného tlumočníka chybí 

důslednější teoretická koncepce (ostatně jde pouze o výsledky pilotní studie ve výzkumu 

Angelelliové), jeho hodnota spočívá v upozornění na různé aspekty role 

„viditelného“ tlumočníka, které by si zasloužily detailnější rozpracování. 

 

Gutvirthová (2008) se zabývala rolí tlumočníka při azylovém řízení. Jejím hlavním zjištěním 

je rozdíl mezi normativním vymezením tlumočníkovy role a aktuálním výkonem této role. 

Hlavní příčinu shledává v protichůdných požadavcích primárních stran. Úřady vyžadují od 

tlumočníka, aby co nejméně zasahoval do obsahu výpovědí a omezil se na jazykovou konverzi. 

V zájmu žadatelů o azyl je, aby tlumočník hrál aktivnější roli, upravoval jejich výpovědi tak, 

aby lépe plnily jejich zájmy, a vysvětloval kulturní rozdíly. Aktivní a pasivní vymezení 

tlumočníkovy role definuje autorka pomocí čtyř kategorií jeho činností. První z nich je 

společný oběma vymezením. Další tři jsou podle autorky pouze náplní aktivního vymezení:  

 

1) mezijazykový převod  

2) usměrňování komunikačního toku  

3) tlumočení záměru a zajištění stejného účinku na příjemce (pragmatická 

ekvivalence)  

4) působení na vzájemné vztahy mezi účastníky 

 

Usměrňování komunikačního toku je něco, co zmiňují jak Wadensjöová (1998; koordinace 

účastníků), tak Angelelliová (určování pravidel komunikace).  

Třetí kategorii považujeme za možná nejkontroverznější otázku tlumočení dialogu. 

Autorka tuto aktivitu tlumočníka dopodrobna nerozvádí. Cituje Haleovou, podle které by měl 

tlumočník záměr původního sdělení převést tak, že „posluchač tlumočeného sdělení může 

sdělení i jeho autora vnímat podobným způsobem, jakým by jej vnímal posluchač ve výchozím 

jazyce“ (Hale 2004: 238, překl. J. Gutvirthová).  
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Poslední kategorií je podle Gutvirthové úsilí o hladký, nekonfliktní průběh tlumočené 

komunikace. Jde tedy nejspíše o totéž, co má Angelelliová na mysli „napomáháním 

vzájemnému respektu mezi stranami“. Autorka v souvislosti s tím zmiňuje i úsilí o zachování 

tváře všech účastníků včetně vlastní, konkrétně „neutralizaci silně expresivního tónu původní 

promluvy nebo vynechání negativních osobních komentářů namířených proti druhému 

účastníkovi.“ (Gutvirthová 2008: 17). 

Pro zprostředkování kulturních rozdílů autorka zvláštní kategorii nevyčlenila. V závěru 

své práce však dospívá k názoru, že „úspěch komunikačního procesu závisí nejen na převedení 

jazykové složky sdělení, ale i jeho širšího kulturního a společenského kontextu, který by mohl 

bez tlumočníkova zásahu vést k mylné interpretaci původního sdělení cílovými 

příjemci.“ (ibid.: 65).  

 

Holkupová (2010) pak zkoumala tlumočníkovu roli v komunitním tlumočení. Rozlišuje šest 

činností, které jsou náplní této role:  

1) funkce neutrálního komunikačního kanálu 

2) koordinace komunikace 

3) zvyšování efektivity komunikace (zvyšování koherence, zjednodušování v zájmu 

srozumitelnosti apod.) 

4) vysvětlování kulturních specifik 

5) funkce „odborníka“ na projednávanou problematiku 

6) hájení zájmů jedné ze stran 

(Holkupová 2010: 44–45) 

 

Vysvětlováním kulturních specifik pak má na mysli objasňování sdělení nebo chování, které by 

si druhá strana v důsledku kulturní odlišnosti mohla vykládat jinak, než bylo řečníkem 

zamýšleno (Holkupová 2010: 44). S tím, že bod č. 4 je náplní tlumočníkovy role, souhlasilo 

84 % z 221 tlumočníků (ibid.: 61). Zajímavé je, že mezi respondenty byli kromě tlumočníků, 

pracujících pro agenturu, která zajišťuje tlumočnické služby pro odbor azylové politiky MVČR, 

také členové KST, ASKOT, JTP, tedy nejen tlumočníci, kteří běžně tlumočí i konference. 

Součástí šetření byla také otevřená otázka na nejčastější zdroje potíží v komunikaci. Na 

prvním místě byly kulturní rozdíly (16,3 %), konkrétně to, že existují a že je úřady odmítají 

vzít v potaz (ibid.: 102). 
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Rozsáhlou empirickou studii provedla Fromontová (2011). Snažila se zmapovat překonávání 

jazykové bariéry při obchodní komunikaci mezi vlámskými a čínskými firmami. Postupovala 

metodou zakotvené teorie, takže lze předpokládat, že její výsledky mají vysokou výpovědní 

hodnotu. Relativně nedávná doba provedení studie navíc zaručuje aktuální obraz současné 

situace.  

Asi nejzávažnějším zjištěním týkajícím se tlumočení je, že profesionální tlumočníci 

jsou v tomto prostředí najímáni spíše zřídka. Jazyková správnost (corectness) je při obchodním 

tlumočení podružná (Fromont 2011: 225). Obchodníci preferují osoby, které mají kromě 

jazykových dovedností ještě nějaké další. Mohou to být odborníci, často zaměstnaní ve firmě, 

kteří jsou dostatečně jazykově zdatní. Překládání a tlumočení přitom není hlavní náplní jejich 

práce. Druhým typem jsou profesionální prostředníci (mediators), což jsou lidé, kteří kromě 

toho, že ovládají oba jazyky, mají výbornou znalost tržního prostředí (ibid.: 226–228). Ať už 

odborníci se znalostí jazyka nebo profesionální prostředníci jsou na rozdíl od profesionálních 

tlumočníků schopni plnit „funkci odborníků na projednávanou problematiku“ viz Holkupové 

kategorie č. 5.  

Fromontová také zkoumala, jak se liší způsob překonávání jazykové bariéry 

v jednotlivých fázích obchodní spolupráce. Těmito fázemi jsou: 1) prvotní průzkum 2) úvodní 

obchodní jednání 3) jednání s úřady, sepisování smlouvy, řešení právních otázek, řešení sporů 

4) objednávání, výroba, doručování 5) školení 6) marketing a distribuce 7) řešení financí 

a fakturování 8) následná obchodní jednání. Tlumočníci bývají nasazováni zejména v první, 

někdy ve druhé a obvykle v páté fázi. V první fázi se někdy využívá i simultánního tlumočení 

(ibid.: 296).  

Ať už provádí jazykový převod kdokoliv, kromě jazykové kompetence a odborných 

znalostí je nicméně velice důležitá i kompetence interkulturní (ibid.: 229). Autorka uvádí, že 

třemi prvky čínské kultury, které nejvýrazněji ovlivňují způsob komunikace (zvláště ve fázích 

vyjednávání), jsou 1) hierarchie, 2) zachování tváře a 3) guanxi (osobní vztahy). Poznamenává, 

že čínská kultura je „intenzivně provázaná s jazykem“ (ibid: 216). Do větší hloubky však 

souvislost mezi těmito třemi koncepty a komunikačními strategiemi nerozebírá.  

Zajímavá je však úvaha autorky o vlivu politických okolností na mezilidské vztahy. 

Tvrdí, že následkem společenských poměrů během Kulturní revoluce a perzekucí následujících 

po potlačení protestu na náměstí Nebeského klidu je Číňanům vlastní velká nedůvěřivost. Proto 

mají takovou důležitost osobní vztahy (ibid.: 223–224). 
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S důvěrou souvisí také výkon role tlumočníka. Fromontová upozorňuje na to, že 

v tlumočené interakci zastává tlumočník pozici moci: má moc nad komunikací, neboť může 

zkreslovat, co bylo řečeno. Je tedy naprosto zásadní, aby k němu měli mluvčí důvěru. Té může 

dosáhnout jedině maximální transparentností. Není například vhodné, aby se vybavoval 

s jednou stranou v jejím jazyce, aniž by druhá strana věděla, o čem diskutují (ibid.: 218–220). 

Do detailů však autorka roli tlumočníka také nerozvádí. 

 

Jak je vidět v uvedeném přehledu, „kultura“ je v teorii tlumočení frekventovaným pojmem. 

Někdy však úvahy o tlumočení (i o překladu) budí dojem, že s tímto pojmem se operuje jako 

s jakousi „velkou neznámou“. Jak kulturu pro teorii tlumočení definovat? Jakým 

způsobem se konkrétně projevuje ve způsobu komunikace? Co konkrétně může 

tlumočník udělat, aby kulturní propast pomohl překlenout?  

Tento deficit se pokusil napravit Katan svou knihou Translating cultures (2004). Jak 

napovídá název, autor se zaměřuje převážně na překlad, i když se snaží pokrýt i tlumočení. 

V naší práci z Katana v mnohém vycházíme, soustředíme se však především na problémy 

tlumočení. V následujících kapitolách definujeme pojem kultura, popíšeme vztah mezi 

kulturou a komunikací, pokusíme se identifikovat kulturní rozdíly a zamyslet nad tím, jaké 

potíže mohou působit při mezikulturní komunikaci.  
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3 VYMEZENÍ „KULTURY“ A SOUVISEJÍCÍCH POJMŮ 

3.1  DEFINICE POJMU KULTURA 

V běžném užívání označuje slovo „kultura“ projevy týkající se umění. Význam tohoto pojmu 

v humanitních vědách je však mnohem širší. Byl definován nejrůznějšími způsoby. Kroeber 

a Kluckhohn (1952) shromáždili 165 různých definic kultury. Na čem se však podle Sadriové 

a Flammiové (2011) většina definic shoduje, je to, že a) kultura označuje ty charakteristiky 

lidské společnosti, které nejsou geneticky dané, ale naučené, b) kultura se odvíjí od vzorců 

myšlení, přesvědčení a hodnot sdílených určitou skupinou lidí, c) tyto mentální charakteristiky 

kultury se projevují v chování a d) kultura je dynamický systém, přičemž vnějškové struktury 

tohoto systému se mění rychleji než ty vnitřní (Sadri & Flammia 2011: 35). Dynamičnost 

spočívá v tom, že kultura je jednak produktem minulého chování, a jednak usměrňovatelem 

chování budoucího (Průcha 2007: 46). Může, zejména při dlouhodobějším styku, přijímat 

impulzy z cizích kultur, avšak cizí prvky bývají často zapojeny do systému přijímající kultury 

v jiném významu, než jaký měly v kultuře původní. V době globalizace tedy sice dochází 

k vnějšímu splývání kulturních projevů (např. tzv. McDonaldizace společnosti
7
), avšak 

významy těchto projevů se mohou v odlišných kulturách zásadně lišit. Hlubší struktury kultury 

se mění jen pomalu (Katan 2004: 24). Téma mezikulturní komunikace je tedy stále aktuální. 

V této práci v mnohém vycházíme z Davida Katana (2004), který se zabýval rolí 

kultury v překladu a tlumočení. Kulturu definuje jako „sdílený mentální model světa, který je 

systémem konzistentních vzájemně provázaných přesvědčení, hodnot, strategií a kognitivních 

kontextů, které jsou vůdčími principy společného základu chování.“ (Katan 2004: 17, překlad V. 

P.). Tuto definici přejímáme, avšak pro její úplnost bychom si měli alespoň v krátkosti objasnit 

dvě věci. První z nich je otázka kulturní identity, neboli kým a do jaké míry je kultura sdílena. 

Za druhé, pokud je kultura tím hlavním, čili ne jediným, co určuje společný základ myšlení 

a chování, co jiného jej ještě může ovlivňovat. Konkrétně jde o problematiku ideologie 

a diskurzu.  

3.2 KULTURNÍ IDENTITA 

Za nositele kultury je považováno etnikum, tedy společenství lidí, které má společný původ, 

společnou kulturu a většinou také společný jazyk. Etnikum může tvořit národ. Tak se označuje 
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 Termín zavedl George Ritzer (1993). 
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společenství lidí, které má vlastní politickou organizaci (nebo o ni usiluje) a jehož členové se 

vyznačují vědomím národní příslušnosti, založené na společné historii a většinou i společné 

kultuře. V mnoha národech – ten čínský může být typickým příkladem – však existuje více 

etnik, která neusilují o politickou autonomii. Taková etnika se nejčastěji označují jako etnické 

skupiny (Průcha 2007: 50–60). Gumperz (1982) dále rozlišuje mezi starými etniky, jejichž 

členy spojují sociální sítě a která mají společné teritorium a vlastní jazyk, a novými etniky, 

jejichž identita je založena na jejich odlišnostech od zbytku společnosti (např. náboženství). 

Takováto etnika používají jazyk většinové společnosti, avšak stále se mohou lišit v kulturních 

hodnotách či v diskurzivních strategiích. 

Někteří autoři (např. Holliday 1999) upozorňují na to, že kulturu jakožto charakteristiku 

určitého etnika či národa, tzv. „velkou kulturu“, je třeba chápat jako pouhý abstrakt, který 

nemusí vystihovat skutečné vlastnosti jednotlivců a nemá tedy ani spolehlivě prediktivní 

platnost. Různé skupiny (např. profesní, zájmové, věkové atd.) napříč národy mají podle něj 

vlastní kulturu, která nijak nesouvisí s etnikem či státními hranicemi. Podle Hollidaye nelze 

mluvit ani o subkulturách, protože nejde o žádné deriváty etnické kultury, ale o nezávislé 

struktury. Tyto „malé kultury“ s sebou přinášejí i svébytný diskurz. Jejich hranice nejsou jasné 

a jedinec se často účastní na několika takovýchto kulturách.  

Podle Hofstedeho je kultura „mentálním softwarem“, sdíleným určitou skupinou nebo 

kategorií
8
 lidí. Každý jedinec je členem několika skupin či kategorií, takže osobní kulturní 

identita („mentální program jedince“) má několik vrstev: a) národní b) 

regionální/etnickou/náboženskou c) jazykovou d) rodovou e) generační d) sociálně-třídní 

e) organizační (v případě zaměstnanců velkých firem) (Hofstede & Hofstede 2007: 19–20). 

Hofstede se pak soustředí na vrstvu národní, ačkoliv, jak sám říká, v dnešním globalizovaném 

světě již nejsou národy tak homogenní jako izolované a zpravidla nevzdělané společnosti (ibid.: 

25). Národnosti však užívá jako rozlišujícího kritéria kultur, protože získat údaje o národech je 

snazší než o přirozených společnostech – čili Hollidayových „malých kulturách“.  

V rámci čínského národa
9

 existuje kromě majoritního etnika Han
10

 dalších 55 

registrovaných menšinových etnických skupin
11

. Tato etnika (např. Tibeťané, Ujguři, 

                                                      

 

 
8
 Rozdíl mezi skupinou a kategorií vidí Hofstede v tom, že kategorie je určité množství lidí, kteří mají něco 

společného, avšak na rozdíl od příslušníků skupiny nemusí být v přímém kontaktu („např. všechny manažerky, 

nebo všichni lidé narození před r. 1940“) (Hofstede & Hofstede 2006: 281). 
9
 Čínsky Zhonghua minzu (中华民族) 

10
 Čínsky Hanzu (汉族) 
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Mongolové atd.) tvořila v r. 2010 8,49 % celkové populace (Národní statistický úřad ČLR 

2011). V této práci budeme jako čínskou kulturu označovat kulturu majoritního etnika Han. Je 

nutné upozornit na to, že je to pojem velice generický a zahrnuje dosti různorodé „varianty“. 

Kultura Hanů na jihu země se velmi liší od té na severu
12

, stejně jako kultura ve velkoměstech 

a na venkově.  

V rámci České republiky, pomineme-li populaci imigrantů, bývá řeč o romské rasové 

menšině a mnoha různých náboženských menšinách. V této práci českou kulturou myslíme 

kulturu bělošského původního obyvatelstva. Co se týče náboženských rozdílů, budeme 

vycházet z předpokladu, že i navzdory nim je česká kultura relativně homogenní.  

V této práci budeme vycházet z předpokladu, že tlumočník často mluvčího nezná do 

podrobných detailů, a tudíž se musí řídit určitým generalizujícím odhadem. „Velká 

kultura“ pro něj tedy relevantní je. Kromě toho, navzdory heterogennosti čínské kultury 

předpokládáme, že různé její varianty mají blíže k sobě navzájem než k různým variantám 

kultury západní. Vycházíme tedy i z prací, srovnávajících kulturu „čínskou“ s kulturou 

„západní“, ačkoliv jsme si vědomi, že je nutné jejich závěry brát s rezervou. 

3.3 KULTURA, DISKURZ A IDEOLOGIE 

Kultura je považována za něco relativně stabilního. Přesto dochází ve společnosti k různým 

trendům a krátkodobým změnám postojů a chování, zejména ve vztahu k jednotlivostem. 

Kromě kultury určuje společný základ chování také diskurz a ideologie.  

Pojem „diskurz“ bývá používán různě. Můžeme ho asi nejobecněji definovat jako 

používání jazyka v určitém kontextu, formou určitých struktur, k plnění určitých funkcí a podle 

určitých vzorců (Scott & Marshall 2009: 181). Jako diskurz bývá také označován souhrn textů 

v určité oblasti. 

S kulturou také úzce souvisí pojem „ideologie“. Např. Gumperz (1982) oba termíny 

někdy používá synonymně. V pojetí Eagletona (1985) je ideologie „souborem diskurzů, které 

se snaží obhájit zájmy nějakým způsobem související s udržováním mocenských struktur nebo 

dohlížením na tyto struktury, jež jsou určující pro celkovou podobu společenského 

                                                                                                                                                                        

 

 
11

 Čínsky Shaoshu minzu (少数民族) 
12

 v Číně jsou kulturní rozdíly mezi Severem a Jihem častým předmětem diskurzu, ve skutečnosti jsou však 

obrovské rozdíly také mezi zaostalejším Západem a rozvinutějším Východem. Na tyto rozdíly upozorňuje např. 

Fromontová (2011: 258). 
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a historického života“ (Eagleton 1895: 116, cit. Lefevere 1988-9: 59, překlad V. P.). Ideologie 

a kultura jsou tedy spojeny a vzájemně se ovlivňují.  

Interakci mezi kulturou a ideologií a větší životnost kultury oproti ideologii lze velmi 

dobře pozorovat na čínském příkladu. Pro čínskou, původně konfuciánskou kulturu byla po 

staletí typická velká hierarchičnost. V době vlády Mao Ce-tunga (1949–1976) byl 

konfucianismus v opovržení a byla intenzivně propagována ideologie všeobecné rovnosti, která 

vyvrcholila během Kulturní revoluce (1966–1976) naprostým popřením jakýchkoliv autorit. Již 

sám název tohoto hnutí vypovídá o snaze změnit čínskou kulturu, což se na několik let do 

velké míry zdařilo. Avšak dnes je čínská kultura opět silně hierarchická a čím dál více se vrací 

ke konfuciánským modelům. I propaganda komunistické vlády stále intenzivněji hlásá návrat 

ke konfuciánským kulturním hodnotám.   
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4 KULTURA A KOMUNIKACE 

4.1 JAZYKOVÝ KÓD 

Souvislost mezi jazykem a myšlením je předmětem teorie lingvistického determinismu 

a lingvistické relativity, které jsou všeobecné známé jako Sapirova-Whorfova hypotéza. 

Podle amerických lingvistů Edwarda Sapira a jeho žáka Benjamina Lee Whorfa systém jazyka 

přímo určuje to, co vnímáme a jak myslíme. Teorie lingvistického determinismu říká, že o tom, 

co nedokáže náš jazyk vyjádřit, nedokážeme přemýšlet. Teorie lingvistické relativity zase tvrdí, 

že jazyk utváří naše vnímání světa (Hauzírek 2013). Jak se později ukázalo, některé závěry 

Sapira a Whorfa stály na pochybných předpokladech (např. Brown & Lenneberg 1954; Pullum: 

1989). „Mírnější“ varianta hypotézy je nicméně stále uznávána (např. Broditsky: 2001). 

Původní tvrzení je zmírněno v tom smyslu, že něco vnímat či o něčem přemýšlet je snazší, 

když pro to existují slova či povinné gramatické kategorie, avšak možné je myslet i jinak. 

Například rozlišování gramatického rodu, podle některých badatelů, může přispívat 

k sociálním rozdílům mezi muži a ženami (Průcha 2007: 147). Kultury hovořící jazyky, 

v nichž se obligatorně užívá zájmeno „já“ před slovesem v 1. osobě, mají podle Hofstedeho 

zase mnohem větší předpoklady k individualismu, naopak v jazycích kolektivistických kultur 

se podmět „já“ často vyjádřit buď nemusí či nedá (Hofstede & Hofstede 2007: 71). 

Zvláště abstraktní slova odkazují k myšlenkovým konstruktům, které v odlišných 

kulturách buď vůbec nemusí existovat, nebo se přes svoji podobnost v některých aspektech 

odlišují. Například slovo „srdce“ v mnoha ohledech odpovídá čínskému xin
13

, avšak čínské 

slovo může mít kromě tělesného orgánu či emotivního centra také např. význam „mysl“ nebo 

„psyché“. Chápání mnoha abstraktních slov je spojeno s kulturními přesvědčeními 

a hodnotami. Totéž slovo pak může mít v kulturách vyznávajících jiné hodnoty a přesvědčení 

zcela jiné konotace. Například slovo „ambiciózní“ je v západních jazycích vnímáno převážně 

pozitivně, jako odvážný, mající kuráž, energický, zatímco čínské slovo yexin
14

 (doslova 

„divoké srdce“) je vnímáno spíše negativně, a to ve smyslu nedisciplinovaný, kariéristický. 

Zajímavé je, že v poslední době se i v čínštině konotace tohoto slova mění a začíná být 

používáno v pozitivním smyslu (The Economist 2014). 
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Jiným příkladem, který dobře ilustruje provázanost konotací s kulturními hodnotami, je 

slovo „starý“
15

. V čínské, dlouhodobě orientované kultuře má konotace úctyhodnosti, zatímco 

v naší, krátkodobě orientované kultuře je vnímáno negativně (srov. Wang et al. 2012: 68). 

Běžným oslovením přítele, který se jmenuje Li, je lao Li
16

 („starý Li“), byť by byl jen o pár let 

starší než my. Dospívající potomek zase svého otce a matku obvykle oslovuje laoba
17

 („starý 

táto“) a laoma
18

 („stará mámo“) (srov. Guo 2006). Nejlépe je rozdíl v konotacích snad patrný u 

slov „manžel“ a „manželka“. V čínštině pro ně existuje hned několik dvojic slov, možná 

nejběžnější jsou laogong
19

 („starý pán“) a laopo
20

 („stará dáma“). Jsou na hony vzdálené 

českým deadjektivním substantivům „starej“ a „stará“. 

Konotace slov jsou také spojeny s otázkami politické korektnosti, jejíž zásady se 

mohou napříč kulturami lišit. 

4.2 PRAVIDLA KOMUNIKACE 

Mnohá etnika svůj původní jazyk ztratila, a přesto si zachovala svébytný způsob používání 

jazyka přejatého (Gumperz 1982: 7). Zdá se, že jsou to právě diskurzivní strategie, neboli 

způsoby, jak je jazykový kód používán v konkrétních situacích, co je s kulturním jádrem 

svázáno nejpevněji.  

Různá přesvědčení o světě, hodnoty, vnímání mezilidských vztahů, to vše se promítá do 

různých norem komunikace (viz 5.3.). Normami v této práci myslíme abstraktnější, 

univerzální pravidla, která nejsou příliš závislá na konkrétních situacích. Pravidla určující 

žádoucí jednání ve specifických situacích považujeme za součást schémat (viz 5.4.). 

Tannenová (2006) např. hovoří o konverzačním stylu (soubor norem) a o konverzačním rituálu 

(schéma). Jak styl, tak rituál se podle ní neliší jen napříč kulturami, ale také např. mezi muži 

a ženami v rámci jedné kultury. 

Od norem můžeme odlišit konvence. Jak říká Tannenová, „význam promluv neurčují 

pouze vyřčená slova, ale také kulturně zavedené konvence jejich používání a interpretace, 

stejně jako jejich užití v minulosti v rámci dané kultury“ (Tannen 2006, 343). Konvence se od 

norem liší v tom, že se nevztahují ke kulturním hodnotám, ale jsou v podstatě arbitrární. Jejich 
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Čínsky lao (老) 

16老李 
17老爸 
18老妈 
19老公 
20老婆 
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porušení či neznalost nemusí vést k negativním reakcím, ale způsobuje nedorozumění 

(McAdams 1999). Např. otázka: Ni chi le ma?
21

 („Už jsi jedl?“) vyřčená známým na ulici je 

stejným pozdravem jako české: „ahoj!“, nikoliv pouze neutrální otázkou či přípravnou replikou 

předcházející pozvání na večeři.  

4.3 KULTURA A KONTEXT 

Hatim a Mason (1997: 42-43) poukazují na to, že zatímco při simultánním tlumočení se 

vychází primárně z textu originálu a v konsekutivním z jeho struktury, při tlumočení dialogu 

hraje pro tlumočníka nejzásadnější úlohu kontext. Halliday a Hasanová (1985) kontext definují 

jako celkové prostředí, v němž se realizuje nějaký text. Rozlišují čtyři složky kontextu: 

intratextovou, intertextovou, situační a kulturní (1989: 49). 

Intratextovou složkou myslí text samotný. Tato složka se týká především koheze. 

Intertextová složka je souborem textů, které předcházely, a jejichž znalost je účastníky 

pokládána za samozřejmost. Situační složka je souborem očekávání ohledně bezprostřední 

situace, v níž text nějak funguje. Skládá se ze tří částí. Jsou jimi očekávání ohledně:  

 

a) tematiky, tedy povahy a účelu sociální akce, která se zrovna odehrává (field)
22

  

b) vztahů účastníků a jejich sociálních rolí (tenor)  

c) média, tedy role a funkce jazyka v dané situaci (mode) 

(Halliday & Hasan 1985: 12) 

 

Kulturní složka je tím, co určuje konfiguraci výše uvedených tří částí situačního kontextu. 

Situační složka tedy vzniká na základě kulturní. Autoři uvádějí, že kulturní složka kontextu 

nebyla v době publikování studie rozpracována (ibid.: 47). O její rozpracování se pokusil mimo 

např. Katan, který chápe kulturní složku kontextu jako „rámec
23

“ v němž funguje složka 

situační (srov. Katan 2004: 177). Jeho rozpracování kulturního „rámce“ představíme 

v následující kapitole.  

  

                                                      

 

 
21你吃了吗？ 
22

 pro tyto pojmy neexistují zavedené české ekvivalenty. Termíny „tematika“, jako možný ekvivalent pro field 

a „médium“ jako možný ekvivalent pro „mode“ přebíráme z Hoffmannové (1997: 163). Pro tenor žádný 

ekvivalent autorka neuvádí. 
23

 Pojem „rámec“ Katan používá v jiném smyslu, než je běžné např. V interakční sociolingvistice. Má jím na 

mysli jednotlivé hierarchické vrstvy kultury. Vychází přitom z Diltse (1980), autora prací o neurolingvistickém 

programování (srov. Katan 2004: 37).  
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5 MODELY KULTURY 

Abychom mohli provést kvalifikované srovnání dvou kultur, které nebude pouhým souhrnem 

různých projevů, potřebujeme si vytvořit určitou představu o tom, jak kultura funguje. K tomu 

slouží modely kultury. Autory vlivných modelů srovnání jsou např. Kluckhohnová 

a Strodtbeck (1961), Hall (1976), Hofstede (1980) či Trompenaars (1997). Z těchto autorů 

vychází i Katan (2004), který představuje model vlastní. V krátkosti představíme modely všech 

uvedených autorů. Dimenze, které jednotlivé modely popisují, budou rozvedeny v části 5.2. 

5.1 KLUCKHOHNOVÁ A STRODTBECK 

Podle Clyda Kluckhohna se každá kultura odvíjí od určitých biologických charakteristik, které 

jsou společné všem lidem. Jeho manželka, Florence R. Kluckhohnová a Fred L. Strodtbeck na 

tuto myšlenku navázali. Jejich teorie staví na třech předpokladech:  

 

1) Existuje omezené množství společných lidských otázek, které musí všichni lidé ve 

všech dobách nějakým způsobem vyřešit. 

2) Ačkoliv jsou možnosti řešení všech těchto otázek různorodé, nejsou ani neomezené, ani 

náhodné, ale existuje konečná škála možných řešení, mezi nimiž lze vybírat. 

3) Všechna alternativní řešení se vyskytují ve všech kulturách a ve všech dobách, kultury 

se však liší v tom, jaká řešení v dané době preferují  

(Kluckhohn & Strodtbeck 1961, cit. M. D. Hills 2002, překlad V. P.) 

 

Autoři pak identifikovali pět základních problémů a pokusili se předestřít tři možná řešení 

každého z nich (viz tab. 1). Konkrétní kulturní hodnoty se pak podle nich od těchto řešení 

odvíjejí. Jelikož daná řešení a z nich vyplývající hodnoty nejsou zcela sdílené všemi členy 

společnosti, ale pouze ve společnosti převažují, zavedli pojem „hodnotové orientace“. 

1. Na jaký aspekt času bychom se měli přednostně soustředit? 

 

 

minulost 

přítomnost 

budoucnost 

2. Jaký je vztah mezi lidstvem a jeho přírodním prostředím? 

 

 

nadřazenost lidstva 

nadřazenost přírody 

harmonie 

3. Jaké vztahy by měli mít lidé k sobě navzájem? 

 

 

dědičně hierarchické  

rovnostářské  

závislé na individuálních zásluhách 
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4. Co je nejdůležitější motivací jednání? 

 

 

projevovat sebe sama (bytí) 

rozvíjet se (stávání se) 

dosahování cílů 

5. Jaká je přirozenost člověka? 

 

 

dobrá 

špatná 

smíšená (ani dobrá ani špatná/obojí) 

tab. 1 Pět základních otázek dle Strodtbecka a Kluckhohnové (1961), překlad V. P. 

 

Tento model je sice zajímavý, ale neexistují údaje o tom, jak se v odpovědích na tyto otázky 

liší konkrétně čínská a česká kultura. Uvedli jsme jej především proto, že na myšlenky této 

dvojice autorů navazují další. Další autoři postupně přicházeli s jinými orientacemi, pomocí 

nichž lze kultury uchopit. Např. Hall vnímal jako klíčové orientace vůči času (monochronní x 

polychronní) a vůči kontextu (vysoký x nízký kontext
24

).  

Pro Kluckhohnovou a Strodtbecka a mnohé další antropology byla při chápání kultury 

důležitá metafora ledovce. Nejznámějším popularizátorem takového pojetí kultury se stal právě 

E. T. Hall. Teorie ledovce chápe kulturu jako provázaný celek, jehož větší část je skrytá, a to 

nejen pozorovateli, ale také samotným nositelům kultury. Lidé totiž vnímají svá vlastní 

kulturní přesvědčení a praktiky jako něco normálního a přirozeného (Kluckhohn 1949, cituje 

Hills 2002: 4).  

 

5.2 HOFSTEDE 

Geert Hofstede je asi nejznámějším autorem kulturně srovnávacího výzkumu v oblasti obchodu 

a managementu. Kulturu přirovnává k mentálnímu softwaru, který tvoří vzorce myšlení, cítění 

a jednání. Jádro kultury podle něj tvoří hodnoty, neboli „všeobecné tendence dávání přednosti 

určitým stavům skutečnosti před jinými“ (Hofstede & Hofstede 2007: 17). Další složky kultury 

přirovnává ke slupkám cibule, které jsou v různé vzdálenosti od tohoto jádra. Všechny vrstvy, 

které jsou kolem jádra, souhrnně nazývá „praktiky“. Ty jsou pozorovatelné z vnějšku, avšak 

jejich „kulturní význam zůstává skryt a spočívá právě v tom, jak jsou tyto projevy chápány 

příslušníky dané kulturní skupiny“. Mezi praktiky patří „rituály“, „hrdinové“ a „symboly“.  

                                                      

 

 
24

 Český ekvivalnt převzatý z Štrach (2009). Průcha (2007) používá ekvivalent „vysoký“ a „nízký komunikační 

kontext“. Domníváme se, že Hallův koncept se však nevztahuje jenom na komunikaci a Štrachův termín se nám 

zdá vhodnější. 
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Rituály „jsou kolektivní činnosti, které jsou vzhledem k dosažení požadovaného 

výsledku zbytečné, jsou však společensky považovány za podstatné“ (ibid.: 17). Jako příklad 

uvádí Hofstede způsoby, jak druhé zdravíme nebo jak jim vyjadřujeme uznání, společenské 

a náboženské ceremonie apod. Hrdinové jsou skutečné či smyšlené osoby, které mají 

charakteristiky v dané kultuře vysoce ceněné, a jejichž příklad je hodno následovat. Symboly 

„jsou slova, gesta, obrazy či předměty, které mají pro ty, kdo se na dané kultuře podílejí, 

konkrétní význam“ (ibid.: 16). 

Rituály leží nejhlouběji, hrdinové uprostřed a symboly tvoří vrstvu vnější. Jednotlivé 

úrovně však Hofstede nechápe hierarchicky, v tom smyslu, že by jedna určovala druhou. 

Relativní hloubka označuje pouze to, jak rychle kulturní projevy na příslušných úrovních 

vznikají a zanikají, či jak snadno jsou přejímány od jiných kultur (ibid.: 16).  

Hofstede tento svůj model nerozvádí příliš do detailu, ani s ním dále ve své práci příliš 

nepracuje. Soustředí se převážně na jádro kultury, čili hodnoty. Těžiště jeho práce spočívá 

právě ve srovnání hodnot národních kultur. Na základě faktorové analýzy rozsáhlého 

dotazníkového výzkumu dospěl ke čtyřem kulturním dimenzím, k nimž po spolupráci 

s Bondem (Hofstede & Bond 1988) přidal ještě pátou. Kulturní dimenzi definuje Hofstede 

jako aspekt kultury, který může být ve vztahu k jiným kulturám měřen (Hofstede & Hofstede 

2007: 29). Těmito dimenzemi jsou:  

 

1) vzdálenost moci  

2) individualismus/kolektivismus  

3) maskulinita/feminita  

4) vyhýbání se nejistotě 

5) dlouhodobá/krátkodobá orientace 

 

Jednotlivé dimenze jsou podle Hofstedeho do určité míry nezávislé, ačkoliv některé z nich 

(zejména 1. A 2.) vykazují určitou míru korelace (ibid.: 71). Jak uvádí sám Hofstede, 

nejjednoznačnější dimenzí je individualismus/kolektivismus.  

Příčinu hodnot jednotlivých dimenzí autor spatřuje např. V přírodních podmínkách, 

historických zkušenostech národa, velikosti populace, míře vzdělání či ekonomické situaci 

země. Např. vzrůstající vzdělání a ekonomický rozvoj mají za následek tendenci ke snižování 

vzdálenosti moci a odklon od kolektivismu k individualismu. Napětí a konflikty zvyšují 

hodnotu dimenze vyhýbání se nejistotě.  
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Hodnotové orientace však mají podle Hofstedeho obecně značnou setrvačnost. 

Například přetrvávající různou vzdálenost moci v jednotlivých evropských zemích Hofstede 

vysvětluje tím, že národy mluvící románskými jazyky byly pod nadvládou Římské říše (ibid.: 

60). Feminita skandinávských zemí je zase následkem toho, že v době formování těchto národů 

se muži vydávali na dobyvačná tažení a zemi spravovaly převážně ženy (ibid.: 125). 

Vzdálenosti mezi kulturami v jednotlivých dimenzích se i navzdory globalizaci z velké části 

zachovávají.  

 

5.3 TROMPENAARS 

Fons Trompenaars vytvořil velmi přehledný třístupňový model, v němž hlubší stupně tvoří 

základ pro ty vnější. Mezi jednotlivými úrovněmi je tedy, na rozdíl od Hofstedeho modelu, 

logický vztah. Třemi stupni jsou 1. základní předpoklady (tedy řešení výše zmíněných 

problémů) 2. normy a hodnoty a 3. explicitní projevy. Jako příklad uvádí japonské gesto 

klanění. Fyzický akt klanění je explicitním projevem kultury (3). Důvodem pro něj je vzdávání 

holdu autoritě (hodnota), které se projevuje tímto způsobem, protože taková je norma (2). 

Důvodem vzdávání holdu autoritě je základní předpoklad, že autority je třeba respektovat (1) 

(Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 24). 

Stejně jako Hofstede, zkoumal Trompenaars rozdíly mezi kulturami zejména pro účely 

obchodu a managementu. Výrazně jej inspirovali Parsons či Kluckhohnová se Strodtbeckem. 

Na rozdíl od Hofstedeho nevychází Trompenaarsovy orientace z faktorové analýzy, ale 

z teoretických úvah. Výhodou takového postupu je vyšší zjevná validita, čili vyšší 

pochopitelnost takto stanovených orientací (Kolman 2001: 106). Hodnoty jednotlivých 

orientací, stejně jako Hofstede, měřil prostřednictvím dotazníkového šetření.  

Podobně jako Kluckhohnová a Strodtbeck, pokládá Trompenaars za základ jakékoliv 

kultury to, jakým způsobem daná kultura odpovídá na základní problémy, s nimiž se člověk 

musí potýkat. Rozlišuje mezi třemi druhy problémů, z nichž s každým jsou spojeny určité 

orientace:  

 

1. problémy týkající se mezilidských vztahů 

a. univerzalismus/partikularismus 

b. individualismus/komunitarianismus 

c. neutrální/emotivní 
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d. určitost/neurčitost 

e. výkon/přisouzení 

2. problémy týkající se času 

3. problémy týkající se životního prostředí 

 

5.4 KATAN 

Katan (2004) vytvořil vlastní model pro účely studia překladu a tlumočení. V něm kombinuje 

prvky uvedených modelů s teorií logických rámců Roberta Diltse (1980). Podle Diltse definuje 

pět hierarchicky uspořádaných logických úrovní a jim odpovídajících rámců:  

 

1. Identita 

Na nejvyšší logické úrovni stojí dle Katana rámec identity. Identitou jsou podle Katana 

osobnostní charakteristiky jedince, přináležitost k určité kultuře nebo organizaci a sociální roli 

v konkrétní situaci (Katan 2004: 39). Podobně definují identitu Sadriová a Flammiaová, podle 

kterých se skládá ze tří složek: a) osobní charakteristiky b) přináležitost k sociálním skupinám 

c) přináležitost k určité etnické kultuře (Sadri & Flammia 2011: 55–56). Tuto logickou úroveň 

tedy můžeme chápat jako souhrn faktorů, které určují kulturu jednotlivce v určitém období.  

Není však úplně jasné, jak může být identita chápána jako kulturní vrstva. Logičtější je chápat 

identitu jako něco, co je nad kulturou, co určuje přináležitost jedince k určité kultuře.  

Je třeba zmínit, že Katanův model je primárně utvořen jako nástroj překladatelské analýzy, 

tedy nejspíš analýzy kulturních charakteristik autora či literární postavy. V literárním překladu 

je taková analýza možná a důležitá. Tlumočník je v jiném postavení. Většinou svého klienta 

tak blízce nezná a na jeho kulturní výbavu může usuzovat většinou pouze podle země jeho 

původu, případně podle etnika či profese.  

  

2. Hodnoty a postoje 

Hodnoty jsou přítomny v pozadí veškerých postojů, které jedinec zaujímá, dotyčný si jich však 

nemusí být vědom nebo být schopen je pojmenovat. Jako přesvědčení Katan označuje 1) 

fundamentální představy o světě a o sobě, které jsou pokládány za pravdivé 2) ideály, které 

slouží jako měřítka správnosti a které jsou ztělesněním hodnot. Jak Katan uvádí, ústřední 

hodnoty a přesvědčení se příliš nemění. Postoje se naopak na základě argumentů a zkušeností 

mění snáze.  
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Dalším komponentem této úrovně kultury jsou podle Katana „kritéria.“ Tento pojem 

přijímá z teorie neurolingvistického programování. Popisuje je jako hodnoty, které určují 

chování v konkrétněji vymezených situacích. Míra konkrétnosti však může být různá, může se 

jednat o hodnoty, které určují jak životní styl, tak např. volbu televizního kanálu. Jak ale 

poznamenává, kritéria jsou důležitá v komunikaci. Pokud je mluvčí splňuje, pak komunikace 

probíhá hladce a úspěšně (Katan 2004: 38). Domníváme se, že pojmem kritéria Katan myslí to, 

co se obvykle označuje jako „normy“.  

 

3. Strategie a dovednosti 

Strategiemi myslí Katan určité opakovaně používané vzorce jednání, které vedou k dosažení 

konkrétního cíle (ibid.: 38). Znalost těchto vzorců vytváří podle Katana jakési „mentální mapy“, 

neboli interpretační schémata, podle nichž se řídí naše verbální i nonverbální jednání, a které 

tvoří rámec jeho interpretace (ibid.: 54).  

Strategie lze tedy zařadit mezi tzv. „struktury očekávání“ (structures of expectation). 

Tyto mentální struktury, ať už jsou nazývány jako schémata, skripty, prototypy či jinak, jsou 

důležitým pojmem používaným v mnoha odvětvích od sociolingvistiky, psychologie, sociální 

antropologie, až po teorii umělé inteligence (Tannen 1979: 137–138). Tyto struktury jsou 

utvořené na základě našich předchozích zkušeností a umožňují nám interpretovat zkušenosti 

nové.  

Strukturami očekávání se řídíme při vyvíjení jakékoli smysluplné aktivity (včetně 

komunikačních projevů). Pomáhají nám také zaměřovat naši pozornost na důležité věci; 

fungují tedy jako filtry toho, co vnímáme (Tannen 1979: 179). Podle Halla má mozek pouze 

omezenou kapacitu a má-li řešit komplexní úkoly, aniž by se přetížil, využívá systémy uložené 

v paměti, které aktivuje v konkrétních situacích (Hall 1976: 76). To neplatí pouze o percepci, 

ale také o komunikaci: „Jazyk není (jak si mnozí myslí) systémem předávání myšlenek či 

významů z jednoho mozku do druhého, ale systém organizování informací a vyvolávání 

myšlenek a reakcí.“ (Hall 1976: 49, překlad V. P.). Také podle Hallidaye a Hasanové jsou lidé 

schopni porozumět jazykovému sdělení pouze díky strukturám očekávání, které na nevědomé 

úrovni působí prakticky neustále (Halliday & Hasan 1985: 9). 

Tyto struktury se dynamicky vyvíjejí. Svá očekávání neustále srovnáváme s tím, co se 

skutečně děje. Jakmile se něco vzorcům vymyká, můžeme svá očekávání „aktualizovat“. 

Každý jedinec je tedy strůjcem vlastních struktur očekávání.  
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Sdílené jsou však některé vzorce očekávání, ke kterým lze těžko dospět výhradně na 

základě individuální zkušenosti. Můžeme tedy hovořit o zkušenostech kolektivních, 

předávaných z generace na generaci (mimo jiné např. formou přísloví). Tyto vzorce pak tvoří 

kulturu dané společnosti (srov. Tannen 1979: 137). Velké množství struktur očekávání si 

jedinec utvoří proto, že se setká s určitým vzorcem jednání u ostatních. I jejich jednání je 

založeno na podobně získaných strukturách. Tím lze vysvětlit koherenci uvnitř konkrétní 

kultury. 

Na mnoha z těchto struktur je založen náš každodenní život. Jsou tak zakořeněné ve 

fungování společnosti, že je pokládáme za samozřejmé a někdy si jich ani nejsme vědomi 

(Hills 2002: 4). Jakmile dojde k setkání s příslušníkem kultury, kde fungují jiné struktury 

očekávání, může velice snadno dojít k nedorozumění.  

Taxonomie struktur očekávání není zcela jednotná. Hovoří se především o schématech, 

skriptech a rámcích. Podle Tannenové je pro analýzu interakce důležité rozlišovat zejména 

mezi určitou sumou v paměti existujících struktur, které označuje jako „schémata“, a použitím 

některých z těchto struktur k interpretaci aktuálně probíhající řečové situace, kterou označuje 

jako „rámec“ (Tannen 1985: 326–327).  

Schématy Tannenová označuje „struktury vědomostí v myslích účastníků interakce – 

očekávání, založená na předchozích zkušenostech“ (1985: 328). Rozlišuje mezi schématy 

týkajícími se a) předmětů, lidí a situací a b) použití jazyka v interakci a způsobů fungování 

interakce. Na základě znalostí druhého typu jsou pak komunikující schopni vytvořit 

komunikační rámec, pomocí nějž výpovědi protistrany interpretují (ibid.: 329–330).  

Scollon a Scollonová uvádějí, že pojem schéma bývá používán v různých významech, 

a sami rozlišují mezi třemi druhy schémat
25

: 1) znalostmi o světě (obecnější, nemající vazbu 

na konkrétní situace – např. taxi má svého řidiče), 2) skripty
26

 (schémata vázaná na konkrétní 

situace – např. co můžeme očekávat v prostředí restaurace
27

) a 3) znalostí párových replik 

(např. ptaní se na čas) (srov. Scollon & Scollon 1995: 66–70). Poslední typ schémat můžeme 

také chápat jako znalosti různých typů řečových událostí (srov. Hymes 1972: 56). 

Pojem rámec proslavil především americkokanadský sociolog Erving Goffman. Podle 

něj je rámec tím, jak situaci v daném momentě definuje konkrétní účastník interakce (Goffman 

                                                      

 

 
25

 Autoři však uvádějí, že úplná taxonomie schémat by vyžadovala hlubší studii, a rozlišení, které používají, má 

sloužit především potřebám jejich zaměření – tj. výzkumu mezikulturní komunikace.  
26

 Teorie o skriptech vznikla na poli umělé inteligence, za její autory jsou považováni Schank a Abelson. 
27

 Srov. Schank & Abelson 1977 (210–212) 
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1974: 10). Rámec tedy tvoří bezprostřední kontext řečové aktivity, v němž je každý 

interaktivní projev utvářen a v jehož světle je interpretován.  

 

4. Chování 

Chování je uplatněním strategií v praxi. Chování, ať už verbální či nonverbální je vnímatelné 

nezúčastněným pozorovatelem, ale smysluplné pouze na pozadí strategií, které tvoří předchozí 

úroveň.  

 

5. Prostředí 

Pojmem prostředí Katan označuje „souhrn externích faktorů či omezení, které ovlivňují 

procesy organizace“ (Katan 2004: 37). Jako příklad uvádí Katan mezinárodní konference či 

jednání tváří v tvář. Elementy prostředí jsou podle Katana: 1) geografická poloha a krajina, 2) 

klimatické podmínky, 3) politická oblast (území určitého národa), 4) prostor (soukromý či 

veřejný), 5) architektonické prostředí (kam bychom mohli zařadit veškeré uměle vytvořené 

prostředí), 6) oblečení, 7) vůně a jídlo (ibid.: 45–52). 

Uvedené elementy tvoří logicky poněkud nesourodou směs. Elementy č. 1 a 2 lze 

považovat spíše za přírodní faktory, které mohou mít vliv na hodnoty a strategie, měly by tedy 

stát na vyšší logické úrovni, než ony. Element č. 3 je národní či etnickou identitou, promítanou 

na nějaký prostor. Element č. 4 je spíše faktorem, který ovlivňuje interpretaci situace. 

Elementy č. 5, 6 a 7 jsou projevy strategií. Spíše než o nejnižší logické úrovni bychom tedy 

měli mluvit o aspektu kultury, který se nějak projevuje na všech logických úrovních. 

 

5.5 POUŽITÝ MODEL KULTURY 

V této práci přejímáme model Katanův, jednak proto, že je vytvořen pro potřeby překladatelů 

a tlumočníků, a také proto, že je nejvíce detailní. Jak jsme však již řekli, Katan se soustředí na 

překlad, a proto jsme přesvědčeni, že pro potřeby tlumočení je vhodné jeho model v některých 

věcech upravit:  

1. Úroveň kulturní identity považujeme za logickou vrstvu, která stojí nad kulturami 

a není tedy součástí konkrétní kultury. Soustředit se budeme na národní kulturu, jakožto 

předvídatelný komponent kulturní identity klienta.  

2. Domníváme se, že je vhodné odlišit přesvědčení od hodnotových orientací. Přesvědčení 

pak chápeme jako způsoby nahlížení na svět vyplývající z historických zkušeností 
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daného etnika. Ty jsou pak určující pro odpovědi na fundamentální otázky lidské 

existence – tedy hodnotové orientace. Obojí pak budeme označovat jako „kulturní 

jádro“. Mezi orientace do určité míry spadá i Katanova kategorie „identita“, neboť 

chápání vlastního já podle nás tvoří základ Hofstedeho orientace individualismus-

kolektivismus. 

3. Místo pojmu „kritéria“ budeme používat označení „normy“. Domníváme se, že jde 

o kulturní složku tak podstatnou, že by měla být vyčleněna jako samostatná vrstva. 

Protože nás zajímá tlumočení, budeme se zabývat převážně normami komunikačními, 

nikoliv např. normami vkusu. Komunikační normy pokládáme za obecnější principy, 

které řídí komunikaci jako celek (např. partnerovi komunikace projevuj respekt 

odpovídající společenské vzdálenosti a partnerovu postavení). Na rozdíl od toho, 

strategie (schémata) chápeme jako o řád konkrétnější pravidla, která jsou realizací 

norem v konkrétních řečových situacích (např. při formální komunikaci nevstupuj do 

repliky jiného řečníka, pokud to není potřeba). 

4. Chování chápeme pouze jako jeden z vnějších projevů „mentálních“ složek kultury, 

stejně jako např. hmotné kulturní produkty, oblékání atd. Mezi vnější projevy řadíme 

také konvence (viz 3.2.), které však nemají přímou souvislost s výše položenými 

složkami kultury. 

5. Prostředí nepovažujeme za samostatnou logickou úroveň kultury, ale za aspekt kultury, 

který je relevantní na všech logických úrovních.  

 

Výsledný model se tak nakonec dosti podobá modelu Trompenaarsovu:  

 

1 Přesvědčení  
kulturní jádro 2 Orientace 

3 Normy   

4 Schémata   

5 Vnější projevy   

tab. 2 Model kultury, který používáme v této práci 
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6 SROVNÁNÍ ČESKÉ A ČÍNSKÉ KULTURY  

6.1 PŘESVĚDČENÍ 

Srovnání filosofických systémů obou kultur by bylo velice zajímavé a jistě by poskytlo hlubší 

porozumění vztahu mezi kulturami. Autor této práce se však k takovému úkolu necítí 

kompetentní.  

K nejvyšší rovině kultury řekneme pouze tolik, že z hlediska kulturního dědictví bývá 

čínská kultura často označována za konfuciánskou, českou kulturu lze považovat za 

křesťanskou. Oba národy si relativně nedávno prošly obdobím komunismu a v posledních 

desetiletích zavedly tržní ekonomiku, na níž ČLR začala přecházet dokonce o deset let dříve, 

než Česká Republika. Čínská vláda však komunistickou ideologii oficiálně neopustila, ačkoliv 

již na konci 70. let spustila reformy vedoucí k tržní ekonomice. Protiklad ideologie a praxe byl 

vyřešen ražením protimluvných pojmů jako např. „socialistická tržní ekonomika“. Do značné 

míry se akcent přesunul z ideálů rovnostářské společnosti na hodnoty ekonomického rozvoje 

a domácí stability. Stabilita je posilována budováním národní identity a vyzdvihováním 

čínských tradic. Konfucianismus se opět stává součástí státní ideologie a ideologické 

propagandy. Obě kultury jsou v současnosti ovlivněny globalizací.  

 

6.2 ORIENTACE 

V této části budou uvedeny různé dimenze či orientace, které popsali různí autoři výše 

uvedených modelů. Rozdíly mezi českou a čínskou kulturou v Hofstedeho dimenzích 

i Trompenaarsových orientacích můžeme sledovat díky naměřenému skóru. V Hallových 

orientacích bohužel není pro českou a čínskou kulturu empiricky naměřená hodnota k dispozici.  

 Ke svým dimenzím různí autoři dospěli různými způsoby a nelze je tedy klást všechny 

na stejnou úroveň. Krom toho je pravděpodobné, že některé dimenze jednoho autora se 

obsahově kryjí s dimenzemi jiného autora. Domníváme se však, že výčet všech dimenzí může 

podat detailnější obraz o kulturních rozdílech a pomoci nám zaměřit pozornost patřičným 

směrem. 

 

6.2.1 MONOCHRONICITA/POLYCHRONICITA 

Podle Halla jsou monochronní kultury charakteristické vytvářením časových rozvrhů, 

segmentací času a dochvilností. Polychronní kultury jsou typické prováděním více věcí 
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současně. Prioritou v nich není dodržení časového plánu, ale dokončování sociálních transakcí 

(Hall 1976: 14). Polychronní člověk se tedy může urazit, pokud mu není věnováno náležité 

množství času. Monochronní člověk zase nese nelibě pozdní příchody a nedodržování 

domluveného časového rozvrhu (Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 124). 

Gesteland, autor praktické příručky mezikulturní komunikace pro obchodníky, zařazuje 

jak českou, tak čínskou obchodní kulturu mezi monochronní (Gesteland 2002: 4–5). Číňané si 

podle něj potrpí na časovou přesnost (ibid.: 174), o Češích zmiňuje, že dbají na přesnost 

schůzky, mají však tendenci obchodní jednání prodlužovat (ibid.: 322). Zdá se tedy, že mezi 

oběma kulturami v této dimenzi není výrazný rozdíl, který by tvořil překážku v komunikaci. 

 

6.2.2 VYSOKÝ/NÍZKÝ KONTEXT 

Již jsme představili Hallovu myšlenku, že jazykové sdělení význam neobsahuje ale pouze 

„vyvolává“ (viz 4.4.). Kultury se však liší v tom, do jaké míry sdělovaný význam verbalizují 

a do jaké ho pouze nepřímo implikují. Kultury s vysokým kontextem předpokládají, že situace 

je definována oběma účastníky shodně. Pravidla, která určují role a vztahy účastníků, jsou 

přesně dána. Kultury s nízkým kontextem naopak nepředpokládají tak vysokou míru sdílení 

kontextu a kontext do velké míry verbalizují. Role a vzájemné vztahy jsou pak výsledkem 

vyjednávání (Hall 1976: 81).  

Komunikace je v kulturách s vysokým kontextem výrazně založena na společných 

znalostech. Slovní komunikace je často poměrně vágní, víceznačná a nepřímá 

(Sadri & Flammia 2011: 52). Může být vysoce efektivní, avšak pouze při kontaktu 

s příslušníky stejné kultury. Proto lidé z těchto kultur mají tendenci výrazně rozlišovat mezi 

členy vlastní kultury a těmi ostatními (Hall 1976: 97). Kultury s nízkým kontextem se naopak 

vyjadřují explicitně, jednoznačně a k věci. Dobrou ilustrací vysokého kontextu v čínské kultuře 

je postřeh Seligmana: „Komunikace mezi Číňany probíhá často mnohem jemněji než mezi 

cizinci. Nevyřčené je stejně důležité jako to, co zaznělo přímo, a mlčení v ten správný okamžik 

vyjadřuje mnohé“ (Seligman 2007: 92). 

 

Taylor et al. uvádějí, že česká kultura má relativně nízký kontext (Taylor et al. 2002: 

142). Čínská kultura je podle Wanga charakteristická poměrně vysokým kontextem (Wang 

2008: 151). Není však zřejmé, jak k těmto závěrům zmínění autoři došli. Také Gaoová a Ting-
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Toomeyová uvádějí implicitnost (hanxu
28

) jako jeden ze čtyř nejvýraznějších rysů komunikace 

v čínské kultuře (1998: 37–41). 

Hofstede i Trompenaars spojují tuto dimenzi s některou ze svých vlastních dimenzí. 

Hofstede s individualismem x partikularismem a Trompenaars s určitostí x neurčitostí. O míře 

kontextovosti tedy nepřímo mohou vypovídat i skóry kultur v těchto dimenzích. Obě dvě by 

potvrzovaly, že česká kultura se pohybuje v hodnotách mírně nižšího kontextu, kdežto čínská 

kultura má kontext relativně vysoký. 

 

V následující části popíšeme Hofstedeho dimenze. Pod jednotlivými dimenzemi jsou v grafu 

uvedeny skóry ČR a Číny a zemí s nejnižší a nejvyšší hodnotou. Dále je pro lepší orientaci 

vypočítána střední hodnota, kterou však autor sám neuvádí. 

 

6.2.3 VZDÁLENOST MOCI 

Vzdálenost moci (VM) definuje Hofstede jako „míru, s níž méně mocní členové institucí 

a organizací v dané zemi předpokládají a přijímají skutečnost, že moc je rozdělena 

nerovnoměrně“ (Hofstede & Hofstede 2007: 45). Členové kultury s vysokou VM buď autoritu 

bezvýhradně přijímají, nebo vnitřně zcela odmítají, avšak navenek se jí podřizují (ibid.: 51). 

Pro kultury s vysokou VM jsou charakteristické pevné rodinné vazby a oddanost rodičům, 

v kulturách druhého typu jsou děti samostatnější a rodinné vztahy slabší. Co je správné, je 

v kulturách s vysokou VM určováno autoritou, v kulturách s nízkou VM se naopak autorita 

musí podřizovat veřejnému mínění (ibid.: 54).  

 

 

Graf 1 Skóry zemí v indexu vzdálenosti moci 
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Jak vidíme v grafu, skóry české (57) a čínské (80) kultury se v této dimenzi poměrně dost liší. 

Mezi evropskými zeměmi (nejen od České republiky na západ) je však vzdálenost moci 

v ČR nadprůměrná. Zajímavý je postřeh Kneřové, který situaci v ČR dobře ilustruje:  

 

Čeští mluvčí jsou tradičně velmi zdvořilí i k „univerzitním profesorům“, „prezidentovi“, 

„ministrům“ a „ředitelům svých či cizích podniků“. Domnívám se, že velmi zdvořilé oslovení 

většiny těchto nositelů státních funkcí souvisí s polistopadově znovu obnovenou autoritou 

správy českého státu, a tudíž i s jakýmsi „okouzlením“ možností styku a normální komunikace 

s těmito vysoce postavenými lidmi. 

(Kneřová 1995: 41) 

 

To, že jsou Češi možností styku s vysoce postavenými lidmi „okouzleni“, svědčí o ještě větší 

vzdálenosti moci v minulosti. Je tedy možné, že Češi nebudou mít tak velký problém 

s respektováním hierarchických vztahů při komunikaci s Číňany, jako lidé z mnoha jiných 

západních zemí (viz např. Fromontová 2011: 129).  

 

6.2.4 INDIVIDUALISMUS/KOLEKTIVISMUS 

Tato Hofstedeho dimenze je ve vědecké sféře asi nejuznávanější (Průcha 2007: 85). 

Kolektivistickou kulturu autor definuje jako takovou, „kde zájem skupiny převažuje nad 

zájmem jednotlivce“ (Hofstede & Hofstede 2007: 65). Podle něj je mezi světovými kulturami 

valná většina kolektivistická. Pro kolektivistické společnosti je typická soudržnost rodinného 

klanu, včetně vzdálenějších příbuzných. Vztah k členům vlastní skupiny a k ostatním se 

výrazně liší. Identita jedince je založena na příslušnosti k nějaké skupině. Loajalita vlastní 

skupině je velice důležitá. Individualistické kultury dávají naopak důraz na nezávislost. Podle 

Hofstedeho je pro kolektivistické společnosti charakteristická „komunikace s vysokým 

kontextem“, pro individualistické naopak.  

Přestoupení pravidel vyvolává v kolektivistických skupinách, pokud je odhaleno, pocit 

hanby. Hanba pak dopadá na celou skupinu. V individualistických společnostech, bez ohledu 

na odhalení, spouští porušení pravidel pocit viny. Pro kolektivistické společnosti je motivací 

k dodržování pravidel zachování tváře, tj. důvěry, kterou v jedince vkládá okolí. 

V individualistické společnosti není pro člověka tolik zásadní názor okolí, důležité je pro něj 

zachovat si sebeúctu (ibid.: 76–77). Zatímco lidé z kolektivistických kultur jsou citliví na to, 
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jak působí v očích ostatních, příslušníci individualistických kultur jsou zase daleko citlivější na 

svou osobní svobodu a nezávislost.  

 

 

Graf 2 Skóry zemí v indexu individualismu 

 

Rozdíl mezi oběma kulturami v míře individualismu (ČR 58; ČLR 20) je značný. Přesto i 

v této dimenzi není česká kultura té čínské vzdálena tolik jako většina ostatních západních 

zemí.  

Lze říci, že příklon k individualismu je charakteristickým rysem západního světa. Podle 

Hsuho (1985) Západ pohlíží na individuální osobnost jako na základní jednotku, od níž se 

odvozují mezilidské vztahy a společenské uspořádání. Tento pohled je podle něj kulturně 

předpojatý. Tvrdí, že přinejmenším v některých kulturách je vhodnější vnímat mezilidské 

vztahy jako nezávislou analytickou jednotku a vztahy s nejbližšími jako součást individuální 

osobnosti.  

Následkem tohoto rozdílu pak může, podle Scollona a Scollonové, být, že člověk ze 

Západu mnohdy přeceňuje míru nezávislosti svého východoasijského partnera a ten zase 

přeceňuje pocit zodpovědnosti svého protějšku ze Západu za skupinu, kterou zastupuje 

(Scollon & Scollon 1995: 147). 

Nebezpečí negativního dojmu způsobeného nejednotností individualistické společnosti dobře 

dokládá zkušenost Seligmana:  

 

Především se pak počítá s tím, že delegace jedná jako jeden muž, nikoliv jako náhodný shluk 

jednotlivců. Nic Číňany nevyvede z míry více, než když každý z delegátů vyjadřuje nahlas 

svůj osobní názor na to, co by měla skupina udělat a jakým směrem by se měla ubírat […] 

Předpokládají tudíž, že delegace bude mluvit jedním hlasem, a to hlasem svého vedoucího. 

(Seligman 2007: 41) 
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Seligmanova kniha je však určena primárně americkému publiku a popisovaný problém je 

v americké kultuře pravděpodobnější. Jak je vidět na grafu č. 2, americká kultura je extrémním 

individualismem příznačná. 

 Tato dimenze je pro obchodní spolupráci nesmírně důležitá. Odráží se v mnoha 

aspektech komunikace a fungování lidských vztahů. Rozdíl v důležitosti a fungování tváře se 

odráží ve zdvořilostních strategiích. Podrobněji se tímto rozdílem budeme zabývat v části 5.3.1.  

 

6.2.5 MASKULINITA/FEMINITA 

Pojmem maskulinita míní Hofstede míru rozlišení rodových rolí mezi muži a ženami ve 

společnosti. K mužské roli patří průbojnost a zaměření na materiální úspěch, k ženské zase 

mírnost a orientace na kvalitu života. V maskulinních společnostech je žádoucí být ambiciózní 

a dávat na odiv své dobré kvality. Ve femininních kulturách se podle Hofstedeho rodové role 

překrývají, jak muži, tak ženy jsou nenároční, jemní a zaměření na kvalitu života. Snaha 

excelovat se v těchto společnostech setkává s posměchem (Hofstede & Hofstede 2007: 97–

110). 

 

 

Graf 3 Skóry zemí v indexu maskulinity 

 

Jak vidíme v grafu č. 3, čínská kultura je jen mírně maskulinnější než česká. Domníváme se, že 

tato dimenze souvisí s důrazem, jaký Číňané kladou na prestiž (mianzi). Snaží se prezentovat 

svoje úspěchy (získat tvář). Obdiv se snaží vzbudit i zevnějškem, majetkem, pohoštěním 

protistrany v drahé restauraci a ubytováním v prestižním hotelu. Češi se ve srovnání s tím tak 

okázale neprojevují.  
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6.2.6 VYHÝBÁNÍ SE NEJISTOTĚ 

Význam této dimenze je poměrně zřejmý z jejího názvu. V kulturách s vysokým skórem v této 

dimenzi se společnost snaží vyhýbat nejistotě a víceznačnosti pomocí množství stanovených 

pravidel a vytváření mentálních struktur, které umožní co nejlépe předvídat události. V těchto 

kulturách se často rodí velké teorie, které umožňují jevy vysvětlit, předvídat či ovlivnit. Jejich 

charakteristickým rysem je menší tolerance k odlišným názorům. Lidé v těchto kulturách mají 

sklon být neurotičtí, impulsivní, podezřívaví a zaneprázdnění. Často se krátkodobě zvyšuje 

nedávnou zkušeností válečného konfliktu, zvláště na straně poražených. Lidé v kulturách 

s nízkým skórem v této dimenzi jsou obvykle vyrovnanější, lhostejnější, více se ovládají a mají 

sklon k lenosti (ibid.: 130–156). 

 

 

Graf 4 Skóry zemí v indexu vyhýbání se nejistotě 

 

Rozdíl mezi oběma kulturami v této dimenzi je signifikantní (ČR 74; ČLR 30) a nasvědčuje 

tomu, že Češi mají daleko větší respekt k pravidlům. Rozdíl v této dimenzi by také mohl 

souviset s Hallovou mírou kontextu. Česká kultura pak podle všeho preferuje otevřenější, 

přímější a jednoznačnější komunikaci, zatímco čínské kultuře nejsou cizí náznaky, nepřímost 

a víceznačnost sdělení. 

Na základě výzkumů kanadského psychologa Michaela Harrise Bonda byla přidána 

pátá dimenze, nazvaná „dlouhodobá orientace“. Tato dimenze je zvláště relevantní pro země 

dálného východu. Hofstede tuto dimenzi přejal. 

 

6.2.7 DLOUHODOBÁ ORIENTACE 

Tuto dimenzi Hofstede popisuje jako „pěstování ctností zaměřených na budoucí 

odměny“ (Hofstede & Hofstede 2007: 161). Lidé v dlouhodobě orientované kultuře méně dbají 

na momentální pohodlí, jsou vytrvalí a sledují dlouhodobý zisk. K etickým otázkám přistupují 
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utilitaristicky – dobré je to, co je prospěšné. Nezajímá je ani tak pravda a podstata věcí, spíše 

jako způsoby, jak dosáhnout co největšího prospěchu. Tradice nejsou tak důležité. 

Z dlouhodobé orientace vyplývá také specifická forma spolupráce: jednak vertikální, tedy 

ochota vyhovět nadřízeným navzdory vlastnímu nepohodlí, a zadruhé horizontální, čili 

navazování a dlouhodobé udržování osobních kontaktů vzájemné pomoci.  

Krátkodobě orientované společnosti se více zaměřují na přítomnost a minulost. Snaží se 

řešit aktuální problémy, a to co nejrychleji. Mají propracované strategie, které vychází 

z analytického přístupu. Ten vede k vytváření velkých teorií, vysvětlujících jevy a určujících 

pro praxi. Snaží se dobrat pravdy a z ní odvozují i morální principy, podle kterých soudí, co je 

správné, a co ne. Mají potřebu kognitivní konzistence a těžko snášejí současnost několika 

různých pravd (ibid.: 161–181). 

Dlouhodobá orientace, jak říká Hofstede, není totéž co konfuciánský myšlenkový 

systém. Konfucianismus klade velký důraz na následování příkladů z minulosti, uctívání 

předků apod. To nesouhlasí s orientací na budoucnost, která je podle Bonda pro dlouhodobě 

orientované kultury charakteristická. Přesto jsou to právě „konfuciánské“ země, které se 

umístily nejvýše na škále dlouhodobé orientace, a to vysoko nad ostatními kulturami. 

 

 

Graf 5 Skóry zemí v indexu dlouhodobé orientace. Prvních šest jsou země, jejichž kulturu silně 

ovlivnil konfucianismus. 

 

Jak vidíme v grafu 5, rozdíl v dlouhodobé orientaci mezi českou (13) a čínskou (118) kulturou 

je obrovský. Jako u předchozí dimenze je otázkou, dají-li se obě kultury v této dimenzi 

srovnávat.  
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Pro oblast zájmu této práce je důležité především to, jak se tato orientace promítá do 

budování vztahu. Podle Hofstedeho je pro dlouhodobou kulturu typické vytváření a udržování 

horizontálních osobních vazeb (guanxi).  

 

Dále se seznámíme s orientacemi Trompenaarse a Hampden-Turnera (1997). Dvě z jejich 

sedmi dimenzí byly měřeny pomocí tří různých testovacích otázek. Ze skórů v odpovědích na 

tyto otázky jsme pro názornost opět provedli ještě průměr pro danou dimenzi. Ten však autor 

originálu neuvádí. 

 

6.2.8 UNIVERZALISMUS/PARTIKULARISMUS 

V univerzalistické společnosti jsou důležitá stanovená pravidla. Dodržování těchto pravidel je 

vyžadováno v každé situaci. Partikularismus dovoluje výjimky. Posouzení správnosti, vždy 

vychází z konkrétní situace. Účastníci univerzalistické kultury mají tendenci uplatňovat 

pravidla stejně ve vztahu ke každému, v partikularistické kultuře hrají dominantní roli osobní 

vztahy. Proto je při spolupráci s lidmi z partikularistické kultury důležité dbát na rozvíjení 

dobrých vztahů, spíše než na stanovování příznivých pravidel (Trompenaars & Hampden-

Turner 1997: 31–41).  

Trompenaars tuto orientaci měřil třemi otázkami. První zkoumala, nakolik má loajalita 

vůči spřízněné osobě přednost před morálními zásadami, druhá zkoumala přednost loajality 

blízké osobě před zájmy veřejnosti a třetí upřednostnění zájmů spřízněné osoby před zájmy 

vlastního podniku
29

. Hodnoty naměřené první otázkou do velké míry korelují s Hofstedeho 

dimenzí individualismus/kolektivismus.  

                                                      

 

 
29

 Tyto formulace jednotlivých výzkumných otázek jsou námi zobecněné, autor tato zobecnění neuvádí. Skutečné 

znění otázek bylo takovéto:  

 

1. Jedete v autě, které řídí blízký přítel. Srazí chodce. Víte, že jel rychlostí 60 km/h v zóně, kde je povoleno 

pouze 30 km/h. Nejsou žádní svědci. Jeho právník vám sdělí, že když budete svědčit pod přísahou, že jel 

rychlostí pouze 30 km/h, může ho to zachránit před vážnými následky. Jaké právo má váš přítel očekávat, 

že ho budete chránit? 

(Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 33, překlad V. P.) 

 

2. Jste novinářka, která má v novinách pravidelnou rubriku, v níž každý týden hodnotí nové restaurace. 

Vaše blízká přítelkyně vložila všechny své úspory do nové restaurace. Najedla jste se tam, a rozhodně 

nemáte pocit, že by restaurace byla dobrá. Jaké právo má vaše kamarádka očekávat, že budete 

v hodnocení její restaurace benevolentnější? 

(Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 36, překlad V. P.) 
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Graf 6 Skóry zemí v indexu    Graf 7 Skóry zemí v indexu      Graf 8 Skóry zemí v indexu 

věrnosti morálním zásadám    loajality vůči veřejnosti     loajality vůči vlastnímu podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průměrné hodnotě indexu univerzalismu se česká (53) a čínská (51) kultura téměř vůbec 

neliší, v tomto případě je však průměr naprosto irelevantní. Rozdíly v jednotlivých složkách 

jsou značné. Skór Čechů a Číňanů se výrazně liší v první a třetí testovací otázce. Zatímco česká 

společnost (83) prokazuje na rozdíl od čínské (47) výrazný univerzalismus ve vztahu 

k morálním zásadám, Číňané (57) jsou mnohem více než Češi (27) loajální vůči vlastnímu 

podniku. Odlišné skóry v odpovědích na jednotlivé otázky mohou naznačovat, že různé otázky 

se týkaly odlišných dimenzí. Např. odpovědi na otázku, zdali má přednost známý či vlastní 

podnik mohou být ovlivněny také mírou kolektivismu. Z naměřených hodnot tedy není úplně 

jasné, která z kultur je blíže jednomu nebo druhému pólu, a jak velký je rozdíl.  

                                                                                                                                                                        

 

 
3. Pracujete jako lékař pro pojišťovnu. Vyšetřujete svého přítele, který potřebuje zvýšit pojistku. Jeho 

zdravotní stav hodnotíte jako velmi dobrý, pouze v jedné nebo dvou méně významných oblastech, které 

je obtížné diagnostikovat, si nejste zcela jisti. Jaké právo má váš přítel očekávat, že své pochybnosti 

zmírníte v jeho prospěch? 

(Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 38, překlad V. P.) 
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Graf 9 Průměrné hodnoty v indexu univerzalismu 
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6.2.9 INDIVIDUALISMUS/KOMUNITARIANISMUS 

Tato orientace určuje, jsou-li členy dané kultury považovány za důležitější zájmy vlastní či 

zájmy skupinové (Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 51). Trompenaars tuto hodnotu 

měřil opět pomocí tří otázek. První byla obecná a zjišťovala, nakolik jedinci v dané kultuře 

spojují kvalitu života s osobní svobodou a nezávislostí. Druhá otázka zjišťovala, jsou-li 

pracovníci v dané kultuře obvykle odměňováni za individuální výkon či za výsledky celého 

týmu. Třetí otázka zkoumala míru vnímání skupinové odpovědnosti
30

. Podle Kolmana 

i Bočánkové je tato orientace srovnatelná s Hofstedeho kolektivismem/individualismem 

(Kolman 2001: 107; Bočánková 2010: 20). Avšak skóry většiny zemí v Hofstedeho 

a Trompenaarsově dimenzi neprokazují žádnou korelaci. To, že zrovna v případě ČR a ČLR 

hodnoty do určité míry korelují, je tedy spíše výjimka. 
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 Tyto formulace jednotlivých výzkumných otázek jsou námi zobecněné, autor tato zobecnění neuvádí. Skutečné 

znění otázek bylo takovéto:  

 

1. Dva lidé se bavili o tom, jak může jedinec zlepšit kvalitu svého života.  

A) Jeden z nich říkal: Je jasné, že když mají lidé tolik svobody jak je jen možné a nejlepší příležitost se 

rozvíjet, kvalita jejich života se následkem toho zlepší.  

B) Druhý říkal: Pokud se lidé vytrvale starají od své blízké, kvalita života se zvýší pro každého, i když 

to bude bránit svobodě a vlastním rozvoji jednotlivce.  

Který z těchto dvou způsobů uvažování si myslíte, že je obvykle nejvhodnější a nebo B?  

(Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 50, překlad V. P.) 

 

2. Který typ úkolů je ve vaší organizaci častější? 

A) Všichni pracují společně a nikdo nikomu nejsou přičítány osobní zásluhy. 

B) Každému je umožněno, aby pracoval individuálně, a je možné získat uznání osobních zásluh. 

(Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 54, překlad V. P.) 

 

3. V jedné z instalací je zjištěna porucha. Byla způsobena nedbalostí jednoho z členů týmu. Zodpovědnost 

může být nesena různými způsoby. 

A) Osoba, jejíž nedbalost poruchu způsobila, je zodpovědná. 

B) Protože dotyčný pracuje v týmu, zodpovědnost má nést celá skupina. 

Který z těchto způsobů nesení zodpovědnosti je podle vás obvyklejší ve společnosti, v níž žijete? 

(Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 54, překlad V. P.) 
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Graf 10 Skóry zemí v indexu  Graf 11 Skóry zemí v indexu Graf 12 Skóry zemí v indexu 

spojování kvality života s osobní odměňování za individuální odmítání skupinové  

svobodou     výkon    odpovědnosti 

 

 

Graf 13 Průměrné hodnoty v indexu (Trompenaarsova) individualismu. Při výpočtu průměrné 

hodnoty individualismu započítáváme data z druhé a třetí otázky v poloviční míře, jelikož je mezi nimi 

velmi vysoká korelace. 

 

Mizivá korelace mezi Hofstedeho a Trompenaarsovým kolektivismem je velmi překvapivá. 

Tím spíš, že oba autoři tuto dimenzi definují v podstatě stejně. Příčinou může být to, že 

Trompenaarsovy a Hofstedeho otázky měřily jiné kulturní hodnoty.  

Skóre individualismu zjištěné první otázkou (viz graf 10) může být dobrou indicií pro 

určení důležitosti negativní tváře, čili jednoduše řečeno, osobní svobody. Číňané (40) a Češi 

(68) se poměrně výrazně liší. Mezi čínskými antropology obecně převládá přesvědčení, že 

v čínské kultuře negativní tvář pociťována není (viz 5.3.1). Odpovědi na další dvě otázky jsou 

zajímavé spíše pro manažery než pro tlumočníky. 
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6.2.10 NEUTRÁLNÍ/EMOTIVNÍ 

Tato orientace ukazuje míru projevování emocí. V neutrálních kulturách se očekává, že jedinec 

bude při debatě prezentovat logické argumenty spíše než své emoce. V kulturách opačného 

typu je důraz kladen na emotivní vyjádření vlastního stanoviska. Míra projevování emocí však 

nesouvisí s jejich intenzitou, jde čistě o komunikační konvenci.  

Trompenaars dodává, že projevování emocí a jejich zohledňování při rozhodovacím 

procesu jsou dvě různé věci, které v některých kulturách mohou být oddělené. V některých 

kulturách (např. americká) mohou lidé své emoce výrazně projevovat, avšak při rozhodování se 

bere ohled pouze na racionální argumenty. V jihoevropských kulturách se zase obvykle 

projevují i jsou zohledňovány při rozhodování. V severoevropských zase nejsou ani 

projevovány, ani se na ně nebere ohled při rozhodování (Trompenaars & Hampden-Turner 

1997: 69–73). Jak na tom jsou ČLR a Česká republika, bohužel neuvádí. 

 

graf 14 Skóry zemí v indexu neutrality 

 

Česká republika (44) a ČLR (55) se v této dimenzi neliší nijak dramaticky, rozdíl však není 

úplně zanedbatelný.  

 

6.2.11 URČITOST/NEURČITOST 

Tato orientace určuje míru oddělování veřejné a soukromé sféry. Veřejnou sférou se myslí 

známosti, běžné vztahy s lidmi, s nimiž přicházíme do styku. Soukromou sférou jsou blízká 

přátelství, založená na osobní sympatii.  

V kulturách, kde se sféry přísně rozdělují, lidé často nemyslí to, co říkají, osobně. Je 

snadné proniknout do něčí veřejné sféry, ale jen málokdo je připuštěn do sféry osobní. Veřejná 

sféra bývá velká, soukromá zase malá. V neurčitých kulturách se mezi veřejnou a soukromou 

sférou tak přísně nerozlišuje. Získat přístup i do něčí veřejné sféry je méně snadné, obvykle to 
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však znamená i vpuštění do soukromé. Jakákoliv kritika je vnímána jako osobní útok 

a ohrožení tváře. Neurčité kultury se často proto vyznačují větší snahou zachovat harmonii 

a vyšší mírou nepřímé komunikace. Navazování obchodního partnerství zahrnuje i osobní 

seznamování. Rozdíl v osobních názorech se může stát překážkou i ve spolupráci spadající do 

veřejné sféry. Proto je velmi důležité udržovat osobní shodu (Trompenaars & Hampden-Turner 

1997: 80–86). Hallova dimenze vysoký/nízký kontext je podle Trompenaarse jiným označením 

právě této orientace (ibid.: 89). 

Autor upozorňuje, že výrazně odlišná hodnota určitosti/neurčitosti se může velmi 

snadno stát zdrojem nedorozumění a ohrozit obchodní partnerství (ibid.: 97). Absence veřejné 

sféry v neurčité kultuře má za následek to, že mají její členové potřebu si před začátkem 

spolupráce vybudovat dobrý osobní vztah a během jednání udržovat harmonickou atmosféru. 

Otevřená kritika harmonickou atmosféru i vzájemný vztah může porušit a proto se jí předchází. 

Určitá kultura takovou důležitost harmonické atmosféře nepřičítá. 

V příručkách interkulturní komunikace jsou obchodníci ze Západu tedy často 

upozorňováni na to, že Číňané mají potřebu se před zahájením věcného jednání seznámit 

prostřednictvím nezávazné konverzace (srov. Seligman 2007: 102). Podle Gestelanda mají Češi 

tuto potřebu ještě menší, než např. Američané (Gesteland 2002: 322). 

Určitost čínské kultury snad nejlépe ilustruje pojem guanxi
31

. V čínštině jde o běžné 

slovo, pro které existuje vcelku bezproblémový ekvivalent
32

 „vztah“, případně „konexe“. 

V západní literatuře o čínské kultuře (zejména v příručkách pro byznysmeny) se však často 

nepřekládá a používá se jako kulturně specifický koncept. Pro spolupráci s Číňany je 

vybudování dobrého osobního vztahu naprosto zásadní.  

Rozdíl mezi západní určitou a čínskou neurčitou kulturou skvěle ilustruje Seligmanův 

postřeh:  

 

Číňané často kritizují lidi ze Západu za to, že se dostatečně neobětují pro své příbuzné, ale 

k cizím lidem přistupují s nepochopitelnou a přehnanou zdvořilostí. Západ si o Číňanech myslí 

opak – Číňané by se pro osoby uvnitř kruhu rozkrájeli. Jen pro to, aby jim vyhověli, dostávají 

se někdy sami do nepříjemných, či dokonce morálně velice problematických situací. Naproti 

                                                      

 

 
31

 关系 
32
Je pravda, že význam slova guanxi a „vztah“ se může i lišit. Guanxi je pouze vztah mezi dvěma subjekty, nikoliv 

jednostranný vztah ve smyslu „postoj“. Ten se čínsky řekne taidu (态度). Význam slova guanxi je navíc širší, 

může znamenat mimo jiné také „souvislost“, „dopad“, „důvod“, apod. (Qian 2007). 
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tomu k cizím lidem se Číňané chovají, jako by tito lidé ani neexistovali. K osobám mimo svůj 

kruh přistupují bezohledně a nepociťují vůči nim skoro žádnou občanskou odpovědnost.  

(Seligman 2007: 83) 

 

 

Graf 15 Skóry zemí v indexu určitosti 

 

Jak vidíme v grafu 15, mezi českou (89) a čínskou (32) kulturou je v této orientaci obrovský 

rozdíl. Ze všech měřených dimenzí se česká a čínská kultura nejvíce liší právě v této.  

 

6.2.12 ODMĚŇOVÁNÍ PARTNERA 

Orientace emotivnosti a určitosti Trompenaars přejal od Talcotta Parsonse (Parsons & Shils 

1951). Parsons mimo jiné popisuje, jak se jednotlivé kombinace různých hodnot emotivnosti 

a určitosti promítají na způsobu projevování dobré vůle. V neutrálních určitých kulturách (např. 

skandinávské země) je odměnou partnerovi projev schvalování/chvála (approval), 

v emotivních určitých (např. anglosaské země) zájem (responsiveness), v neutrálních 

neurčitých (např. kultury jihovýchodní Asie a Japonska) projev úcty (esteem) a v emotivních 

neurčitých (např. arabské země) projev náklonnosti (love) (Parsons & Shils 1951 cit. 

Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 94). 

Čínská kultura je na rozdíl od mnoha zemí jihovýchodní Asie spíše emotivní a lze 

očekávat také odměňování projevy náklonnosti/vřelosti (love). V české, spíše určité kultuře 

téměř na pomezí mezi emotivností a neutrálností, je adekvátní odměnou projevení zájmu 

(responsiveness) či schvalování (approval). Tyto rozdíly mohou být pro tlumočníky důležité, 

neboť mají vliv na strategie pěstování dobrého vztahu (rapport management
33

).  

                                                      

 

 
33

 Tento termín hojně používá Spencer-Oateyová (např. 2005).  
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6.2.13 VÝKON/PŘISOUZENÍ 

Tato orientace ukazuje způsob získání statusu. Status definuje Trompenaars jako pozornost, 

která je věnována určitým osobám a jejich činnosti. Podle toho, je-li kultura orientovaná spíše 

na činnost, či na stav, je status získáván buď na základě výkonu a osobních schopností, nebo 

přisouzen na základě vnějších charakteristik, jako jsou původ, pohlaví, věk, konexe nebo 

univerzita, na které člověk studoval. Oficiální funkce přitom často nemusí být rozhodující. 

Charakteristiky, na jejichž základě je status připsán, se však mohou v různých kulturách lišit. 

Např. V České republice, říká Trompenaars, je sice výrazný příklon ke statusu připsanému, při 

jeho připisování však nehraje roli např. rodinný původ, na rozdíl třeba od Indie (Trompenaars 

& Hampden-Turner 1997: 105).  

Jak naznačuje Trompenaars, důležitou roli v této orientaci může hrát náboženství 

(v protestantských zemích bývá status získaný, v katolických, hinduistických, buddhistických 

či konfuciánských zemích zase přisouzený). Podle Trompenaarse může být připisování statusu 

překážkou pro ekonomický růst, avšak v některých zemích je tento problém vyřešen tím, že se 

status připisuje i osobám či technologiím, které mohou přinést hospodářský prospěch (ibid.: 

107).  

Zajímavé je Trompenaarsovo tvrzení, že kultury s připsaným statusem od tlumočníka 

očekávají, že bude součástí týmu a že bude vystupovat jako mediátor i za cenu výraznějších 

zásahů do převáděného sdělení. Proto takto orientované skupiny preferují, když mohou 

tlumočníka zajistit sami. Dalším důvodem pro to je i fakt, že delegáti kultury s připsaným 

statusem často komunikují mezi sebou před tím, než se vyjádří, a nechtějí, aby jim protistrana 

rozuměla. Pokud má druhá strana tlumočníka vlastního, čínský tým se pro poradu musí 

stáhnout do soukromí. Kultury se statusem závislým na výkonu od tlumočníka očekávají, že 

nepřevede o nic méně ani více než to, co bylo primárními účastníky skutečně vysloveno. Proč 

očekávaná role tlumočníka souvisí právě s touto orientací Trompenaars nevysvětluje (ibid.: 

109–110). 
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Graf 16 Skóry zemí v indexu určování statusu na základě výkonu 

 

Jak vidíme, česká i čínská kultura mají tendenci status přisuzovat. Na základě jakých kritérií, 

však Trompenaars již nezkoumal. Zjistil ale, že ani v ČR, ani v ČLR nehraje v určování statusu 

významnou roli rodinný původ.  

Ačkoliv rozdíl v této dimenzi není velký, významně se dotýká procesu tlumočení. 

Vyplývá z něj, že Číňané si častěji zajišťují tlumočníka vlastního. Intenzivněji s ním 

spolupracují a snaží se ho zapojit do vlastního týmu. Je možné, že od tlumočníka očekávají 

aktivnější úlohu než Češi a že mají větší tendenci považovat ho za plnohodnotného účastníka 

komunikace. Dále z rozdílu vyplývá, že se Číňané, zejména pokud mají vlastního tlumočníka, 

častěji baví mezi sebou předtím, než odpoví partnerovi. To může na české straně vzbuzovat 

nedůvěru. 

 

6.2.14 POSTOJ K ČASU 

Trompenaars přejímá Hallovo dělení kultur na monochronní a polychronní, které nazývá jako 

sekvenční a synchronní. Dále vysvětluje, že kultury se liší v délce časového horizontu (tj. kdy 

končí minulost a kdy začíná budoucnost). Naměřená délka horizontu však nijak nekoreluje 

s Hofstedeho dlouhodobou/krátkodobou orientací. Jak česká, tak čínská kultura se podle jeho 

hodnot vyznačují velice dlouhým horizontem.  

Podle Trompenaarse mají sekvenční kultury tendenci zaměřovat se na blízkou 

budoucnost a z toho důvodu i k mezilidským vztahům přistupují instrumentálně. Naproti tomu 

synchronní kultury bývají dlouhodoběji orientované a vztahy vnímají v dlouhodobějším 

horizontu, tudíž mají tendenci k partikularismu a často i ke komunitarianismu (budoucnost 

celku je dlouhodobě spjatá i s budoucností jedince), (Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 

131).  
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Dále přejímá Kluckhohnové a Strodtbeckovo rozdělní kultur podle zaměření na 

minulost, přítomnost či budoucnost. Kultury zaměřené na minulost dbají na zachování vlastní 

identity nabyté v minulosti. Posuzují člověka podle jeho minulosti. Naopak kultury orientované 

na budoucnost jsou otevřené novému. Jedinec je v nich posuzován na základě toho, co právě 

dělá nebo co hodlá podniknout. 

Scollon a Scollonová (1995) rozdělují postoj k času v různých kulturách na postoj 

utopický a postoj Zlatého věku. Utopický postoj je přesvědčení, že jsme schopni vybudovat 

lepší budoucnost, a proto je třeba stále se snažit věci zlepšovat, inovovat a měnit a využívat čas 

co nejefektivněji. Postoj zlatého věku je naopak přesvědčením, že dokonalý stav světa už 

pominul a cílem člověka je co nejméně se od tohoto vzoru z minulosti odchýlit. Pro tradiční 

Čínu byl charakteristický postoj Zlatého věku. Utopický postoj bývá podle autorů vnímán jako 

import ze Západu. Dlužno však říci, že přinejmenším ideologie Komunistické strany Číny ho 

přejala velice důkladně.  

Domníváme se, že rozdíl mezi českou a čínskou kulturou v pojetí času tedy není 

výrazný, přinejmenším ne natolik, aby představoval problém v komunikaci zástupců těchto 

kultur. 

 

6.2.15 POSTOJ K PROSTŘEDÍ 

Tato orientace odpovídá rovněž druhé orientaci Kluckhohnové a Strodtbecka. Kultury se dělí 

na ty, které se snaží prostředí ovládat a přetvářet dle vlastních představ. Ty autor nazývá 

„vnitřně orientované“. Kultury, které se snaží okolí zohledňovat a přizpůsobovat se mu, 

označuje jako „vnějšně orientované“ (Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 141). Vnitřně 

orientované kultury jsou charakteristické asertivním, až tvrdým jednáním, jehož cílem je 

prosadit maximum vlastních cílů. Vnějšně orientované kultury se snaží především o zachování 

dobrého vztahu a harmonie, jsou zdvořilé, trpělivé a snaží se najít řešení přijatelné pro obě 

strany. 

Autor uvádí zkušenost komunismu jako jeden z faktorů vnější orientace. Podle 

Kolmana je tato orientace spojena s Hofstedeho dimenzí maskulinita/feminita (Kolman 2001: 

108). To sice vypadá logicky, ale číselné hodnoty těchto dimenzí žádnou korelaci neprojevují. 

Určitou korelaci lze však vysledovat s individualismem/kolektivismem, i když zrovna 

v případě České republiky a Číny to neplatí.  
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Graf 17 Skóry zemí v indexu vnitřní orientace 

  

Jak česká, tak čínská kultura jsou orientované vnějšně. Čínská kultura skončila dokonce hned 

druhá, a to po Venezuele. V porovnání s tím je česká kultura vnějšně orientovaná méně.  

Lze tedy očekávat, že Číňané budou pružněji reagovat na situaci a bude ochotnější ke 

kompromisům. Z české strany pak lze očekávat tvrdší vyjednávání. 
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Graf 18 Srovnání kultur ČR a ČLR v jednotlivých dimenzích a hodnotových orientacích. Zobrazení 

v relativních vzdálenostech od střední hodnoty. Hofstedeho dimenze jsou označeny jako (H), 

Trompenaarsovy orientace jako (T). Seřazeno podle relativní velikosti rozdílů. 
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6.2.16 CELKOVÉ SROVNÁNÍ 

Ze srovnání české a čínské kultury v jednotlivých dimenzích můžeme vyvodit několik závěrů. 

Při pohledu na graf č. 18 je zřejmé, že odlišnost mezi českou a čínskou kulturou je poměrně 

značná. Nejzřetelnějším je rozdíl v dimenzi určitost-neurčitost, což je pro tlumočníka, který má 

vystupovat jako kulturní mediátor, velmi důležitá informace.  

Češi nejspíš obvykle nevyvíjejí stejné úsilí jako Číňané o vytvoření atmosféry shody 

a vybudování dobrého vztahu. Češi navíc nemusí rozeznat negativní naladění čínské strany, 

protože její snaha udržovat harmonickou atmosféru může budit mylný dojem, že jsou se vším 

spokojeni.  

Číňany může rozladit mimo jiné vnitřnější orientace Čechů, tedy menší ochota najít 

kompromis. Relativně tvrdší jednání z české strany může ohrožovat harmonickou atmosféru, 

která je pro Číňany tak důležitá.  

Předpokládáme, že tlumočník může pomoci tyto rozdíly pomoci překonat jednak tím, 

že jenom mírně vyjadřovanou nespokojenost Číňanů bude při převodu do češtiny zvýrazňovat 

a naopak repliky z české strany bude formulovat přátelštěji a zdvořileji, než byly vyřčeny.  

Výrazně krátkodobá orientace Čechů pak může mít za následek nedocenění důležitosti 

vybudovat s Číňany pevné vztahy a jistou netrpělivost při obchodní spolupráci. Číňané mohou 

být zase zklamáni nedostatečnou vřelostí a vstřícností na české straně. Pokud budou některou 

žádost Češi pociťovat jako morálně závadnou a odmítnou jí vyhovět, čínskými partnery to 

může být chápáno jako nedostatek ochoty či loajality. 

Neschopnost číst jemné náznaky lze očekávat od české strany i z důvodu relativně 

nízkého kontextu v kontrastu s dosti vysokým kontextem čínské kultury. Také vysoká míra 

vyhýbání se nejistotě a krátkodobá orientace nasvědčují tomu, že Češi nemají v oblibě 

neurčitost, nejednoznačnost a preferují explicitní komunikaci „na rovinu.“ Tato přímočarost 

však u Číňanů pravděpodobně nepadne na úrodnou půdu. Lze také očekávat, že česká strana 

bude frustrovaná pocitem, že nedostala jasné vyjádření. 

S tím souvisí i daleko vyšší citlivost na tvář u Číňanů, vyplývající z jejich 

kolektivistické orientace. Kritika, odmítnutí a další řečové akty ohrožující tvář mohou být 

podány způsobem natolik zdvořilým a nepřímým, že je česká strana nepochopí, a naopak 

v českém podání mohou na Číňany působit velmi nezdvořile. Domníváme se, že i zde je velice 

široké pole působnosti pro tlumočníka. 

A konečně otázka tváře souvisí i s dimenzí vzdáleností moci. Dosti rovnostářská česká 

kultura může mít za následek nedostatečnou pozornost k hierarchickým vztahům, neschopnost 
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odhadnout pozici konkrétního člena čínské delegace a tím pádem i volbu pro Číňany 

nepřiměřené zdvořilostní strategie. Zdvořilostním normám se budeme dopodrobna věnovat 

v další kapitole. 

Pokud je pravda to, co Trompenaars říká o vlivu orientace výkon vs. přisouzení na roli 

tlumočníka, lze očekávat, že česká strana bude vyžadovat, aby tlumočník vystupoval aktivněji, 

což nemusí být čínskou stranou přijímáno pozitivně. To lze předpovídat i kvůli tomu, že 

funkce tlumočníka není v čínských organizacích příliš prestižní. 

 

6.3 NORMY 

Podle Scollona a Scollonové (1995) se kultury liší v relativní důležitosti dvou základních 

funkcí řeči: výměna informací a upravování mezilidských vztahů. V kolektivistických 

kulturách, které mívají vysoký kontext, je relativně důležitější funkcí upravování mezilidských 

vztahů a vyjadřování drobných emočních nuancí, často formami nepřímé komunikace. Kultury 

individualistické, které často mívají nízký kontext, kladou zase větší důraz na výměnu 

informací, tedy jasnost sdělení, a komunikace je v nich častěji přímá
34

 (Scollon & Scollon 

1995: 151–153).  

Podle Griceova (1975) kooperačního principu používají lidé jazyk tak, aby co 

nejefektivněji dosáhli účelu komunikace. Proto se dodržují konverzační maximy. Pokud jsou 

maximy zdánlivě porušeny, je posluchač nucen hledat jiný, nepřímý význam sdělení.  

Podle Leeche (1983) však kromě kooperačního principu existuje ještě princip 

zdvořilosti a princip ironie. Zatímco kooperační princip vysvětluje fungování nepřímých 

sdělení, zdvořilostní princip vysvětluje, proč je něco nepřímo sdělováno (Fraser 1990: 224).  

 

6.3.1 ZDVOŘILOST 

Fraser uvádí tři různá pojetí zdvořilosti. Zaprvé jakožto souhrnu společenských pravidel pro 

jednání a mluvení v konkrétních situacích. Tento soubor lze označit jako etiketa. Další dvě 

pojetí se snaží nalézt nějaké univerzálnější rysy zdvořilosti. Prvním z nich je teorie zdvořilosti 

postavená na souboru konverzačních maxim, čili pojetí normativní. Druhým je zdvořilost 

                                                      

 

 
34

 Jedná se však spíše o relativní důležitost jednotlivých funkcí ve srovnání obou kulturních systémů. To však ještě 

nutně neznamená, že i v absolutním smyslu by ve východoasijských kulturách v komunikaci převládalo 

upravování vzájemných vztahů nad výměnou informací a nepřímá komunikace nad přímou. 
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chápaná jako nástroj ochrany tváře komunikujících, což Fraser označuje jako pojetí 

instrumentální. 

Představitelem normativního pojetí je Geoffrey Leech. Podle něj je hlavní rolí 

zdvořilosti „udržování společenské rovnováhy a přátelských vztahů, díky nimž můžeme 

předpokládat, že s námi další účastníci komunikace vůbec kooperují“ (Leech 1983: 82, překlad 

V. P.). Gu (1990) usuzuje, že právě toto pojetí, spíše než pojetí instrumentální, je vhodné i pro 

čínskou kulturu. Poznamenává však, že v tradiční Číně byla hlavní funkce zdvořilosti poněkud 

jiná. Bylo jí udržování společenského řádu, čili potvrzování předepsaných společenských rolí 

a hierarchických vztahů. V moderní Číně tato funkce tak významnou úlohu již nehraje. Hlavní 

funkcí zdvořilosti je nyní i v Číně ta, kterou popsal Leech: navazování společenské harmonie 

a zmírňování mezilidského napětí a konfliktů (srov. Gu 1990: 238–239).  

Leech popisuje zdvořilost jako soubor šesti maxim:  

1) maxima taktu (tact; platí pro impozitiva
35

 a komisiva
36

): a) minimalizuj náklady 

druhého, b) maximalizuj prospěch pro druhého 

2) maxima velkorysosti (generosity; platí pro impozitiva a komisiva): a) minimalizuj svůj 

prospěch, b) maximalizuj svoje náklady 

3) maxima uznání (approbation; platí pro expresiva
37

 a asertiva
38

): a) minimalizuj 

odsuzování druhého, b) maximalizuj chválu druhého 

4) maxima skromnosti (modesty; platí pro expresiva a asertiva): a) minimalizuj 

sebechválu, b) maximalizuj odsuzování sebe sama 

5) maxima souhlasu (agreement; platí pro asertiva): a) minimalizuj nesouhlas mezi sebou 

a druhým, b) maximalizuj souhlas mezi sebou a druhým 

6) maxima účasti (sympathy; platí pro asertiva): a) minimalizuj nesoulad mezi sebou 

a druhým, b) maximalizuj soulad mezi sebou a druhým 

(Leech 1983: 132; překlad V. P.).  

  

                                                      

 

 
35

 Např. nařizování, přikazování, požadování, razení, doporučování (Leech 1983: 106); též „direktiva“ (Searle 

1975: 355, překlad V. P.)  
36

 Např. slibování, přísahání, nabízení (Leech 1983: 106, překlad V. P.) 
37

 Např. děkování, gratulování, odpouštění, obviňování, chválení, vyjadřování soustrasti (Leech 1983: 106, 

překlad V. P.) 
38

 Např. konstatování, naznačování, vychloubání se, stěžování si, tvrzení, oznamování; (Leech 1983: 106, překlad 

V. P.); též reprezentativa (Searle 1975: 354) 
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Dále Leech rozlišuje mezi zdvořilostí negativní (snižování nezdvořilosti aktů, které nejsou 

žádoucí; týká se především direktiv
39

) a pozitivní (zesilování zdvořilosti aktů, které jsou 

žádoucí; týká se především komisiv a expresiv) (Leech 1983: 81, 107). 

Na Leeche navázal Gu (1990), který zkoumal specifika čínské zdvořilosti (čínsky 

limao
40

). Ta vychází podle něj ze čtyř nejdůležitějších hodnot: respekt k druhému, 

skromnost, vřelost a kultivovanost
41

 (ibid.: 239).  

Podává vlastní verzi maxim taktu pro impozitiva a velkorysosti pro komisiva. Rozlišuje 

přitom mezi rovinou motivační a konverzační: 

 

 maxima taktu (pro impozitiva)  

motivační úroveň: minimalizuj náklady druhého 

konverzační úroveň: maximalizuj vlastní zisk 

 maxima velkorysosti (pro komisiva)  

motivační úroveň: maximalizuj zisk druhého 

konverzační úroveň: minimalizuj vlastní náklady 

 

K šesti Leechovým maximám přidal Gu další dvě, které jsou podle něj specificky čínské: 

1) maximu sebeponižování (self-denigration) a 2) maximu správného oslovování.  

Pro úspěšný průběh zdvořilé interakce jsou podle Gua zásadní principy upřímnosti 

a vyváženosti. Vyvážeností se myslí jednak oplácení zdvořilosti
42

, jednak protislužba
43

. Totéž 

se týká nejen slovní zdvořilosti, ale i fungování mezilidských vztahů. Jak jsme již zmínili, 

jedním z klíčových principů fungování čínské společnosti jsou horizontální osobní vztahy 

(guanxi). K jejich udržování je podmíněno právě vzájemností.  

 

Maxima sebeponižování (Self-denigration Maxim) je spjata zároveň i s vyvyšováním 

druhého. Vychází z hodnot respektu k druhému a skromnosti. Sebeponižování se projevuje 

např. označováním všeho, co souvisí s vlastní osobou nějakým ponižujícím atributem (např. 

                                                      

 

 
39

 Viz 34; Leech preferuje termín „impozitiva“ (Leech 1983: 106) 
40

 礼貌 
41

 „respectfulness“, „modesty“, „attitudianl warmth“, „ refinement“. Čínské výrazy autor neuvádí. 
42还礼 
43欠人情 
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[moje] příjmení: 贱姓 – „bezcenné příjmení“, [moje] manželka: 拙荆 „nešikovný drmek
44

“, 

[já] navštívit: 拜访 – „lehnout si čelem k zemi před dům“) a naopak označování všeho co 

souvisí s identitou druhého uctivým výrazem (např. [vaše] příjmení: 贵姓  – „drahocenné 

příjmení“, [vaše] manželka: 夫人  – „vznešená dáma“, [vaše] návštěva 光临  – „světlo se 

dostavilo“). Kromě těchto lexikálních výrazů, se maxima sebeponižování projevuje 

v mnoha různých zdvořilostních frázích, např.: „Wo zhe shi ban men nong fu
45

“ („Hraji si se 

sekyrou před mistrem tesařem“), čím někdo může zdvořile uvést ukázku svého umění (Li 2009: 

38). Jiným příkladem může být ukončení přednášky slovy: „Jintian dange le dajia baogui de 

shijian, hen duibuqi.
46

“ („Dnes jsem vás připravil o drahocenný čas, velice se omlouvám.“) (Li 

2009: 38). 

Nabízí se otázka, jak se maxima sebeponižování liší od Leechových maxim skromnosti 

a uznání. Domníváme se, že vhodnější, než mluvit o specificky čínské maximě, by bylo 

konstatovat, že Leechovy dvě maximy jsou v čínské kultuře daleko důležitější, než na Západě. 

Liová uvádí, že takové projevy sebeponižování by tlumočník měl při převodu do 

angličtiny neutralizovat. Pro první z uvedených příkladů navrhuje řešení: „Thank you for 

coming. I hope you enjoy my performance.“ („Děkuji, že jste přišli, doufám, že se vám 

představení bude líbit.“) Druhý příklad by podle ní měl tlumočník převést jako: „That is the 

end of my lecture. Thank you.“ („Tímto má přednáška končí. Děkuji vám za pozornost.“).  

Si (2008) tvrdí, že maxima sebeponižování v současné Číně pomalu ztrácí platnost 

a uvedené výrazy se většinou již nepoužívají. Vlivem mezikulturní komunikace se vystupování 

stává stále asertivnějším, zvláště u mladých, sebevědomých manažerů, vzdělaných na 

západních univerzitách. Jak ale vyplývá např. z Chengova (2003) výzkumu odpovědí na 

komplimenty, tato zdvořilostní maxima je v čínské zdvořilosti stále relevantní, jakkoliv mohou 

být některé její extrémní projevy vlivem globalizace tlumeny. Kromě toho, mluvčí, s nimiž se 

tlumočník většinou setká, pravděpodobně nebudou mladí manažeři, vzdělaní na západních 

univerzitách, protože takoví tlumočníka nepotřebují.  

Druhá část maximy, vyvyšování druhého, je podle Siho (2010) stále nepochybnou 

součástí čínské zdvořilosti. To nás opět přivádí k Parsonsově (1951) teorii o odměňování 

                                                      

 

 
44

 Jde o metonymii. Drmek čínský je druh křoviny, který se používá jako léčivá bylina na ženské problémy, také 

se z něj dělaly ženské sponky do vlasů (srov. Sogou 2014). 
45

 我这是班门弄斧。 
46

 几天耽搁了大家宝贵的时间，很对不起。 
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partnera v různých kulturách podle jejich určitosti a emotivnosti. Jak jsme již uvedli, pro Čínu 

je to projevení osobní náklonnosti (vřelosti) či úcty (tj. respekt k druhému, též dávání tváře a 

v české kultuře je častější schvalování, případně zájem (viz 5.2.12). 

 

Maxima správného oslovování (Address Maxim) 

Gu (1990) tuto maximu považuje za specifikum čínské zdvořilosti. Podle něj důležitost 

správného oslovení v čínské kultuře pramení z tradiční funkce zdvořilosti udržovat 

společenský pořádek potvrzováním předepsaných vztahů. Projevují se zde hodnoty respektu 

k druhému a vřelosti. Nepoužití vhodného způsobu oslovení je v čínské kultuře pokládáno za 

nezdvořilé, nebo přímo za zborcení zavedeného společenského řádu.  

 O výlučnosti této normy pro čínskou kulturu však lze pochybovat. Správné oslovení je 

striktně vyžadováno nejen v čínské kultuře, ale například i v kultuře české, i když forma 

správného oslovení se může lišit. Jednotlivé formy oslovení a rozdíly mezi českým a čínským 

způsobem oslovování popíšeme v sekci 5.4.6. 

 

Třetí model zdvořilosti, tedy pojetí instrumentální, představili Brownová a Levnison (1987). 

Opírají se především o Goffmanův pojem tváře. Goffman ji definuje jako „kladnou 

společenskou hodnotu, přiznanou jedinci na základě postoje, který ostatní předpokládají, že 

daný jedinec zaujímá během konkrétní styku. Tvář je obraz sebe sama, utvořený na základě 

schvalovaných společenských vlastností.“ (Goffman 1967: 5, překlad V. P.).  

Podobně definují tvář Scollon a Scollonová (1995): „Tvář je dohodnutý veřejný obraz 

jedince, který si účastníci komunikační události vzájemně udílejí.“ (Scollon & Scollon 1995: 

52, překlad V. P.). Ještě před tím, než komunikace začne, je nutné odhadnout, kým druhý 

účastník je a jak by si přál, abychom na něj pohlíželi. V průběhu komunikace může být tento 

obraz předmětem vyjednávání, avšak v institucionálním prostředí bývá pevně daný (ibid.: 46). 

Podle Maa je pojetí tváře v čínské (a také třeba japonské) kultuře dostředivé – tvář jedince je 

v zásadě určována okolím, zatímco v západní kultuře je pojetí tváře odstředivé – určující je 

vůle jedince (Mao 1994: 471). Tento rozdíl, zdá se, souvisí s Hofstedeho dimenzí 

kolektivismus-individualismus.  

Brownová s Levinsonem rozlišují mezi tváří pozitivní a negativní. Pozitivní tváří je 

podle nich touha jedince, aby okolí uznávalo oprávněnost jeho tužeb. Negativní tváří myslí 

potřebu jedince, aby nebyla omezována jeho svoboda a zbytečně vyžadována jeho pozornost 

(Brown & Levinson 1987: 62).  
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Podle autorů velká většina řečových aktů představuje ohrožení tváře (Face Threatening 

Acts). Zdvořilost slouží k tomu, aby při těchto aktech ke ztrátě tváře nedošlo. Vzájemná péče 

členů společnosti o zachování tváře ostatních členů je podmínkou spolupráce. Důležité je však 

správně odhadnout vhodnou míru zdvořilosti podle vážnosti ohrožení tváře. Přílišná zdvořilost 

by mohla znesnadnit srozumitelnost nebo zdůraznit nebezpečí ztráty tváře. Roli hrají tři 

kulturně závislé faktory:  

 

a) společenská vzdálenost mezi mluvčím a příjemcem (Distance) 

b) relativní moc mluvčího vzhledem k příjemci (Power) 

c) absolutní míra ohrožení tváře daným aktem v příslušné kultuře (Ranking) 

(Brown & Levinson 1987: 74, překlad V. P.) 

 

Závažnost řečového aktu (Weightiness) lze odhadnout součtem uvedených faktorů: W=D+P+R 

(Závažnost = vzdálenost + moc + absolutní míra ohrožení). Podle Brownové s Levinsonem 

nezáleží při volbě vhodné strategie na poměru jednotlivých faktorů, ale pouze na jejich součtu 

(ibid.: 76). 

Antropologové a lingvisté, kteří se zabývali čínskou zdvořilostí (Gu 1990; Mao 1994; 

Zhang 1995), namítají, že pojetí tváře, které představili Brownová s Levinsonem, není 

univerzální a v čínské kultuře tak nefunguje. Nejvíce je zpochybňována platnost konceptu 

negativní tváře v těchto kulturách. Podle Gua není např. nabízení, zvaní či slibování za 

normálních okolností Číňany vnímáno jako ohrožení tváře (FTA). Naopak, vytrvalé nabízení, 

i když druhý zpočátku odmítá, je vnímáno jako důkaz upřímnosti. To, jak negativní tvář 

v čínské kultuře funguje, však autor příliš nerozvádí. Pouze poznamenává, že ohrožením čínské 

negativní tváře je např. situace, kdy jednotlivec nedokáže dostát svým slovům nebo když je 

ohrožena jeho reputace (Gu 1990: 242). Mao podotýká, že tento popis odpovídá čínskému 

konceptu lian (viz dále) nikoliv negativní tváři Brownové a Levinsona (Mao 1994: 464). Mezi 

pozdějšími čínskými autory, panuje rovněž přesvědčení, že čínská zdvořilost negativní tvář 

nemá:  

 

Negativní tvář, která má v západní kultuře prioritní důležitost je kulturním produktem. Ve 

způsobu, jakým západní společnost rozumí „tváři“ […], se odráží individualismus, typický pro 

západní kulturu: Před tváří Boží jsou si všichni lidé rovni.  

(Xiao 2004: 23; překlad V. P.)  
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Zhangová naznačuje, že ani žádost není v čínské kultuře ohrožením negativní tváře žádaného, 

a tvrdí, že je často považována za projev dobrého vztahu a respektu. Ten, koho nikdy nikdo 

o něco nepožádá je považován za sociálně vyloučeného (1995: 26). Jak ale v tom případě 

vysvětlit nepřímost, která se vyskytuje i v čínských žádostech? (Např. „Haobuhao ba ni de biji 

jie gei wo kankan?
47

“ – „Bylo by možné podívat se na tvoje poznámky?“; Zhang 1995: 40.) 

Kromě toho se v čínštině používá množství zdvořilostních výrazů, které se také, zdá se, 

vztahují k právu jedince, aby nebyla omezována jeho svoboda či zbytečně vyžadována jeho 

pozornost, tedy k negativní tváři, např. výraz laojia
48

 („obtěžovat“), který se používá před 

vyslovením žádosti (význam je tedy „dovolte, abych vás, obtěžoval…“), podobně jako mafan 

ni
49

 („otravovat“ resp. „nezlobte se, že vás otravuji…“), který se též používá při rituálním 

odmítání laskavosti (např. „gou mafan ni
50

“ – „už jsem se vás dost naotravoval“), nebo výraz 

nin xinku le
51

 (dosl. „nadřel jste se“), který se používá k ocenění něčí práce většinou jako výraz 

vděku. 

Dalším pojmem, který čínští autoři většinou nechávají stranou, je keqi
52

, doslova „mít 

způsoby hosta“, který se většinou překládá jako „být zdvořilý“. Většinou jde o zdvořilou 

skromnost. Podle Gaoové a Ting-Toomeyové (1998) se zdvořilý host snaží co nejvíce snižovat 

nároky hostitele (not impose on the host). To se projevuje např. rituálním odmítáním (viz 5.4.3). 

Keqi je však nutno chápat i z druhé strany, tedy například ze strany hostitele. Ten se má snažit, 

aby se host cítil co nejlépe, a přes rituální odmítání se svými nabídkami naléhat. 

K „rituálu“ keqi podle autorek patří také výrazy jako „děkuji“ nebo „promiň“, které se v čínské 

kultuře mezi blízkými používají jen zřídka. Další součástí keqi je podle autorek sebeponižování. 

Autorky poznamenávají, že princip keqi se uplatňuje pouze při jednání, s nimiž 

mluvčího nespojuje skupinová příslušnost (wairen
53

). Naopak není vhodné projevovat keqi 

k členům vlastní skupiny (ziji ren
54

), zejména ne k rodinným příslušníkům. V takových 

                                                      

 

 
47好不好把你的笔记借给我看看？ 
48

 劳驾 
49

 麻烦你 
50

 够麻烦你 
51

 您辛苦了 
52

 客气 
53

 外人 
54

 自己人 



 

 

 

66 

 

 

 

vztazích by to bylo považováno za neupřímnost či odtažitost (Gao & Ting-Toomey 1998: 46–

47). 

Podle Maa je pro západní zdvořilost charakteristický „ideál individuální autonomie“, 

zatímco pro čínskou zdvořilost je určující „ideál společenské identity“ (Mao 1994: 172). Li et 

al. uvádějí, že z pohledu konfuciánského myšlení by ideální člověk měl, kromě respektu 

druhým, skromnosti, a kultivovanosti, vždy „upřednostňovat zájmy druhých před vlastními, 

věnovat pozornost potřebám ostatních a brát na ně ohled při rozhodování, sdílet s ostatními své 

znalosti a zdroje a hledat společná stanoviska a názory a stvrzovat skupinovou 

sounáležitost.“ (Li et al. 2001: 138). Možný směr vysvětlení uvedených prvků, které zdánlivě 

naznačují existenci negativní tváře, je tedy to, že ve skutečnosti jsou to způsoby, jimiž se 

jedinec snaží přiblížit ideálu „ideálního člověka“, a sám tak získat mianzi, nikoliv chránit 

negativní tvář ostatních. 

Každopádně tedy negativní tvář v čínské kultuře nefunguje tak, jako v kulturách 

západních. Rozhodně se zde neklade takový důraz na poskytování prostoru pro svobodnou vůli 

druhého. Zdvořilé projevy související s negativní tváří jsou v čínské kultuře spíše rituálem 

a týkají se zejména lidí nepříbuzných a nepatřících do stejné skupiny. Pro mezikulturní 

komunikaci je tento rozdíl pravděpodobně velice důležitý.  

Huová, která vůbec jako první použila slovo „tvář“ jako antropologický pojem, 

rozlišuje mezi jinými dvěma typy tváře: mianzi a lian
55

. Toto rozlišení přebírá i mnoho 

pozdějších autorů (např. Mao 1994, Lee-Wong & Song 2000, Zhao 2007). Obě dvě slova lze 

přeložit jako „tvář“, ale vyskytují se v jiných kolokacích.  

První se používá např. ve spojení gei mianzi
56

 („dávat tvář“), tedy zvyšovat něčí prestiž 

před ostatními
57

 nebo liu mianzi
58

 („nechávat tvář“), čili zabránit tomu, aby druhý ztratil tvář, 

                                                      

 

 
55

Mianzi: 面子, lian: 脸; Původní označení pro „tvář“ v čínštině je mian. Druhý výraz, lian, poprvé zaznamenaný 

ve 13. stol., postupně mian nahradil ve významu „obličej“
55

. Význam mian se pak omezil pouze na tvář 

v přeneseném smyslu a začal se používat se sufixem zi (tedy mianzi). I slovo lian pak začalo částečně přebírat 

přenesený význam původního mianzi. Kvůli odlišenému jazykovému vývoji se však v době, kdy Huová 

publikovala svou práci, v různých částech Číny použití lišilo. Například na dolním toku Yangzi se ve významu 

„obličej“ nepoužíval výraz lian (脸), ale miankong (面孔) (Hu 1944: 45–46).  
56

 给面子 
57

 Tím, že se někomu dodá vyšší prestiž, než na jakou má nárok, je jedinec motivován, aby se i choval 

odpovídajícím způsobem, aby tedy zintenzivnil svou snahu (Hu 1944: 56–57). Jedinec tedy dostane příležitost 

získat tvář, ale také je nucen dodanou tvář obhájit, protože jinak by tvář ztratil. Podle Maa je zase dávání tváře 

prostředkem k získání tváře vlastní (ibid.: 461). 
58

 留面子 
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například tím, že by se veřejně odkryly jeho chyby. Gu mianzi
59

, tedy „starat se o tvář“, 

znamená pečovat o svoji prestiž, např. tím, že jedinec pořádá okázalé slavnosti apod. Směrem 

k druhému to znamená zabraňovat, aby dotyčný ztratil tvář. K tomu patří např. I takt při 

vytýkání chyb. Opak, tedy bu gu mianzi
60

 znamená nebrat ohled na mianzi druhého, volně 

přeloženo, „dívat se na druhého spatra“. Obrat Yao mianzi
61

 („chtít tvář“) zase znamená snažit 

se nezaslouženě zvýšit svoji prestiž (Hu 1944: 55–60). Dalšími výrazy, které Huová nezmiňuje, 

je např. spojení ai mianzi
62

 (dosl. „milovat tvář“), tedy vehementně se bránit hrozící ztrátě 

vlastní tváře nebo shang mianzi
63

 (dosl. „zranit něčí tvář“), tedy „ponížit“. Mianzi lze tedy 

chápat, jako hodnotu jedince v očích ostatních, „prestiž, kterou si člověk buduje v průběhu 

života skrze svoje úspěchy a okázalé vystupování. Tuto prestiž člověk může nabýt buď 

vlastním úsilím, nebo šikovnými manévry.“ (Hu 1944: 45).  

Výraz lian se naopak vyskytuje v kolokacích jako diu lian
64

 („ztratit tvář“) nebo buyao 

lian
65

 (dosl. „nechtít tvář“), tedy „být bezostyšný“ či volněji přeloženo „nemít svědomí“. 

O trochu méně příkré označení je lianpi hou
66

 (dosl. „mít tlustou kůži na obličeji“), tedy „být 

nestydatý“ (Hu 1944: 46–54). Lian tedy nelze nikomu „dát“ a jeho ztráta je mnohem větší 

újmou než ztráta mianzi.  

Lian lze vnímat jako počestnost, důvěru ostatních v mravní integritu jedince a jeho 

schopnost plnit své závazky. Díky existenci této silné sankce, bylo v době Huové, možné 

uzavírat obchody bez psaných smluv, neboť jakýkoliv hmotný zisk nikdy nemohl vyvážit 

hodnotu lian (ibid.: 63).  

Každý jedinec, který respektuje společností uznávaná základní pravidla, má nárok na 

lian. Jakmile ho však ztratí, je jednou provždy ze společnosti vyloučen a nemůže se spolehnout 
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 顾面子 
60

 不顾面子 
61

 要面子 
62

 爱面子 
63

 伤面子 
64

 丢脸; Jako synonymum lze použít diu ren 丢人 (dos. „ztratit člověka“), což je nejspíše zkrácenina diu renge 丢

人格 – „ztratit charakter“ (Hu 1944: 50). 
65不要脸 
66

 脸皮厚 
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na pomoc jejích členů. Jediným řešením je sebevražda nebo přestěhování se na nové místo
67

. 

Ztráta mianzi oproti tomu sociální izolaci neznamená (ibid.: 61–63).  

Huová tvrdí, že čím vyšší postavení člověk má, tím důstojněji musí vystupovat, zvláště 

vzhledem k níže postaveným, méně vzdělaným, chudším apod. Jeho lian je tedy zranitelnější 

(Hu 1944: 47). Čínská skromnost je podle autorky opatrností, aby člověk neztratil lian, tedy 

aby se neprokázalo, že není hoden být považován za to, zač se vydává (ibid.: 49). Pokud se 

někdo totiž snaží získat mianzi neoprávněně (viz yao mianzi) a jeho snaha vyjde najevo, 

znamená to pro něj ztrátu lian (ibid.: 60). Nebezpečí ztráty lian, je tedy jakousi pojistkou 

přehánění mianzi. To se týká i „dávání tváře“. Mao tvrdí, že „dáváním tváře“ (mianzi) druhému 

člověk posiluje i mianzi vlastní. Pokud začne být zjevné, že někdo „dává tvář“ jenom proto, 

aby sám tvář získal, je zpochybněna jeho upřímnost a může ztratit lian (ibid.: 461). 

Dávání tváře v přijatelné míře je však jedním z hlavních rysů čínské zdvořilosti. Je 

naplněním principu respektu k druhému. Kromě vyvyšování druhého je třeba zabraňovat ztrátě 

jeho tváře (gu mianzi). Zapovězené je naopak chování, které poškodí tvář druhého (shang 

mianzi) nebo dokonce ohrozí jeho dobrou pověst (diu lian). 

Mianzi i lian mají podle Huové určitou kolektivní kvalitu. Svým úspěchem člověk získá 

mianzi i pro komunitu, jejíž je součástí. Stejně tak, pokud ztratí lian, utrpí tím i lian komunity. 

Autorka hovoří dokonce o pociťování tváře (lian) země, kterou Číňané nechtějí ztratit při 

kontaktu s cizinci (ibid.: 50).  

Mao poznamenává, že pojem lian má jisté podobnosti s pozitivní tváří, avšak liší se 

v tom, že v něm není obsažena dobrá vůle konkrétního partnera, ale spíše schvalování jedince 

komunitou (Mao 1994: 462). Ani lian, ani mianzi pak nijak nesouvisí s pojmem negativní tvář, 

tak jak ho chápou Brownová s Levinsonem. 

Správné pochopení významu tváře a zdvořilostních strategií, které s ní souvisí, je při 

obchodní komunikaci s Číňany naprosto zásadní. K tomu, abychom pochopili princip čínské 

zdvořilosti, je nutné si uvědomit, že v čínské kultuře mají primární důležitost mezilidské 

vztahy, nikoliv obecně platné zákony (viz Trompenaarsova dimenze určitost/neurčitost, viz 

5.2.12). Zárukou čestného jednání je v čínské společnosti důvěryhodnost jedince (lian), nikoliv 

písemné smlouvy a sankce za jejich porušení. Z toho důvodu se nemůžeme spolehnout na 
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 Autorka poznamenává, že v moderní době velkoměsta umožňují i po ztrátě lian začít žít nový život jinde. 

Upozorňuje však, že i zde je pověst velice důležitá, jako garance se používají doporučující dopisy od vážených 

osob či institucí z místa původu. Zaměstnavatel chce také často znát detaily o rodině uchazeče o zaměstnání. 
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někoho, koho neznáme, s kým nemáme osobní vztah nebo nám ho nedoporučil někdo jiný. 

Podle Fanga et al. (2008) je jedním z klíčových aspektů úspěchu při jednání s čínskými 

společnostmi schopnost získat si jejich důvěru. Pokud se to podaří, čínský partner bude sám 

mnohem vstřícnější a otevřený dlouhodobé spolupráci. V opačném případě lze očekávat tvrdé 

smlouvání a snahu maximalizovat krátkodobý prospěch.  

Stejně důležité, jako vzbuzovat v čínské straně důvěru, je ale i to, aby ona měla pocit, 

že i protistrana věří v její čestnost a schopnosti. Jakmile dojde ke ztrátě tváře čínské strany, 

vzájemný vztah je silně ohrožen. Podle Fromontové může chování, které způsobí ztrátu tváře 

čínského partnera, mít za následek i to, že s námi dotyčný přeruší spolupráci (Fromont 2011: 

216).  

Kromě toho, že je nutné zabraňovat ztrátě jak partnerovy, tak vlastní lian, je vzájemný 

vztah možné utužovat dáváním mianzi partnerovi a získávání mianzi vlastní. Dávání mianzi 

totiž může sloužit i jako pojišťování důvěryhodnosti partnera. Neznamená jen jisté právo na 

projevy úcty, ale také je závazná – pokud ji člověk neobhájí, může ztratit lian. 

Je patrné, že koncepty budování vztahů (guanxi) a tváře (jak mianzi, tak lian) jsou úzce 

propojeny. Spolu s respektováním hierarchie tvoří podle Fromontové tři základní vzájemně 

provázené elementy čínské kultury (ibid.: 216). 

 

6.3.2 KONVERZAČNÍ STRATEGIE 

Scollon a Scollonová (1995) místo pozitivní a negativní tváře používají označení 

tvář/zdvořilost sounáležitosti (involvement) a nezávislosti (independence). Tyto dva principy 

jsou na jednu stranu protichůdné, avšak fungují současně. Je nutné přesně odhadnout jejich 

vzájemný poměr v konkrétní situaci. 

Scollon a Scollonová (1995) navazují na koncept Brownové a Levinsona 

„závažnosti“ řečového aktu (weightiness) jakožto součtu D+P+R. Tvrdí však, že různé poměry 

mezi vzdáleností (D) a mocí (P) mají za následek různé typy zdvořilosti:  

Rozlišují tři typy: a) respektující zdvořilost (deference politeness), kdy jsou si mluvčí 

víceméně rovni, ale je mezi nimi velká společenská vzdálenost, a proto používají zdvořilostní 

strategie nezávislosti; b) solidární zdvořilost (solidarity politeness), kdy jsou si mluvčí 

víceméně rovni a společenská vzdálenost mezi nimi je malá, proto používají zdvořilostní 

strategie sounáležitosti; a c) hierarchickou zdvořilost (hierarchical politeness), kdy 

mocenský rozdíl je velký a výše postavený snižuje společenskou vzdálenost pomocí strategií 
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solidárnosti, zatímco níže postavený zvyšuje vzdálenost používáním strategií nezávislosti. Jak 

tedy uzavírají, „když se účastníci komunikace liší v tom, jaké volí strategie zdvořilosti, bude to 

většinou vnímáno jako rozdíl v moci“ (Scollon & Scollon 1995: 56). 

To má, jak ukazují na mnoha příkladech, významný dopad na mezikulturní komunikaci. 

Pokud spolu komunikuje člověk z kultury preferující v dané situaci neosobní komunikaci, 

s někým, kdo je zvyklý na malou mezilidskou vzdálenost, vznikne situace hierarchické 

zdvořilosti, kde má druhý z účastníků pozici dominance.  

Problém je v tom, že toto tvrzení platí jen v případě, že v obou kulturách fungují stejné 

strategie respektující a solidární zdvořilosti. Autoři uvádějí deset diskurzivních strategií 

charakteristických pro zdvořilost sounáležitosti a nezávislosti:  

 

 Tvář sounáležitosti je spojena s „právem jedince, aby byl považován za normálního, 

hodnotného a pomáhajícího člena společnosti“ (ibid.: 46). Mezi strategie sounáležitosti 

patří: 1) zájmem o osobu druhého, 2) přeháněním, 3) zdůrazňováním společného 

členství v určité skupině, 4) souhlasem s jeho postoji, 5) optimismem, 6) odhadováním 

potřeb druhého, 7) předpokládáním vzájemnosti, 8) oslovováním křestním jménem
68

, 

9) mnohomluvností a 10) použitím jazyka druhého
69

 (ibid.: 50).  

 Tvář nezávislosti je spojena s „právem jedince, aby nebyl, alespoň do určité míry, 

ovládán skupinou nebo společenskými hodnotami a aby nebyl podřízen přání 

druhých.“ (ibid.: 47). Mezi strategie nezávislosti patří: 1) vytváření co nejméně 

předpokladů o potřebách druhého, 2) poskytování možnosti odmítnout, 3) 

minimalizováním nároků, 4) omluvami, 5) pesimismem, 6) neadresností, 7) citováním 

obecných pravidel, 8) oslovování příjmením, 9) málomluvností a 10) používáním 

vlastního jazyka (ibid.: 51).  

 

Tvář nezávislosti je tedy v podstatě totéž, jako negativní tvář Brownové a Levinsona. Ta podle 

čínských antropologů (Gu, Mao) v čínské kultuře pociťována není! Autoři se také v této části 

své knihy o mezikulturní komunikaci o čínské kultuře vůbec nezmiňují. Je tedy otázka, nakolik 

                                                      

 

 
68

 v čínské kultuře toto neplatí. Avšak je pravda, že se při solidární a respektující zdvořilosti způsob oslovení liší 

(viz 5.4.6).  
69

 v tlumočené komunikaci pochopitelně účastníci hovoří vlastním jazykem. Můžeme ale očekávat, že při strategii 

sounáležitosti se budou vyjadřovat více hovorově. 
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je teorie zdvořilosti Scollona a Scollonové pro naše účely použitelná. Domníváme se, že určité 

velmi zajímavé závěry z ní přeci jenom vyvodit lze:  

 Míra sociální vzdálenosti souvisí s Trompenaarsovou dimenzí určitost/neurčitost 

a míra rozdílu v relativní moci s Hofstedeho vzdáleností moci (5.2.3). V určitých kulturách je 

sociální vzdálenost mezi lidmi ve veřejné sféře menší, avšak pokud se nestanou blízkými 

přáteli – tedy nezískají-li přístup do soukromé sféry –, zůstává tato vzdálenost stále stejná. 

V neurčitých kulturách lze očekávat velkou sociální vzdálenost
70

 mezi cizími lidmi, protože 

zde neexistuje veřejná sféra. Pokud se však kontakt zintenzivní a lidé jsou vpuštěni do 

soukromé sféry, sociální vzdálenost se rapidně se sníží.  

Li et al. uvádějí, že pro kultury zemí východní Asie, včetně Čínské, je charakteristický 

konverzační styl sounáležitosti, tedy kooperativní překrývání replik, rychlejší střídání mluvčích, 

předcházení pauzám mezi replikami a zúčastněné naslouchání (poskytování nonverbální zpětné 

vazby) a rychlejší tempo řeči. Konverzační styl sounáležitosti podle nich souvisí se základním 

principem vřelosti (Li et al. 2001: 139). 

Kulturní rozdíl v poskytování zpětné vazby dobře ilustruje postřeh Seligmana:  

 

Čínští účastníci budou poznámky ostatních řečníků často doprovázet pokýváním hlavy nebo 

souhlasným pobrukováním, a to třeba po každé nebo každé druhé větě. Tyto projevy 

znamenají „slyšel jsem vás“ nebo „pochopil jsem, co říkáte“, nikoliv „souhlasím 

s vámi“ nebo „dávám vám své svolení“… Mylná interpretace tohoto druhu signálů jako 

souhlas či svolení má už na svědomí řadu závažných nedorozumění. 

(Seligman 2007: 104) 

 

Podle Winnieho Chenga (2003) se kultury nejvíce liší v následujících pěti rysech konverzace: 

1) charakteristiky nepreferovaných odpovědí, 2) komplimenty a odpovědi na ně, 3) strategie při 

souběžném hovoru
71

, 4) strategie organizace tématu a 5) struktura informace v diskurzu. Autor 

provedl empirickou studii, v níž rozdílnost v těchto charakteristikách ověřoval. Na rozdíl od 

ostatních dosti obecných rysů konverzace představuje druhá položka, komplimenty, specifický 

typ řečové aktivity. Proto je v této práci zařazena pod schémata (viz 5.4) 
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 Tvrzení, že v určitých kulturách je mezi cizími lidmi velká sociální vzdálenost je však pouhá hypotéza. 

Vzhledem k tomu, že nejsou de facto v žádné sféře, je otázka, zdali je vůbec možné o nějaká „vzdálenosti“ mluvit. 
71

 Český ekvivalent „soubětný hovor“ převzat z z Auer (2014). 
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Winnie Cheng (2003) srovnával tyto rysy konkrétně v kultuře rodilých obyvatel Hong 

Kongu
72

 a rodilých mluvčích angličtiny (RMA). Jako materiál mu sloužil korpus 25 

nezávazných, přátelských konverzací mezi Číňany z Hong Kongu a RMA vedených 

v angličtině. 

 

6.3.3 NESOUHLAS JAKO NEPREFEROVANÁ ODPOVĚĎ 

V konverzaci tvoří jednotlivé repliky párové sekvence
73

 (adjacency pairs), přičemž pro různé 

typy prvních replik (např. omluvy, nabídky, otázky apod.) existuje omezené množství 

adekvátních odpovědí (přijetí/odmítnutí omluvy či nabídky, odpověď na otázku apod.). 

Některé odpovědi jsou v každé konkrétní situaci více žádoucí než jiné. To, jakým způsobem je 

replika realizována, odhaluje, zda je mluvčím pociťována jako preferovaná, či ne. Konkrétní 

znaky preferované a nepreferované odpovědi popsali např. Schegloff et al. (1977), Sacks 

(1987), Pomerantz (1984), či Yule (1996). Jsou jimi různé elementy, které předcházejí vlastní 

replice, např. pauzy, hezitační zvuky či částice zahajující repliku (např. anglické „well, …“), 

slova ocenění (např. „to je od tebe hezké“), omluvy, zdůvodnění apod. (Robinson & Bolden 

2010: 502). Některé ze znaků nepreferovaných odpovědí mohou být prostředky zmírňujícími 

ohrožení tváře. 

Řečníci z různých kultur se mohou lišit v tom, co pokládají v konkrétní situaci za 

přijatelnou odpověď. Cheng se zaměřil na nesouhlas. Podle Yuena (1992: 376, cit. Cheng 2003: 

23) lze postoj k nesouhlasu poznat podle Hofstedeho dimenzí „vzdálenost 

moci“ a „kolektivismus“. V asijských, kolektivistických společnostech s velkou vzdáleností 

moci je nesouhlas vnímán jako ohrožení tváře a harmonie. Na Západě je konfrontace 

přijatelnější, i když i tam je obvykle zmírněna negativní zdvořilostí. Chengův výzkum potvrdil, 

že nesouhlas vyjadřovaný čínskými mluvčími má častěji (88,9 %) než u RMA (72,7 %) rysy 

nepreferované odpovědi (Cheng 2003: 70). 

I česká kultura, v porovnání s čínskou, je individualističtější a vzdálenost moci je v ní 

nižší, ačkoliv rozdíl není tak markantní jako u většiny anglicky mluvících zemí. Můžeme tedy 
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 Kultura hanských obyvatel Hong Kongu (v r. 2011 tvořili 93,6 % obyvatel etničtí Číňané – Han (PCOCASD) je, 

alespoň v hodnotových orientacích, velice podobná té ve zbytku ČLR. Hong Kong byl mezi lety 1942 – 1997 pod 

britskou správou, takže by se dalo čekat, že se zdejší kultura se bude od zbytku ČLR výrazně odlišovat. Naměřené 

hodnoty v Hofstedeho dimenzích však svědčí o opaku (The Hofstede Centre 2014) Výsledky Chengovy studie 

tedy považujeme relevantní pro všechny Číňany (tak jak jsme tuto skupinu definovali v kapitole (2.2). 
73

 Většina českých ekvivalentů termínů konverzační analýzy převzaty z: Havlík (2006).  
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předpokládat, že i Češi budou častěji vyjadřovat nesouhlas více na rovinu. To potvrzuje 

i Gesteland (2002: 322). 

 

6.3.4 SOUBĚŽNÝ HOVOR 

Jak vysvětlili v své zakládající práci „A Simplest Systematics for the Organization of Turn-

Taking for Conversation“ z roku 1974 autoři Sacks, Schegloff a Jeffersonová, základním 

principem konverzace je střídání mluvčích
74

 (turn-taking). K vystřídání dochází obvykle po 

ukončení repliky jedním mluvčím. V některých případech se však stává, že po určitou dobu 

mluví více mluvčích současně. Cheng to označuje pojmem „souběžný hovor“ (simultaneous 

talk), v konverzační analýze se většinou používá termín „překryv“ (overlap). K překryvu 

dochází na různých místech a z různých důvodů. Cheng rozlišuje mezi překryvem (souběžným 

hovorem), k němuž dochází v místě relevantním z hlediska střídání mluvčích
75

 (transition 

relevance place), a překryvem, který nastává jindy.  

 Cheng ve svém výzkumu ve 25 rozhovorech identifikoval 974 překryvů. Z jeho zjištění 

vyplývá
76

, že v četnosti inicializace překryvů (overlap initiation) nepatrně (o 1,91 %
77

) 

převažovali RMA. Číňané však překryv o 5,3 %
78

 častěji než RMA iniciovali v místech 

relevantních z hlediska střídání mluvčích a o 10,6 %
79

 častěji ho iniciovali v těchto místech než 

na jiných místech. Číňané také o 7 %
80

 častěji než RMA řešili nastalý překryv tím, že se vzdali 

slova ve prospěch partnera. Cheng tedy konstatuje, že Číňané více respektují organizační 

pravidla konverzace, což přičítá kolektivismu a hierarchičnosti (srov. Hofstedeho „vzdálenost 

moci“ 5.2.3) čínské kultury (Cheng 2003: 96–146).  
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 Český ekvivalent „střídání mluvčích“ převzat z: Auer (2014). 
75

 Český ekvivalent „místo relevantní z hlediska střídání mluvčích“ převzat z: Auer (2014). 
76

 v prezentování závěrů Chengovy studie vycházíme ze statistických údajů, které autor uvádí na str. 125 a 128. 

Domníváme se, že jeho výpočty srovnávající míru pravděpodobnosti jsou chybné. Cheng například zjistil, že 

Číňané iniciovali souběžný hovor v ve 189 případech na místech relevantních z hlediska střídání mluvčích a ve 

272 případech jinde. Pro RMA jsou tato čísla 171 a 308. Autor dospívá k závěru, že rozdíl v poměru případů, 

v nichž Číňané iniciují souběžný hovor mimo místa relevantní z hlediska střídání mluvčích, vůči případům, kdy 

jej iniciují v těchto místech, je u Číňanů z HK o 43,9 % vyšší, zatímco u RMA je vyšší o 80 %. Když se podíváme 

na uvedené absolutní počty, vidíme, že rozdíl nemůže být tak velký. Příčinou takto velkého rozdílu v Chengových 

výpočtech, je v první řade chyba, počítal místo se 171 počítal se 71 (viz Cheng 2003: 126). I tak jsou však 

propočty dosti nepochopitelné. V prvním případě je četnost iniciace na jiných místech 100/(189 + 272) * 272 ≈ 

59 %, rozdíl četnosti je tedy 59 - (100 - 59) = 18 %, nikoliv 43,9%. V druhém případě je to 100/(308 + 171) * 308 

≈ 64,3 %. Rozdíl četnosti je 64,3 - (100 - 64,3) = 28,6 %, nikoliv 80 %. 
77

 100 / 940 * 479 - 100 / 940 * 461 = 1,91 %, viz 75 
78

 64,3 % - 59% = 5,3 %, viz 76 
79

 28,6 % - 18 % = 10,6 %, viz 76 
80

 100 / 974 * 521 - 100 / 974 * 453 ≈ 7 % 
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Podobný výzkum provedla Han Z. Liová (2001), která analyzovala přerušení (interruption) 

v rozhovorech mezi kanadskými a čínskými mluvčími. Konkrétně se jednalo o interakce mezi 

pacienty a lékaři. Jak vysvětluje Tannenová, na rozdíl od překryvu, což je čistě deskriptivní 

kategorie, je přerušení kategorií interpretativní. Přerušení charakterizuje jako vstup do repliky 

partnera, který se většinou odehrává jinde než na místě relevantním z hlediska střídání 

mluvčích a který je výrazem konfliktu konverzačních zájmů (Tannen 1983: 120). 

Liová rozlišuje mezi dvěma typy přerušení: kooperativní a intruzivní. Kooperativní 

jsou taková přerušení, jimiž autor vyjadřuje souhlas, poskytuje verbální pomoc nebo je činí ve 

snaze pochopit, co druhý říká. Intruzivní jsou taková, kterými autor ohrožuje verbální prostor 

partnera, aby vyjádřil nesouhlas, chopil se sám slova, změnil téma nebo aby vyjádřil, že 

informaci již zná, a nemusel ji tak znovu poslouchat
81

. Podle výsledku přerušení dále rozlišuje 

mezi úspěšnými, kdy přerušující převezme slovo, neúspěšnými, kdy původní mluvčí 

pokračuje v hovoru, a přerušeními bez překryvu, kdy k přerušení dojde během pauzy, avšak 

ne na místě relevantním z hlediska střídání mluvčích (srov. Li 2001: 269).  

Ačkoliv je první a druhé rozdělení přerušení provedeno na základě různých kritérií, při 

vyhodnocování autorka tyto kategorie směšuje, a rozlišuje mezi přerušeními kooperativními, 

intruzivními a neúspěšnými. Ve 40 rozhovorech identifikovala celkem 287 přerušení. Po jejich 

vyhodnocení se prokázala její hypotéza, že Kanaďané, jakožto mluvčí z individualistické 

kultury, provádějí relativně častěji přerušení intruzivní, zatímco u kolektivistických Číňanů je 

mnohem častější přerušení kooperativní. Pro kooperativní přerušení naměřila u Kanaďanů 

kvocient
82

 4,04, u Číňanů 13,4. Pro intruzivní přerušení zjistila u Kanaďanů kvocient 6,93, 

zatímco u Číňanů 3,68. Kvocient neúspěšných přerušení byl u Kanaďanů 1,34, zatímco u 

Číňanů 0. Při mezikulturní komunikaci (Číňan – Kanaďan) klesla, zejména u Číňanů, míra 

kooperativních přerušení, a vzrostla míra intruzivních a neúspěšných (Li 2001: 271). 

Pokud se konverzační strategie související s překryvem a přerušením odvíjejí od míry 

kolektivismu resp. individualismu a vzdálenosti moci, můžeme soudit, že Češi se budou lišit od 

Číňanů podobně jako Kanaďané či ostatní RMA, avšak v menší míře. Znamenalo by to, že 

čeští mluvčí mají větší tendenci iniciovat překryv mimo místa relevantní z hlediska střídání 
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Poslední typ intruzivního přerušení autor označuje pojemem tangentialization, převzatým 

z Kennedy & Camdena (1983). Ten by se dal snad přeložit jako „bagatelizace“. 
82

 k tomuto kvocientu dospěl výpočtem (počet přerušení / doba mluvení) * průměrná doba mluvení všech 

účastníků (Li 2001: 271) 
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mluvčích a při přerušení se Číňané snáze slova vzdávají. Číňané také častěji provádějí 

přerušení kooperativní, zatímco Češi intruzivní.  

 

Když je řeč o souběžném hovoru, je třeba také zmínit opak, tedy oboustranné mlčení. Podle 

Seligmana mají Číňané k mlčení mnohem pozitivnější vztah než lidé ze Západu: 

 

Číňané obvykle mlčení přijímají kladně, protože bývá známkou přemýšlení a hodnocení 

situace […] Mlčení bývá též známkou zdvořilosti, výrazem toho, že vám čínský posluchač 

věnuje veškerou pozornost a čeká, jak budete pokračovat.  

(Seligman 1999: 92)  

 

6.3.5 ORGANIZACE TÉMATU 

Podle Chenga se různé kultury liší ve způsobu organizace tématu konverzace ve třech věcech 1) 

v návaznosti nového tématu na předchozí 2) v orientaci vůči obsahu 3) ve strategiích při 

kulturně choulostivých tématech (zejména postoj k jiným rasám či etnikům). 

Cheng předpokládal, že mluvčí z kolektivistické kultury budou mít větší tendenci 

zohledňovat téma partnera a zavádět témata, která na něj více navazují (tematické posuny 

a přesuny). Výsledky výzkumu však tyto tendence nepotvrdily
83

.  

Kolektivismus se ale silně projevil na orientaci vůči obsahu. Čínští mluvčí nejčastěji 

zavádějí témata týkající se partnera (Číňané 55,6 %, RMA 47,1 %), zatímco individualisticky 

orientovaní RMA témata týkající se jich samých (RMA 48,4 %, Číňané 32,8 %). Více než 

dvojnásobně častější byla u Číňanů také témata týkající se jak mluvčího, tak adresáta (Číňané 

11,6 %, RMA 4,5 %) (Cheng 2003: 156). To jenom potvrzuje tvrzení, že Číňané inklinují ke 

strategiím sounáležitosti (5.3.2).  

Při zkoumání choulostivých témat se Cheng zaměřil na etnické předsudky. Ty mohou 

být namířeny buď vůči etniku jednoho z partnerů, nebo vůči etniku třetímu. V prvním případě 

je vyslovování takových předsudkům ohrožením tváře partnera. Mluvčí si to uvědomují 

a používají řadu prostředků, jak zabránit ztrátě tváře svojí i partnerovy. Co se týče předsudků 

vůči jiným etnikům, jsou-li sdíleny, může jejich prezentování partnery sblížit; v opačném 
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 Jako možný důvod autor uvádí jazykovou bariéru – konverzace probíhaly v angličtině, tedy pro obyvatele Hong 

Kongu v cizím jazyce. Schopnost tematicky navázat na partnera si mimo jiné vyžaduje i vysokou jazykovou 

kompetenci. 
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případě jsou ohrožením pro tvář toho, kdo je vyslovuje. Diskuse o těchto tématech je tedy 

riskantní, na druhou stranu, pokud je dosaženo shody, představují příležitost pro sblížení. 

Co se týče choulostivých témat, je dobré zde připomenout, že v čínské kultuře je sice 

možné, někdy i žádoucí, kritizovat sám sebe (maxima sebeponižování), ale kritika druhého je 

ohrožením jeho tváře. Tu je naopak vhodné v případě potřeby ochraňovat. Jak naznačuje např. 

Huová, Číňané navíc při kontaktu s cizinci pociťují kolektivní tvář svého národa (Hu 1944: 50).  

Cheng to sice sám nekomentuje, ale v konverzacích, které cituje, není v podstatě žádná 

kritika na adresu národa RMA, ale několikrát se vyskytuje kritika čínské společnosti, 

vyslovená mluvčím z Hong Kongu. V případech, kdy čínskou společnost kritizuje RMA, 

mluvčí z Hong Kongu se snaží od dané skupiny distancovat (například jakožto od „tradičních 

Číňanů“ nebo jako od nehongkongských Číňanů z ČLR) nebo se snaží tuto kritiku odvrátit 

(tedy zachovat si tvář). Číňané v Chengově vzorku nikdy nevyvyšují vlastní kulturu na úkor 

Západní. Naopak když Brit kritizuje Američany, Číňan se na této kritice nepodílí a vyslovuje 

se o Američanech kladně. Zato RMA v několika případech hovoří kladně o svojí nebo jiné 

západní kultuře v kontrastu s kritikou kultury čínské.  

Zdá se tedy, že v zemích RMA je kritika kultury partnera vyvyšování kultury vlastní 

daleko přijatelnější než v Číně. Důvodem může být to, že v méně kolektivistických kulturách 

není národ tolik spojován s jednotlivcem, a kritika či vyvyšování národa tedy není pociťována 

tak osobně. Domníváme se, že to samé, co pro RMA, platí v tomto případě i pro Čechy.  

  

6.3.6 STRUKTURA INFORMACE V DISKURZU 

Podle Scollona a Scollonové se východní a západní mluvčí liší v tom, kam mají v rámci 

výpovědi tendenci umisťovat její jádro (podstatnou informaci, argument apod.). Východní 

mluvčí prý častěji umisťují jádro výpovědi na konec, což se označuje jako postup induktivní, 

zatímco západní mluvčí jádrem výpovědi často začínají, postupují tedy deduktivně (Scollon & 

Scollon 1995: 86).  

Při mezikulturní komunikaci tak může docházet k nedorozumění. Západní mluvčí, který 

jde napřed s pravdou ven, může v některých případech působit nezdvořile, zatímco východní 

mluvčí nesrozumitelně. Západní posluchač totiž očekává podstatnou informaci v úvodu sdělení 

místo toho, aby ji hledal na konci (ibid.: 1–2).  

Chengův výzkum tyto tendence potvrdil. Ukázal však, že jde jenom o relativní 

důležitost. V absolutní míře, jak RMA (87,7 %), tak i Číňané (62,5 %) uplatňují častěji 
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strategie deduktivní než induktivní (Cheng 2003: 198). V Chengově vzorku použili Číňané 

nepřímé, induktivní strategie nejčastěji při hovoru o citlivých tématech (Číňané 66 % x RMA 

19 %), vyjadřování nesouhlasu (Číňané 43 % x RMA 17 %), vyslovování žádosti (Číňané 33 % 

x RMA 0 %) a jako prostředek, jak se vyhnout sebechvále (Číňané 33 % x RMA 0 %), (ibid.: 

199). 

 

6.4  SCHÉMATA 

Jak jsme vysvětlili již v části (4.4), schématy myslíme struktury očekávání, které se vztahují ke 

komunikaci v konkrétních situacích. Mohou jimi být buď a) znalosti párových sekvencí, b) 

představy o konkrétních řečových situacích (skripty) nebo c) všeobecné představy o světě 

(Scollon & Scollon 1995: 68). Pochopitelně, že schémat je nepřeberné množství, uvedeme tedy 

pouze některé příklady, na které lze často narazit v literatuře zabývající se komunikací mezi 

Západem a Čínou. 

 

6.4.1 VYBRANÉ ŘEČOVÉ AKTY 

Domníváme se, že srovnání kulturně specifických způsobů použití jazyka na takto konkrétní 

úrovni, by představovalo pro tlumočnickou praxi snad vůbec nejužitečnější informace. Avšak 

skutečně komplexní srovnání by vyžadovalo rozsáhlý výzkum a vydalo by nejméně na celou 

monografii. V této práci zmíníme alespoň několik aktivit, které bývají v literatuře zmiňovány 

nejčastěji: a) zvaní, b) žádání, c) odmítání, d) děkování, e) dávání a přijímání komplimentů a f) 

oslovování. 

 

6.4.2 ZVANÍ 

Jednou z kulturních zvláštností, která se projevuje v této aktivitě, je relativní nedůležitost 

negativní tváře v čínské kultuře. Číňané vyjadřují pozvání přímo a horlivě, aby projevili vřelost. 

V západních kulturách bývá pozvání formulováno s ohledem na negativní tvář zvaného častěji 

nepřímo, např.: Would you like to come for a dinner on Sunday evening? – „Nechtěl byste přijít 

v neděli na večeři?“, How about joining us for dinner this Wednesday? – „Co byste řekli na to, 

přidat se k nám v úterý na večeři?“ či dokonce i am going to give a party this Sunday. Come if 

you like. – „V neděli budu pořádat večírek, pokud budete chtít, tak přijďte!“ (Li 2009: 32). 
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Číňané by takto vyjádřené pozvání nejspíše nepovažovali za upřímné (ibid.: 32). 

Předpokládáme, že Češi zdvořilé pozvání vyjadřují podobně. 

Na rozdíl od dbaní na negativní tvář partnera se v čínské kultuře v aktivitě zvaní 

projevuje princip vřelosti. Zvoucí dokonce často naléhá i po prvotním odmítnutí partnera, aby 

projevil vřelost a prokázal, že své pozvání myslel upřímně. V čínské kultuře se totiž kromě 

upřímného pozvání používá pozvání rituální. Rituální pozvání bývá činěno na konci interakce 

a často signalizuje přání rozloučit se. Je také projevem vůle udržovat vzájemný vztah i nadále. 

Někdy bývá vyslovováno formou konvenčních frází, takže je jasně poznat, že nejde o pozvání 

skutečné, např.: You kong dao women jia lai wanr
84

 – „Bude-li čas, přijď(te) k nám domů na 

návštěvu
85

“ (Yang 2008: 1047).  

Je-li zjevné, že jde pouze o rituální pozvání, zvaný obvykle přijme (např.: Xing, da 

dianhua ba. – „Dobře, zavoláme si.“) a samozřejmě se nesnaží upřesňovat další detaily (ibid.: 

1048). Zdvořilou odpovědí na pozvání, které není zjevně pouze rituální, je v čínské kultuře 

téměř vždy odmítnutí. Opět lze rozlišit mezi odmítnutím rituálním, kdy zvaný ve skutečnosti 

chce přijmout, a skutečným, kdy přijmout nechce.  

Rituální odmítnutí obvykle doprovází odůvodnění náklady zvoucího. To je jednak 

výrazem skromnosti zvaného, a také uznáním námahy, kterou zvoucí vykoná, pokud bude 

návštěva uskutečněna. Kromě toho si tím zvaný může ověřit, zdali zvoucí skutečně myslel 

nabídku upřímně a nebyla pouze rituální. Zvoucí pak pozvání zopakuje, přičemž vyvrací 

uvedený důvod prvotního odmítnutí. Tím a) dokazuje upřímnost nabídky, b) snižuje 

potenciální dluh, který přijímající bude muset oplatit, takže přijetí nabídky je pak snadnější. 

Přitom není důležité, zdali je protiargument pravdivý (Gu 1990: 253–254). 

Pokud chce zvaný odmítnout, je zdvořilé, aby odmítnutí odůvodnil nějakou výmluvou 

(např. Wo you shi。86
 – „Něco už mám“). V takovém případě Číňan jasně pochopí, že jde 

o odmítnutí a nevyptává se na podrobnosti (Kasper & Zhang 1995: 7).  
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 有空到我们家来玩儿 
85

 Dosl. „přijďte k nám domů za zábavou“, jedná se o běžnou formulaci. 
86

 我有事 
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6.4.3 ŽÁDÁNÍ 

Zhangová uvádí čtyři základní formy žádosti v čínštině, odstupňované od nepřímé žádosti:  

1. Ba fangjian dasao ganjing。87
 – „Ukliď v pokoji.“ 

2. Ba fangjian dasao dasao, zenmeyang?
88

 – „Co kdybys uklidil v pokoji?“ 

3. Ni neng ba fangjian dasao dasao ma?
89

 – „Mohl bys uklidit v pokoji?“ 

4. Fangjian zhen zang。90
 – „V pokoji je vážně špína.“ 

(Zhang 1995:26) 

 

Imperativ lze při zdvořilé žádosti zmírnit výrazy jako qing („prosím“), mafan nin („nezlobte se, 

že vás otravuji“) či laojia („dovolte, abych vás obtěžoval“), (Zhang 1995: 42). Na tom, jaký 

typ žádosti je v čínštině nejčastější, jsou různé názory. Podle Zhanga a Wangové se žádost 

nejčastěji (68 %) realizuje jako konvenční nepřímá (Zhang & Wang 1997, cit. Wang 2007: 11) 

– výše typ 2. A 3. Jejich výzkum byl však zpochybněn. Li zjistila, že žádost formou imperativu 

je mnohem častější, zejména pokud mluvčí očekává, že bude žádosti vyhověno, pokud je 

žádost činěna v zájmu žádaného a pokud jde o žádost o informaci. Přímé žádosti, které jsou na 

Západě často považovány za nezdvořilé, jsou podle autorky v čínštině poměrně frekventované 

(Li, Q. 2001, cit. Wang 2007: 12). 

Halamíčková, ve své práci, srovnávající zdvořilost v češtině a v dánštině, mimo jiné 

zkoumala způsoby vyjadřování žádosti v češtině. V jejím vzorku byla ve 49 % resp. 54 %
91

 

žádost realizována formou otázky. Častá byla také realizace formou imperativu (31 %) 

nejčastěji zmírněného částicí „prosím“.  

Zápor byl použit jen ve 4 % (např. „Nevadilo by vám, kdybych zavřela okno?“). Ve 35 % 

byla žádost zmírněna podmiňovacím způsobem
92

 (Např. „Mohl byste mi pomoct?“). Částice 

„prosím“ byla použita ve 48 % případů (Halamíčková 2009: 88). 

Jiaová a Huangová uvádějí, že čínským žádostem velice často předchází ospravedlnění 

či vysvětlení žádosti, a po nich teprve následuje samotná žádost. Američané buď žádné 

vysvětlení či ospravedlnění nepoužívají, nebo ho vyslovují až dodatečně (Jia & Huang 2008: 

                                                      

 

 
87

 把房间打扫干净 
88把房间打扫打扫怎么样？; Výraz zenmeyang? („co ty na to?) lze nahradit např. xingma? („šlo by to?“), či 

haobuhao? („dobře?) 
89你能把房间打扫打扫吗？ 
90

 房间真脏 
91

 v prvním případě vzorek obsahoval i rozhovory při nakupování lístků, tam se však podle autorky používají 

ritualizované repliky, které nejsou příliš reprezentativní pro běžné fungování jazyka. 
92

 v čínštině podmiňovací způsob neexistuje. Žádost je však možné podobným způsobem zmírnit reduplikací 

slovesa (Zhangové formy 2. A 3.). 
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132). Jak ale ukázal již zmiňovaný Chengův výzkum, induktivní struktura žádosti rozhodně 

není pravidlem ani v čínštině. V jeho vzorku se vyskytla pouze ve 33 % případů žádostí (0 % 

u rodilých mluvčích angličtiny), (Cheng 2003: 199). 

Můžeme tedy odhadovat, že mezi Číňany a Čechy ve způsobu realizace žádosti není 

výrazný rozdíl. Češi pravděpodobně častěji užívají částici „prosím“. Na rozdíl od čínštiny je 

v češtině možné zmírnit žádost formou kondicionálu a poměrně často se toho využívá. Žádost, 

která je větším ohrožením pro tvář příjemce, mohou Číňané uvést vysvětlením či odůvodněním, 

což je pravděpodobně i v češtině neobvyklé. 

 

6.4.4 ODMÍTÁNÍ 

Odmítnutí je řečový akt, který může být součástí různých řečových aktivit. Konkrétní podoba 

odmítnutí závisí na kontextu – jaké aktivity je součástí (intertextová složka) a jaký je vztah 

mezi účastníky (situační složka). Yangová (2008) zkoumala formy odmítání na základě dialogů 

několika čínských seriálů. Identifikovala dvanáct strategií odmítnutí a šest typů dodatečných 

frází, které mohou různé strategie odmítnutí doprovázet. Použití konkrétní strategie závisí na 

typu řečového aktu, který předcházel (požadování, nabízení, zvaní či navrhování), na 

hierarchickém vztahu obou účastníků a na jejich emocionální vzdálenosti. 

Obecně lze rozlišit mezi dvěma základními druhy odmítnutí: rituální odmítnutí, které je 

činěno pouze ze zdvořilosti, není však myšleno upřímně, a skutečné odmítnutí. Každé z nich 

má své specifické rysy a pro rodilého mluvčího je jasně rozpoznatelné. Rituální odmítnutí 

může být činěno přímo (např. „bu yong le
93

“ – dosl. „není třeba“) a často je doprovází 

zdvořilostní formule jako „buhao yisi
94

“ (dosl. „je mi to hloupé“) nebo „ni tai keqi le
95

“ (dosl. 

„jste příliš zdvořilý“). Skutečné odmítnutí je považováno za vážné ohrožení tváře a bývá často 

nepřímé, často jeho součástí bývá výmluva, odůvodnění nebo vysvětlení (např. „wo hai you 

shir
96

“ – „ještě mám něco k vyřízení“) nebo je nabídnuta nějaká alternativa („wo lai ba。“ – 

„já to udělám“). Možné je dokonce i „přijetí, které má funkci odmítnutí“ („Ni de yaoqiu women 

hui kaolü de。97
“ – „Vaše požadavky ještě zvážíme.“) (Yang 2008: 1045). 

                                                      

 

 
93

 不用了 
94

 不好意思 
95

 你太客气了 
96

 我还有事儿 
97

 你的要求我们会考虑的。 
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Odmítání návrhů a žádostí 

Yangová zmiňuje, že odmítání návrhů obchodního partnera je většinou činěno formou výmluv 

či odložením odpovědi na později „ kaolü kaolü
98

“ („budeme o tom přemýšlet“; Yang 2008: 

1055). 

Podle Seligmana je odmítnutí žádosti Číňany vnímáno jako ztráta tváře požadujícího 

(Seligman 2007: 92). Předně se očekává, že nepřijatelná žádost nebude vznesena. Je tedy třeba 

mít dobrou představu o hranicích možností partnera. Signály naznačující těžkou přijatelnost 

žádosti, jako např. syknutí mezi zuby (viz 5.5), by měly vést druhou stranu k hbitému zmírnění 

požadavků. Přímému odmítnutí se čínský protějšek za každou cenu snaží předejít. Jednou 

z možností je tvrzení, že splnění požadavku by bylo „obtížné
99

“. Další obvyklou formulací je, 

že bude daná záležitost „zvážena
100

“, případně, že se o ní „jedná
101

“. Jinou možností je 

výmluva, např. na překážku na straně úřadů či překážku zcela smyšlenou. Zachování tváře je 

totiž důležitější než pravdivost. Přímé odmítnutí „z očí do očí“ nastane až tehdy, pokud je 

partner „zahnán do kouta“ (ibid.: 92–94). 

 

Odmítání nabídek 

Yangová rozlišuje mezi odmítáním nabídky dárku, laskavosti, jídla a pití a příležitosti. 

Všechny typy nabídek kromě nabídky příležitosti se v čínské kultuře mohou rituálně odmítat. 

Dárky či jídlo nebo pití se obvykle před tím, než se přijmou, několikrát rituálně odmítají. Při 

rituálním odmítání dárků se kromě uvedených zdvořilostních formulí jako buhao yisi
102

 („je mi 

to trapné“) nebo ni tai keqi le
103

 („jste příliš zdvořilý“), dají použít i fráze naoko vyjadřující 

nevoli: Ganma dai dongxi lai?
104

 („To jste neměl!“; Yang 2008: 1051) nebo Buhao yisi, rang 

ni pofei le!
105

 („Je mi to hloupé, musel jste kvůli mně utratit majlant!“; Li 2009: 36). 

                                                      

 

 
98

 考虑考虑 
99

 Seligman neuvádí čínský výraz 
100

 Seligman neuvádí čínský výraz; nejspíše kaolü (考虑) 
101

 Seligman neuvádí čínský výraz; nejspíše shangliang (商量) 
102不好意思 
103你太客气了 
104干吗带东西来？ 
105不好意思，让你破费 
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Při rituálním odmítání jídla či nápojů se podle Yangové často používá i samotné, např. 

buyong keqi
106

 („nedělejte si škodu“, dosl. „není nutné být zdvořilý“) či bie keqi
107

 (dosl. 

„nebuďte zdvořilý“).  

Na nabídku laskavosti se také nejčastěji odpovídá rituálním přímým odmítnutím， např. 

bu yong le
108

 („není třeba“). Nabídky příležitostí (např. povýšení) se rituálně neodmítají (Yang 

2008: 1053). 

6.4.5 DĚKOVÁNÍ 

Liová uvádí, že mluvčí angličtiny vyjadřují svůj vděk častěji než Číňané. Uvádí tyto tři rozdíly: 

a) v čínské kultuře se mezi příbuznými neděkuje, považovalo by se znak odcizení, b) neděkuje 

se za komplimenty, neboť by to budilo dojem neskromnosti, c) neděkuje se za služby, které 

jsou považovány za samozřejmé. Mnohem méně často se také používá sloveso xiexie
109

 

(„děkuji“). Častěji je vděk vyjádřen nepřímo, upozorněním na náklady dobrodince, např. 

„Fancai zheme fengsheng, you rang ni hua qian le.
110

“ („Takhle honosné pokrmy, zase jste 

kvůli mně musel utrácet peníze!“) nebo „nin xinku le!
 111

“ („Nadřel jste se!“) apod. Konvenční 

odpovědí na poděkování je v čínštině „Zhe shi wo yinggai zuo de.
112

“ („Bylo na místě, abych to 

udělal.“); (Li 2009: 36). 

V češtině, stejně jako v angličtině, je běžné za laskavost, dárek, službu apod. poděkovat. 

Nejčastěji slovesem „děkuji“, někdy modifikovaným zesilujícím adverbiem (např. 

„mnohokrát“, „velice“ apod.). Nepřímo je možné vyjádřit vděčnost nabídkou protislužby („jak 

se budu moct odvděčit?“, „snad vám to budu moci oplatit“ apod.). Často se také oceňuje 

dobrodinec (např. „jste velmi laskav“). Při obdržení dárku je časté ocenění dárku („to je 

krásné“). I v češtině je možné při přijímání dárku vyjádřit skromnost (např. „To nemuselo být“, 

„Neměli jste utrácet“ apod.). 

 Obvyklou odpovědí na poděkování je v češtině snížení vlastních zásluh („není zač“, „za 

málo“, „to nestojí za řeč“ apod.), či odmítnutí vlastní újmy („rádo se stalo“, „jsem rád, že jsem 

vám pomohl“ apod.) (Chejnová 2005). 

                                                      

 

 
106不用客气 
107别客气 
108

 不用了 
109

 谢谢 
110

 饭菜这么丰盛，然你花钱了。 
111

 您辛苦了。 
112

 这是我应该做的。 
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6.4.6 KOMPLIMENTY 

Povaha komplimentů a odpovědí na ně se v různých kulturách odvíjí od jejich systému hodnot 

a pojetí zdvořilosti a tváře. Napříč kulturami se liší mimo jiné nejčastější předmět komplimentů 

a způsoby odpovědí na ně.  

Podle Yeho je nejčastějším předmětem komplimentů v Číně osobní výkon (Ye 1995: 

233). V západních kulturách jsou pak nejčastějšími předměty vzhled, majetek, schopnosti 

a výsledky (Cheng 2003: 114).  

Reakce mohou být různé: a) přijetí (přitakání, poděkování atd.) b) vyhýbavá odpověď 

(zmírnění, připsání zásluh někomu jinému apod.) c) odmítnutí (nesouhlas, opačné tvrzení atd.) 

nebo d) opětování komplimentu (často v kombinaci s některou z předchozích možností). 

Reakce na kompliment je z pragmatického hlediska poměrně složitý akt, neboť se do hry 

dostávají protichůdné maximy: např. maxima velkorysosti (či sebeponižování) velí 

minimalizovat vlastní hodnotu, maxima taktu velí souhlasit s partnerem.  

Mluvčí anglosaských zemí odpovídají většinou přijetím (přitakáním/poděkováním 

apod.) případně vyhýbavou odpovědí a nejméně často odmítnutím. Záleží také na tónu, 

v jakém se konverzace nese. Nejčastěji jsou komplimenty přijímány v humorné atmosféře, ve 

vážné konverzaci jsou častější vyhýbavé odpovědi (Cheng 2003: 116). Naopak čínští mluvčí ve 

více než 90 % kompliment odmítají, ve zbylých případech přijímají s poděkováním, přičemž se 

však často navíc ponižují. Podle Chena se v čínské kultuře nepočítá s tím, že by byl 

kompliment přijat (Chen 1993: 67) Odpovědi se však výrazně liší v tom, na jaký kompliment 

reagují. Mluvčí anglosaských kultur málokdy odmítají komplimenty týkající se vzhledu, které 

však Číně zásadně odmítají. Čínští mluvčí pak mají vyšší tendenci komplimenty oplácet 

(Cheng 2003: 30). Feng (2005: 38) dále uvádí, že není vhodné směřovat komplimenty ke 

členům vlastní rodiny před ostatními. 

Komplimenty v české kultuře popsal např. Plaňava (2005). Jeho práce necituje žádná 

data a je spíše populárně naučná, tvrzení v ní obsažená mají tedy spíše orientační hodnotu. 

Uvádí, že v české kultuře je nejčastější komplimenty přijmout poděkováním či projevením 

potěšení. Možné je také odmítnutí, kterému ale předchází projev vděčnosti. Plaňava zmiňuje 

dva typické předměty lichotek – vzhled a osobní výkon (to, co člověk „udělal, jak se zachoval, 

co řekl, vyrobil, vymyslel“; Plaňava 2005: 58). Lichotky týkající se vzhledu se dávají ženám 

i mužům, osobní výkon je typicky předmětem lichotek mužům (ibid.: 56–58). 

V čínské kultuře však podle Fenga není vhodné, aby si lidé opačného pohlaví, 

vyměňovali lichotky týkající se vzhledu (Feng 2005: 37). 
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6.4.7 OSLOVOVÁNÍ 

Oslovování jsme zařadili do této kategorie, protože je projevem toho, jak mluvčí definuje 

danou komunikační situaci. V následující pasáži se pokusíme o srovnání způsobů oslovování 

v české a čínské kultuře. Pro detailní a komplexní srovnání nemáme v této práci prostor, ale 

pokusíme se rozdíly načrtnout alespoň v hrubých rysech a zaměřit se na oslovování relevantní 

pro obchodní jednání. 

Gu uvádí pět základních kategorií oslovení: 1) úřednická funkce, 2) 

profese/akademický titul, 3) vlastní jméno, 4) příbuzenské označení a 5) zdvořilostní oslovení 

(např. pan, soudruh). Si (2008) výčet rozšiřuje rozlišuje mezi sedmi základními způsoby 

oslovení:  

 

1) příjmení + zdvořilostní oslovení (např. pan, paní, slečna; nejzdvořilejší, psychologicky 

vzdálené) 

2) příjmení + úřednická funkce/profese/akademický titul (nejzdvořilejší, vzdálené) 

3) element blízkosti (lao nebo xiao
113

) + příjmení (zdvořilé, blízké) 

4) přezdívka/vlastní jméno (slabě zdvořilé, blízké) 

5) příbuzenské označení (zdvořilé, nejbližší) 

6) zdvořilostní oslovení (zdvořilé neutrální) 

7) celé jméno (spíše nezdvořilé, vzdálené) 

(Si 2008: 30) 

 

Většina z těchto způsobů oslovení existuje i v češtině a často mají i podobné použití. 

Markantní rozdíl je ten, že Číňané uvádějí příjmení na prvním místě, a až po něm křestní jméno, 

titul, funkci apod.  

V české kultuře neznáme oslovení typu 3. Jde o způsob oslovení přátel, jehož podoba 

závisí na tom, jestli je dotyčný starší, nebo mladší než mluvčí. Domníváme se však, že není 

pravděpodobné, že by Číňan tímto způsobem oslovil cizince při tlumočené obchodní 

komunikaci. 

Jak uvádí Kneřová (1995), v češtině se navíc často kombinuje zdvořilostní oslovení 

s profesionálním oslovením (např. „paní inženýrka“) a někdy se ještě přidává i příjmení. 
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Trojčlenné kombinace (např. „paní inženýrka Nováková“) jsou však velice oficiální a formální. 

Autorka zjistila, že v Česku se relativně vysoké vážnosti těší oslovení „ředitel“, 

„inženýr“ a další akademické a lékařské tituly. Uvádí, že v české kultuře je vynechání 

akademického titulu při komunikaci partnerů s relativně vysokou sociální vzdáleností hrubě 

nezdvořilé (Kneřová 1995: 38–41). 

V čínštině je mezi jedinci, kteří k sobě nemají blízký vztah, obvykle používá forma 

příjmení + profesionální titul (zde uvedené jako typ 2); (Hwang & Huang 1994: 157).  

Předpokládáme tedy, že je vhodné, aby při tlumočení v obchodním prostředí tlumočník 

do češtiny užíval oslovení typu paní inženýrka či inženýrka Nováková, případně paní inženýrka 

Nováková, pokud je událost formální. Směrem do čínštiny je vhodné použít oslovení typu 

příjmení+profesionální titul. Otázkou je, zda hraje v čínské společnosti akademický titul tak 

výraznou roli jako v Česku. Na základě větší vzdálenosti moci v čínské kultuře lze usuzovat, že 

preferované bude postavení v organizaci či státní správě. K tomu by však bylo potřeba provést 

samostatnou studii. 

Seligman uvádí, že při obchodním jednání lze partnerovi dodat tvář i tím, když je 

titulován výše, než mu skutečně přísluší (např. oslovení zástupce ředitele slovy „pane řediteli“; 

Seligman 2007: 193). Domníváme se, že Čech by takové titulování nejspíš považoval za omyl, 

na který je třeba partnera upozornit. 

 

Co se týče oslovení křestním jménem, v české kultuře vyjadřuje důvěru, přátelství 

a neformálnost. V čínské kultuře je vyhrazeno pouze nejbližším příbuzným, případně přátelům. 

Podle nás je však nepravděpodobné, že by Čech při tlumočené obchodní komunikaci používal 

oslovení křestním jménem. Paradoxně je však možné, že by takové oslovení zvolil Číňan. 

V anglosaském prostředí je totiž obvyklé, že lidé, kteří se pravidelně stýkají, se vzájemně 

oslovují křestním jménem. Číňané, kteří se často stýkají s cizinci – zejména obyvatelé Hong 

Kongu – to většinou řeší tak, že si zvolí nějaké „anglické jméno“, jímž se představují cizincům 

(bez ohledu na původ). Oslovení tímto vlastním jménem je pro ně přijatelnější, než použití 

jejich čínského vlastního jména (Scollon & Scollon 1995: 137). Je tedy teoreticky možné, že 

Číňan, zvyklý obchodovat s Američany, se českému protějšku představí (anglickým) křestním 

jménem.  
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Na rozdíl od křestních jmen, příbuzenské termíny nejsou v čínštině vyhrazeny jenom 

pro skutečné příbuzné. Oslovením přátel příbuzenskými termíny je možné vyjádřit blízkost (Si 

2008: 13–14). Muži se mohou oslovovat jako gege
114

 („starší bratře“), dage
115

 („nejstarší 

bratře“), xiongdi
116

 („bratře“), gemen
117

 („bratři“), shushu
118

 („strýci“), ženy jako jiejie
119

 

(„starší sestro“), ayi
120

 („teto“) apod. Použití konkrétního výrazu je specifické, záleží 

především na relativním věku obou mluvčích.  

Nepředpokládáme, že by tyto formy oslovení byly použity v tlumočené obchodní 

komunikaci.  

 

Kromě oslovení jménem je však možné také oslovení zájmenem. Čínština, stejně jako čeština, 

disponuje rozlišením mezi tykáním (ni
121

) a vykáním (nin
122

). Význam tykání i vykání se však 

zásadně liší. V češtině si dospělí lidé vykají automaticky, pokud se neznají nebo pokud 

zachovávají zdvořilý odstup. Jak uvádí Liang (2003), v čínštině si lidé, kteří mají srovnatelné 

postavení, vždy tykají, i když se neznají. Vykání v čínštině není nikdy vzájemné. Tomu, kdo 

vyká, je tykáno. Vykání se používá k výše postaveným nebo starším osobám, či pokud chce 

mluvčí vyjádřit zvláštní respekt (Liang 2003: 23). Liang poznamenává, že vykání a tykání se 

však přísně rozlišují pouze mluvčí z Pekingu a okolí, zatímco na jihu se vykání téměř 

nepoužívá (ibid.: 24). 

Je pravděpodobné, že při obchodním jednání budou Češi Číňanům vždy vykat, zatímco 

Číňané Čechům většinou tykat.  

 

Čínština kromě toho disponuje možností odkazování k věcem, které souvisí s partnerem 

formou uctivého prefixu gui
123

(„drahocenný“), případně zun
124

 („ctihodný“) nebo 
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ling
125

(„vynikající“) (Li 2009: 27). Např. guixing
126

 („vaše příjmení“), guiguo
127

 („vaše země“) 

guigongsi
128

 („vaše firma“; západní mluvčí může použít název partnerovy firmy). V češtině se 

v takovém případě použije buď přivlastňovací zájmeno, nebo např. název země či firmy. 

 

Čínština je také schopna rozlišovat mezi neutrálním (women
129

) a inkluzivním (zanmen
130

) 

plurálem. Inkluzivní plurál se však používá při nízké emocionální vzdálenosti (Cui 1996: 37). 

Čeština nic takového neumožňuje.  

 

6.4.8 SCHÉMATA TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH ŘEČOVÝCH SITUACÍ 

(SKRIPTY) 

V obchodním styku může dojít k mnoha různým situacím, při nichž se výrazně projeví 

odlišnosti v obchodní etiketě. Může se to týkat např. navazování prvotního kontaktu, způsobu 

přivítání hosta, uspořádání zasedací místnosti, přípitků, dárků, pohoštění apod. Tyto detaily 

mohou výrazně přispět k celkovému dojmu a pomoci vzbudit v protistraně důvěru. Asi 

nejdůležitějším schématem je představa o navazování obchodní spolupráce. Zde je klíčovým 

již zmiňovaný pojem guanxi, čili osobní vztah, o němž je zmínka snad v každém textu 

popisujícím čínskou kulturu. Způsob, jakým Číňané takové vztahy navazují, má svoje 

charakteristiky, které zde však nebudeme rozvádět do detailu. 

Tato oblast skýtá mnoho příležitostí pro tlumočníka, aby vystupoval jako kulturní 

poradce. Může poradit se zasedacím pořádkem, pohoštěním, ale také předvídat pravděpodobný 

průběh procesu navazování obchodního partnerství apod.  

6.4.9 OBECNÉ PŘEDSTAVY O SVĚTĚ 

Odlišnosti v posledním typu schémat představují velice rozsáhlý objem reálií. Pro obchodní 

komunikaci jsou relevantní zejména odlišné právní, ekonomické či společenské podmínky. 

Jejich znalost je pro tlumočníka, zvláště má-li hrát aktivnější úlohu, velkým přínosem. Jak píše 
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Seligman, „při složitých jednáních může mít vlastní tlumočník cenu zlata, protože sděluje 

komplikované právní a technické koncepce i se spletitými detaily…“ (Seligman 2007: 107).  

6.5 VNĚJŠÍ PROJEVY 

V této práci se zmíníme pouze o jednom z vnějších projevů, a to o konvencích nonverbální 

komunikace. Podle Scollona a Scollonové je primární funkcí nonverbální komunikace ve 

východoasijských kulturách podporování harmonie mezi účastníky. V západní kultuře je jí 

primárně předávání informací, a nonverbální komunikace tedy častěji vyjadřuje vnitřní postoj 

jedince. Poměrně známý je rozdíl ve významu úsměvu v obou kulturách. Zatímco na Západě 

signalizuje spokojenost a náklonnost, ve východní Asii je často nástrojem snahy o posílení 

harmonického vztahu ve chvíli, kdy je pociťováno jeho ohrožení, tedy v situacích, kdy je 

mluvčí nervózní nebo se cítí trapně (Sun 2010). 

Dalšími rozdíly v nonverbální komunikaci, které uvádí Seligman, jsou:  

 

a) proxemika – Číňané udržují menší vzdálenost, než jsou zvyklí lidé na Západě 

b) fyzický kontakt mezi muži a ženami – zejména pro starší generaci je spíše nepřijatelný, 

a to dokonce i mezi partnery. Přijatelný fyzický kontakt s cizí osobou opačného pohlaví 

je pouze podání ruky (líbání dámy na ruku, které Čech může považovat za galantní, 

uvede čínskou stranu spíše do rozpaků, pozn. V. P.).  

c) fyzický kontakt mezi příslušníky stejného pohlaví je v čínské kultuře velice častý. 

Držení za ruku či za loket je mezi Číňany častým projevem přátelství. Pevná objetí či 

poplácávání po zádech však Číňanům příjemná nejsou. 

d) významným gestem, které používají kromě Číňanů také Japonci, je syknutí vdechnutím 

přes zatnuté zuby. Bývá reakcí na příliš náročnou žádost, které daný člověk není 

schopen vyhovět. Na místě je tuto žádost rychle zmírnit, a předejít tak ohrožení tváře, 

spojenému s odmítnutím. 

e) ukazování na předměty či osoby hlavou či nohou je Číňany považováno za neomalené. 

f) několik gest má v obou kulturách jiný význam. Například ukazování čísel na prstech; 

gesto „pojď sem“ – na Západě ohýbání ukazováčku s dlaní natočenou vzhůru, v Číně 

mávání napřaženou rukou dlaní dolů; pokrčení rameny (v Číně se nepoužívá); obscénní 

gesta a další. 

(Seligman 2007: 87–91) 
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7 VÝZKUM 

Účelem teoretické části je konfrontovat závěry, k nimž jsme dospěli na základě sekundární 

literatury, se zkušenostmi tlumočníků. Prostřednictvím rozhovorů se zkušenými tlumočníky 

chceme prozkoumat strategie, pomocí nichž tito tlumočníci pomáhají překonat kulturní bariéru 

přiblíženou v teoretické části. 

7.1 PŮVODNĚ ZAMÝŠLENÁ VÝZKUMNÁ METODA 

Jelikož se jedná o problematiku do značné míry dosud neprobádanou, zvolili jsme kvalitativní 

výzkumnou metodu. Naším původním záměrem bylo provést několik případových studií  

a pomocí metod analýzy diskurzu a konverzační analýzy následně zkoumat nahrané tlumočené 

interakce. Za tímto účelem jsme oslovili celkem 23 tlumočníků čínštiny, několik významných 

českých exportérů či investorů, kteří se pohybují na čínském trhu (Škoda Transportation, a.s.; 

Škoda Auto, a.s.; Lasvit, s.r.o.; Homecredit, a.s.), dále pět státních či soukromých agentur, 

které pomáhají českým či slovenským společnostem vstoupit na čínský trh (Czechtrade; Right 

Way Impex, Ltd.; Deluxtrade, s.r.o.; Olsson Group, s.r.o; Hongkongská rada pro rozvoj 

obchodu) a jednu jazykovou agenturu, která se specializuje na překlady a tlumočení čínštiny. 

Těmto adresátům byl zaslán e-mail obsahující stručné představení výzkumu (viz příloha č. 1)  

a většinou byli následně kontaktováni po telefonu. 

Ukázalo se však, že získat data potřebná k takovému výzkumu je téměř nemožné. 

Obsah obchodních jednání bývá totiž často plný přísně střežených informací. Jak jsme později 

zjistili, některé firmy si chrání své soukromí natolik, že i vlastnímu tlumočníkovi poskytují 

minimum informací. Dokonce se někdy snaží vybírat takové tlumočníky, kteří nemají 

s předmětem obchodu nic společného, aby citlivé informace nevynášeli či nezneužívali. 

Zkusili jsme se také obrátit na některé odborníky, kteří se dlouhodobě věnují oblasti 

čínsko-anglického tlumočení (prof. Robin Setton, prof. Helen Spencer-Oateyová). Přes jejich 

ochotu jsme ani tentokrát neuspěli. Prof. Spencer-Oateyová neměla souhlas účastníků 

poskytnout svoje data další osobě a prof. Setton podobná data neměl. Jeho odpověď vystihuje 

obtížnost získání takových dat velice výmluvně:  „Bohužel Vás musím zklamat, ale žádné 

takové nahrávky nemám – a odhaduji, že bude natolik obtížné je získat, že bych Vám 

doporučoval najít si nějaké záložní řešení pro Váš výzkum. Poptám se nicméně ve svém okolí 

a dám Vám vědět, budu-li mít štěstí a na něco narazím. Nedělal bych si však velké 

naděje.“ (překlad V. P.)  

 



 

 

 

90 

 

 

 

7.2 UPLATNĚNÁ VÝZKUMNÁ METODA 

Z důvodu nedostupnosti potřebných dat jsme se rozhodli změnit výzkumnou metodu a šetření 

provést formou rozhovorů s experty. Respondenty rozhovorů byli zkušení tlumočníci s více 

než desetiletou praxí, kteří se alespoň příležitostně zabývají tlumočením obchodního jednání. 

Oslovili jsme 13 tlumočníků, vytipovaných na základě osobní známosti, doporučení jiných 

tlumočníků či jejich webové prezentace. Komunita tlumočníků čínštiny v ČR je poměrně malá 

a vzájemně propojená, takže identifikovat vhodné osoby nebylo složité. Z 13 oslovených 

tlumočníků bylo 9 ochotno rozhovor poskytnout. 

 Změna výzkumné metody způsobila i určitý posun celkového zaměření výzkumu. 

Tlumočenou komunikaci jsme sice nemohli zkoumat bezprostředně a do takového detailu, 

nová metoda nám však umožnila provést značně komplexní zmapování celé problematiky.  

 

7.2.1 PŘÍPRAVA A REALIZACE ROZHOVORŮ 

Hendl (2012) doporučuje rozhovory s expertem provádět v několika po sobě jdoucích fázích 

(189). Takový postup však v našem případě nebyl vhodný, jelikož tlumočníci bývají vytížení  

a často pobývají mimo ČR. V některých případech trvalo i několik týdnů, než se jim podařilo 

najít čas pro poskytnutí rozhovoru. Rozhovory tedy bylo možné vést pouze jednorázově a se 

značným časovým omezením. Většina rozhovorů trvala asi hodinu. 

Šlo o polostrukturované rozhovory s návodem. Měli jsme připravený seznam 

nejdůležitějších témat, kterým jsme se chtěli věnovat, ale spíš než tomu, abychom je pokryli 

všechna, jsme dávali přednost získání co nejdetailnějších informací.  

Při přípravě a provádění rozhovorů jsme se řídili pokyny Hendla (2012: 166-172). 

Pokud byl dostatek času, nejprve jsme pokládali otázky, jejichž cílem bylo oživit paměť  

a aktivizovat respondenta (např. „Popište prosím poslední obchodní jednání, na kterém jste 

tlumočil“). Následovaly otázky vztahující se ke znalostem. Nakonec byly zařazeny otázky 

demografické a kontextové, i když v některých případech jimi rozhovor začínal. Snažili jsme 

nechávat co největší prostor respondentovi a postupovat od co nejotevřenějších otázek (např. 

„Jak myslíte, že se kultura projevuje v komunikaci?“) k uzavřenějším („Jak se liší česká  

a čínská kultura ve vyjadřování kritiky?“). 

Všichni respondenti přistoupili na podmínky výzkumu podepsáním informovaného 

souhlasu účastníka (viz příloha č. 2) či zasláním potvrzujícího e-mailu po jeho přečtení. 
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7.2.2 TRANSKRIPCE 

Až na jeden byly všechny rozhovory nahrávány a transkribovány. Respondent č. 5 se 

záznamem nesouhlasil a při transkripci jsme se tedy spoléhali pouze na zápisky. Rozhovory 

jsme při transkripci stylisticky upravovali, očišťovali od různých syntaktických chyb  

a převáděli jsme je do spisovné češtiny. Celkově jsme se snažili zvýšit jejich srozumitelnost 

pro čtenáře. Následně jsme vypustili některé irelevantní či opakující se prvky, a informace, 

které by mohly být diskrétní. Přepsané rozhovory jsme poslali respondentům, kteří měli 

možnost se k nim vyjádřit, případně požádat o vypuštění některých dalších pasáží, které si 

nepřáli zveřejnit. 

 Rozhovory byly poskytnuty se slibem anonymity. Pro zvýšení anonymity byl dokonce 

při přepisu některých rozhovorů změněn rod respondenta. Rod vyjádřený v transkripcích tedy 

nemusí odpovídat skutečnému pohlaví respondentů. 

 

7.2.3 KLASIFIKACE DAT 

Kategoriální systém, podle něhož jsme data roztřídili, byl na nejabstraktnější rovině předem 

daný, v průběhu práce s daty byl dále obohacován o konkrétnější kategorie.  

Dvěma nejobecnějšími kategoriemi byly 1) faktory působící na roli tlumočníka a 2) 

činnosti tvořící náplň role aktivního tlumočníka. Všechny konkrétnější kategorie byly 

vytvořeny induktivně.  

 

7.2.4 TŘÍDĚNÍ DAT 

Všechny rozhovory byly rozděleny do segmentů, které tvořily nějaký tematický celek. Často se 

jednalo o otázku s odpovědí. Některé odpovědi pak byly rozděleny do více segmentů, pokud 

respondent hovořil o více tématech. Celkem jsme takto rozhovory rozdělili na 249 segmentů. 

Každý segment byl označen číslem, pro umožnění reference a dohledání v rozhovoru. Podle 

čísel bylo možné také určit pořadí segmentů v rozhovoru. Kromě toho byl každý segment 

označen číslem respondenta. 

Jednotlivé segmenty jsme pak zanesli do tabulky a přiřazovali k nim čísla kategorií. 

Některé segmenty vypovídaly jak o faktorech působících na roli tlumočníka, tak o činnostech 

tlumočníka. Pro obě základní kategorie jsme tedy vytvořili samostatný sloupeček. 
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8 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

V chápání role tlumočníka se různí respondenti někdy poměrně značně odlišovali. Čísla, 

kterými jsou různí respondenti označeni, byla přidělena podle toho, jestli dotyčný inklinuje 

spíše k aktivní, nebo k pasivní roli, s tím že čím nižší je číslo, tím aktivnější je role, a naopak.  

8.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROLI TLUMOČNÍKA 

8.1.1 KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Výpovědi respondentů potvrzují vliv některých faktorů, které uvádí Alexieva (1997). Jedním 

z nich je míra formálnosti situace. Podle respondenta R8, by tlumočník při vysoce formálních 

příležitostech, jako jsou jednání s politickými činiteli, měl být co možná nejméně aktivní (225).  

Ačkoli by v některých situacích aktivní zásah tlumočníka mohl komunikaci prospět,  

ve vysoce formálních situacích by měl tlumočník fungovat pasivně. Zodpovědnost za účinek 

výpovědi nesou primární mluvčí (232). Respondent však hovořil spíše o politických, než  

o obchodních jednáních. 

 

Má se tlumočník snažit upravovat projev tak, aby byl srozumitelnější? 

Já jsem se to snažil dělat. Ovšem byly případy, kdy jsem na jednu stranu rezignoval. Když už to moc 

nešlo, když jedna strana byla natvrdlá a jednání nebylo na vysoké úrovni, tak jsem do toho i vstoupil 

a upozornil, že potřebuji něco vysvětlit druhé straně. Ale pouze v situacích, když jsem si to mohl 

dovolit. Na oficiální úrovni má člověk stát vzadu a nebýt vidět. 

8 225 

Číňan může např. říct: „Jsme rádi, že se naše vztahy dlouhodobě rozvíjejí, jsme rádi, že ČR byla 

první v Evropě, kdo s námi vstoupil do diplomatických vztahů a je velká škoda, že se pak vzhledem 

k politickému vývoji nerozvíjely tak, jak by si zasloužily. Věříme ale, že se teď začnou 

zlepšovat.“ To je pro Číňana velká výtka a znamená nespokojenost (naráží se na tandem Havel-

Dalajlama). Číňané to v té době říkali jako svou mantru. Zdůrazňovali dobrý základ, ale vyjadřovali 

nespokojenost, a zároveň říkali, že věří ve zlepšení. Češi to ale často vnímali jako vyjádření toho, že 

je všechno v pořádku, a odpovídali třeba ve smyslu: „My jsme taky rádi“. Otázka ovšem je, jaké měli 

sami instrukce a co chtěli říct. To už ale nebyla moje starost. Jen vím, že jako svědek jsem měl 

tuhle zkušenost. Měl jsem pocit, že česká strana jakoby někdy nechápala, co přesně se vyjadřuje a 

cítil jsem z jejich strany spíše překvapení, že Číňani nazývají stav věci dobrý. Ale to nebyla chyba 

tlumočení. A třeba je podceňuju a moc dobře věděli, co dělají. 

8 232 

tab. 3 Vliv míry formálnosti situace na roli tlumočníka 

 

Důležitým faktorem je také cíl tlumočené události. Alexieva uvádí, že to jestli jsou cíle 

účastníků sdílené nebo protichůdné je jedním z klíčových faktorů pro pochopení role 
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tlumočníka (Alexieva 1997: 230). Při obchodním tlumočení bývají často cíle účastníků 

protichůdné. Jak uvádí Alexieva, v takových případech se více projevují kulturní rozdíly  

a bývá potřeba aktivnější role tlumočníka (139, 265, 266). Výpovědi respondentů to potvrzují. 

Naopak při setkání politických zastupitelů bývá podle respondentů často hlavním cílem 

samotné proběhnutí schůzky či výměna vzájemných stanovisek (226). V těchto případech 

vystupují tlumočníci obvykle převážně pasivně (44). 

 

Funguje tedy tlumočník někdy i jako moderátor? 

Nepoužil bych slovo „moderování“. Spíše jde o to, jak dávkuje svůj projev - ať už hlasitostí nebo 

výstavbou a uzavíráním logických bloků. U mluvčích tyto celky nemusí být až tak výrazné, některé 

věci řečník nevyjádří úplně jasně. Někdy je to tím, že není zvyklý mluvit s tlumočníkem. Tlumočník 

tedy může pomoci, ale pouze prostředky, které nejsou obsahové. Nesmí říct něco, co sám mluvčí 

neřekl. To může udělat až v situaci nejvyšší krize. 

Platí to jen pro vysokou konsekutivu nebo třeba i pro obchodní jednání? 

Při obchodním jednání je to důležité o něco méně. Tam zase mohou nastat situace, kdy začnou 

mluvit 3 lidi najednou – tlumočník pak nemusí být schopen všechno pojmout a musí na to 

řečníky upozornit. Opravdu se mi ale nelíbí slovo „moderovat“. 

9 139 

Myslíte si, že vaše role se u různých klientů liší? 

Liší se to, jsou různá tlumočení třeba oficiálního typu, kde tohle nenastává. Tam jsou obě 

strany zvyklé pracovat s tlumočníky a není třeba zasahovat. Strany vzájemně čekají, až druhá 

domluví, zpravidla si do toho nijak neskáčou. Zkrátka jsou to taková jednání, kde se nic moc 

nedohaduje. Čínská strana často dostává třeba nějaké informace o tom, jak funguje státní 

správa nebo jak fungují různé úřady. Svým způsobem se to tlumočí snáze, i když je to třeba 

náročnější na slovní zásobu. Není to ale potřeba moderovat. 

Kdežto u obchodních jednání je to někdy až trochu boj. Nedorozumění tam mohou vzniknout 

velice snadno a občas je třeba Číňana zabrzdit a říct mu, že to nepochopil. 

 

Co myslíte tím zabrzdit? 

No třeba když vystartuje s něčím, co je prostě mimo. 

[...] 

4 264 

265   

266 

Myslíte si, že aktivní role tlumočníka je přímo úměrná tomu, jak oficiální je situace? 

Ano, já jsem to tak vnímal. U těch nejvyšších oficiálních návštěv se navíc nejednalo o ničem 

příliš konkrétním. I když si zcela nerozumí, nevadí to tolik, nejde o konkrétní výpověď, jde o 

to, že se setkají. Měli by si porozumět, vyměnit si svoje stanoviska (např.: máme zájem posílit 

spolupráci), ale nemusí se na ničem dohodnout. Stačí, když si vymění signály, konkrétní 

informace není příliš důležitá. Konkrétní věci se vyjednávají na nižších úrovních korespondenčně. 

8 226 

Co když Čech vyjádří, že něco není úplně jisté nebo odmítne návrh. Může to Číňany znepokojit? 

Ano. Když třeba člověka pozvou do Číny a on řekne: „Já už jsem starý, je to daleko a nemáme 

7 44 
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peníze“. Většinou to bývá pravda, ale Číňané by použili nějakou zástěrku. Na to, jak v tom případě 

postupovat, nemám univerzální recept. Záleží na situaci. Když je to celé jenom formální návštěva, 

Češi nemají zájem a jenom si potřebují něco odfajfkovat, tak to neřeším a prostě to 

přetlumočím tak, jak to říká ten Čech. 

tab. 4 Vliv cíle interakce na roli tlumočníka 

 

8.1.2 PŘESVĚDČENÍ A ZAMĚŘENÍ TLUMOČNÍKA 

Jako stejně důležitá skupina faktorů jako ta předchozí, ne-li ještě důležitější, se podle ukázalo 

osobní přesvědčení a zaměření tlumočníků.  

Přesvědčením máme na mysli jejich představu o tom, jakou roli by tlumočník měl 

zastávat. Mezi respondenty se vyskytují jak zastánci aktivní (především R1 a R2), tak pasivní 

role (především R9 a R7). Někteří se vůči opačnému způsobu fungování tlumočníka důrazně 

vymezují (94, 96).  

Zastánci pasivní role jsou přesvědčeni, že primární funkcí tlumočníka je fungovat jako 

jazykový kanál (92, 378, 397). Tlumočník sice může v krajních případech klientům pomoci 

aktivním zásahem, není to však jeho odpovědností (7). Tou je pouze jazyková konverze a za 

účinek na posluchače si ručí řečníci sami (120). Tlumočník by se tedy podle nich měl řídit 

primárně obsahem původního sdělení, nikoliv komunikačním záměrem mluvčího. 

 

Domnívám se, že tlumočník by v procesu komunikace měl hrát co nejmenší roli a být 

„neviditelný“. Proto by se kulturní vyjasňování nebo napravování mělo činit s co největší 

citlivostí a být použito pouze tam, kde by jinak došlo k zásadním potížím. To je moje 

přesvědčení a zkušenost a možná i určité „dogma“. Byl jsem vychován k tomu, co můžu 

parafrázovat jako „cynické tlumočení“, což ale neznamená to být doslovný. Ve výsledku je to 

vždy otázka konkrétní zkušenosti a toho, jak to člověk dokáže dávkovat. Nemělo by se to 

používat úplně 100%. Ale najít tu správnou míru je dlouhý proces, k tomu každý tlumočník ve svém 

profesním životě dospívá. Ta míra je nesdělitelná. Domnívám se, že hledání by mělo začínat od téměř 

doslovného překladu, kdy si je za to, co říká, zodpovědný sám mluvčí. Tlumočník se má snažit 

komunikaci řečníka s příjemcem ne nahradit, ale usnadnit. Kdyby do toho nad míru vstupoval, nutil 

by komunikující partnery, aby se bavili o něčem jiném, než vlastně chtějí. 

9 92 

V těchto věcech člověk musí mít zkušenost a cit. Mezi tlumočníky vzdálenějších jazyků, kteří 

neprošli tlumočnickým školením, nebo k té práci nemají vztah, panuje přesvědčení, že by mělo 

být tlumočeno to, co by mělo být řečeno a ne co bylo řečeno. Někdy se to děje i na nejvyšších 

úrovních. 

9 94 

U tlumočení čínštiny to obecně vidím jako velký problém. Věnují se tomu lidé, kteří neprošli 

tlumočnickým tréninkem, nemají k tomu patřičný vztah a jsou stavěni do role jakýchsi 

9 96 
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jazykových nebo kulturních kouzelníků. Kulturnímu narovnávání či sbližování přikládají 

velkou roli. 

Nemůže se stát, že když člověk přeloží věrně to, co říká Čech, může to působit dost negativně?  

V první řadě je to zodpovědnost toho, kdo takovou informaci vypouští. Dnes existují různá 

školení na to, jak jednat s příslušníky jiných etnik a kultur. Takže v tom si myslím, že tlumočník 

nenese nějakou významnou zodpovědnost. Stejně jako u té předchozí otázky, existují určité 

situace, kdy je nutné to korigovat, aby nedošlo k inzultaci. Ale principielně, co nejvíc doslova a 

prostřednictvím citu se dostávat k nějaké střední cestě. 

9 120 

Myslíte si, že tlumočník to může Čechům zprostředkovat tak, aby to pochopili? 

Člověk je může upozornit na pár věcí. Pokud má ta česká strana zájem, tak po skončení toho jednání 

může tlumočník upozornit například na to, že to neproběhlo dobře a proč si to myslí. Případně alespoň 

říci: „Pokud se neozvou do týdne, tak je jasné, že zájem nemají“. Nicméně tam spíš jde o to, že by 

často byla vhodná konzultace před jednáním. 

I když i to je otázka. Protože to zase není úlohou tlumočníka. Jeho úlohou je to, aby se strany 

dohodly a neměl by zasahovat do toho jednání jako takového. Ale zase, když český tlumočník 

sleduje, jak silně nahrává tlumočník protistraně, tak je mu líto té české strany, která si to 

neuvědomuje. 

3 377 

378 

Měl by se tvářit, že tam není. Nejlepší je, když strany mají pocit, že jednají přímo. 3 397 

Pojďme se přesunout k dalšímu tématu. Jak bys popsal tlumočníkovu úlohu? Co tlumočník dělá? 

Tlumočí.  

 

Co to znamená? 

Nevím, jak bych to měl rozvinout. Snažím se držet toho, že tlumočník v první řadě tlumočí. A 

teprve v druhé řadě může pomoci nějakou radou, která se týká zpravidla etikety. Například 

když vidí, že v jinak dobře rozjednaném obchodu by mohla vzniknout nějaká zbytečná chyba.  

7 6 

7 

tab. 5 Názory zastánců pasivní role tlumočníka 

 

Podle respondentů, kteří jsou zastánci aktivní role, je špatně, pokud tlumočník neupraví 

výpověď kultuře příjemce tak, aby se předešlo potenciálnímu nedorozumění (346, 351). Měl 

by se řídit především záměrem klienta. Někteří (R2) se dokonce aktivně snaží zvyšovat 

harmonickou atmosféru (166, 167). 

所以，你会在对话中跟他们讨论吗？Takže byste s klientem takto konzultovala v průběhu jednání?  

对，是一种协调的作用。就是调节氛围。当然我也可以只算这个翻译的钱，那就 OK，你 说

什么我就翻译什么。但我不只是为了赚我钱。我不愿意这么做。因为每个翻译的特点不一

样， 我的特点就是我在翻译的同时，世上也在协调。当然，有的时候我会做这个机器。但是

我和请我去的这个人已经有不错的关系，他对我有信任。 

Ano, člověk má funkci mediátora. Usměrňuje atmosféru. Samozřejmě, může si jednoduše vzít svojí 

1 166 
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tlumočnickou odměnu, a o víc se nestarat. Jednoduše tlumočit, co kdo říká. Ale mě nejde jenom 

o peníze. Takhle to já dělat nechci. Každý, kdo tlumočí má samozřejmě svoje specifika, moje 

specifikum je to, že v průběhu tlumočení uvádím obě strany v soulad. Samozřejmě, někdy funguji 

také jako tlumočnický stroj. Ale lidé, kteří mě přizvou k tlumočení, už se mnou mají dobrý vztah, 

mají ke mně důvěru. 

实际上不是介绍两个公司，或者是两位人，一个捷克人，一个中国人，这个关系。而是协调

两种文化之间的关系。我不希望他们会产生不好的感觉，生气。我希望就是双方最后就能达

成。因为商业谈判，就是把这个事情谈下来，不要把这件事情谈崩了，我不想再见到你了！

而是说怎么把这个问题，谈一谈，就解决了。是解决问题，不是造出问题。 

Člověk vlastně nespojuje dvě firmy nebo dva lidi, ale je prostředníkem mezi dvěma kulturami. 

Nechci, aby mezi nimi vznikaly nějaké špatné pocity nebo zlost, aby byl někdo otrávený. Chci, 

aby se obě strany nakonec dohodly. Obchodní jednání totiž znamená, že se něco vyjedná, nikoliv 

jednáním rozbije tak, že se lidé už nikdy nechtějí znovu ani vidět. Je to řešení určitých problémů, 

nalézání společného řešení, nikoliv nacházení problémů. 

1 167 

Takový je můj názor, ale například jiný kolega si zase zakládá na tom, že tlumočí vše a na 

rovinu. Ale otázkou je, jestli se tlumočí přesně, pokud se to říká, tak jak je to v češtině. Ten 

kolega si zakládá na tom, že nic nepřikrášluje, a když je někdo blb, tak je to jeho věc. Ale to je 

omyl v osobě. Je tam osoba mluvčího, prostředek a pak je tam osoba příjemce. Mluvčích i 

příjemců bývá několik. Opravdu si myslím, že český mluvčí, který zdaleka nemá takovou 

sociální opatrnost a je z technického prostředí, nechce říct: „my vám teď řekneme, jací jste 

blbci“. Mluví ale způsobem, který je konfliktní, když se to přeloží doslova a do čínštiny. 

Tlumočník to nemusí překládat konfliktně, neměl by to tak překládat. 

2 346 

Takže myslím si, že je třeba, aby tlumočník kulturně spojoval, a praxe to potvrzuje. Ta 

koncepce mého kolegy funguje třeba na konferencích. 

2 351 

tab. 6 Názory zastánců aktivní role tlumočníka 

 

Kromě přesvědčení hraje roli také profesní zaměření. Zaměřením myslíme hlavní pole 

působnosti tlumočníka. Někteří tlumočníci vynikají v konferenčním tlumočení (R9), v oblasti 

vysoké konsekutivy při politických jednáních (R8 a R9) nebo v jiných sférách (R6) a obchodní 

jednání tlumočí jen příležitostně. Jiní (R1 a R2), se naopak zaměřují na obchodní tlumočení  

a někdy působí i jako zastupitelé či poradci. 

 

Můžete vyjmenovat svoje činnosti? 

Zaprvé, právní a ekonomické poradenství – to je primární činnost, na kterou jsem byl v tomto 

případě zjednán. Dále je tam mediace – to znamená, že česká strana mě deleguje, abych jednal 

za ně. A nakonec tlumočení, pokud se účastní někdo z české strany. [...] Takže tyto tři role: 

poradce, mediátor, tlumočník. 

2 300 
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Role tlumočníka je tedy spojování. Věřím tomu přesahu. Myslím si, že lidé jsou spokojeni, když 

pomůže najít cestu. A ne když dělá rozdíly a ještě se raduje z toho, jak když někdo řekl něco 

špatně, tak to řekl špatně. Je tam tenká hranice toho, že si člověk naběhne, když bude 

odhadovat. Ale to je potom otázka úrovně a zkušenosti. Když tlumočíte stejným lidem třeba 2, 3 

roky, už víte, jací jsou, jak se vyjadřují. Berete to jako takovou hru. Čím více to děláte, tím lépe 

to hrajete. 

2 354 

Jaký druh tlumočení nejčastěji provádíte? 

Z hlavy nevím přesně, mění se to v různých dobách. Byly roky, kdy 90% veškerého tlumočení 

byla vysoká konsekutiva. Teď, díky působení česko-čínské smíšené komory, došlo k tomu, že na 

ministerských úrovních příležitost ke konsekutivnímu tlumočení vymizela. [...] Zůstává tedy práce 

pouze pro parlament či pro senát. To většinou dělám já. V minulosti jezdily čínské delegace 

nejrůznějších výborů zkoumat, jak je legislativně upravena a jak funguje konkrétní problematika v 

jiných zemích. Tohle upadá. Na druhou stranu se relativně úspěšně daří rozvíjet simultánní 

tlumočení, které před 5 lety bylo v troskách. [...]Tehdy mohlo být ročně tak 4 - 5 větších 

konferencí, kde se čínština tlumočila. Dnes jsou to třeba 2 - 3 konference za měsíc. Nárůst je tedy 

veliký. [...] 

9 - 

Jsou to těžko popsatelné věci a záleží na konkrétní situaci a lidech. Pokud bych měl napsat učebnici, 

nebylo by tam nic jiného, než to, co už jsem řekl. Princip je tlumočit doslovně, lépe řečeno 1:1, a 

potom na základě citu tomu dávat nějaký rozměr. Obrácený postup by se člověku mohl vymstít. 

Tlumočení je proces postsynchronní – vždy se děje v závěsu za zdrojem a nevíte, co bude následovat. 

Pokud se řečník chce dostat do sporu, je to jeho věc. 

9 130 

[...]可是如果你作为一个工具，他说一句，他是这个情绪，你得把这个情绪翻译过来。对方回

答是另外一个情绪。你比较被动。这个更难。你必须掌握他们的意思。 

[...]Když jste ale nástroj a tlumočíte větu po větě, musíte dobře vystihnout náladu. Partner na to nějak 

zareaguje a zase opět je třeba vystihnout tu emoci. Jste relativně pasivní. Je to obtížnější. Musíte 

přesně vystihnout určitý smysl. 

 

这个情况比较少有吗？Takových situací je tedy poměrně málo? 

对我来说比较少有。因为这种工作不适合我，没有发挥我的作用。我的作用不是翻译最好。我

不是语言上面最好的一个人。而是说，我知道怎么样跟别人沟通处理问题。这是我的常产。 

Ano, alespoň pro mě jsou poměrně vzácné. Osobně mi to totiž nevyhovuje, nevyužiji při tom 

svoje schopnosti. Mou dovedností není to, že dokážu něco přetlumočit úplně nejlépe, že umím 

jazyky úplně nejlépe. Ale to, že vím, jak s lidmi komunikovat a jak řešit problémy. To je moje 

největší aktivum. 

1 201 

202 

tab. 7 Vliv profesního zaměření tlumočníka 

 

Z osobního zaměření plyne také míra zkušenosti s kulturní mediací. Tlumočník může výrazně 

pomoci kulturní bariéru překonat, ale nesprávnými aktivními zásahy do interakce může také 
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hodně zkazit. Pokud se tlumočník omezí na pasivní roli, nese zodpovědnost pouze za jazykový 

převod. Pokud však vystupuje aktivně, je jeho zodpovědnost daleko širší. Většina respondentů 

tedy přistupuje ke kulturnímu zprostředkovatelství s obezřetností (268, 121) a jako kulturní 

zprostředkovatelé vystupují pouze v případech, kdy jsou si jistí, že to dokážou provést správně 

(9). Na druhou stranu respondenti, kteří se specializují na obchodní sféru, ke kulturní mediaci 

přistupují se značnou sebedůvěrou (2). 

 

Není v zájmu vašeho klienta, abyste nějaké ostřejší hrany zahlazoval a jeho výpovědi formuloval tak, 

aby byly přijatelnější, či pokud je třeba, abyste přidával na zdvořilosti? 

To je komplikovaná otázka, ale vlastně se pořád bavíme o tom samém a ty odpovědi jsou pořád stejné. 

Nevíte, co klient chce říct a co je cílem jeho jednotlivých vyjádření. Může schválně stupňovat 

situaci, protože ji chce dostat do nějakého konfliktu. To vy nevíte. [...] Když se to člověk snaží 

příliš korigovat, ani jeho mozek to nebude stíhat. Je to už další proces navíc. Samozřejmě, je 

třeba zapojit cit a věci vyhodnotit na místě. Ale principielně nevíte, jaká je strategie řečníka. 

9 122 

Nebo si vzpomínám na jeden případ, kdy ode mě v přestávkách očekávali roli informátora. Chtěli 

[čínské ]partnery vyhodnotit, jestli jsou důvěryhodní nebo ne. 

 

A co jste tedy řekl těm, kdo po Vás chtěli zhodnotit důvěryhodnost čínských partnerů? 

Snažil jsem se z toho vyvlíknout, nechtěl jsem se vyjadřovat k těm konkrétním Číňanům. Spíš 

jsem jim sděloval fakta, nějaké další zkušenosti. [...] 

4 268 

Máte zkušenost s tím, že klienti samotní mají zájem o kulturní briefing? Děje se to často? 

Určitě. Třeba v případě státních návštěv. Polovinu času v letadle člověk stráví s tím, že se probírají 

věci týkající se dané tématiky. Člověk probere všechny různé aspekty. A lidé se zajímají. Proto je to 

tak zajímavá práce. Na druhou stranu i při této mimopracovní interakci s klientem člověk nesmí 

překročit určitou hranici. Neměl by ho tlačit do určité svojí představy o tom, co má a co nemá 

dělat. Máte velkou zodpovědnost v tom smyslu, že byste měl podávat co nejobjektivnější 

informace, ne příliš konkrétního charakteru. 

9 121 

[...] A tlumočník je od toho, aby spojil dva lidi, kteří si chtějí něco říct. A protože celý život pracuje 

s dvěma kulturami, Východ – Západ nebo čínština – čeština, čínština – angličtina, atd. Velice dobře je 

zná a už od pohledu pozná různé případy. Vidí: „á technik“. Nedávno mě třeba zaujal jeden typ 

popsaný v knize sexuologa Plzáka, který se jmenoval „technik-děcko“. Na to si často vzpomenu, 

když vidím některé techniky, kteří přijdou na jednání, mají zelené kalhoty, červené ponožky, 

jsou neupravení a sociálně trochu nepřizpůsobiví. Rozumí svému oboru, ale vůbec nerozumí 

komunikaci. 

2 353 

tab. 8 Opatrnost s výkonem aktivní role 
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8.1.3 KLIENT 

Poslední skupina faktorů, kterou jsme na základě rozhovorů identifikovali, se vztahuje  

ke klientovi. V první řadě jde o očekávání klienta od tlumočníka. Někteří klienti vyžadují  

od tlumočníka, aby fungoval čistě jako jazykový stroj (166). Respondent R4 uvedl, že to tak 

bývá většinou u Čechů (267). Někteří klienti však od tlumočníka očekávají aktivnější roli. 

V těchto případech s ním obvykle předem konzultují své záměry, ptají se na kulturní rozdíly 

apod.  

Pokud taková dohoda neproběhne a klient sám neprojeví zájem, většina tlumočníků se 

raději drží pasivní role (11, 13, 116). Bývá to tak často v případech, kdy se klient 

s tlumočníkem neznají a setkají se až těsně před samotným jednáním (24). 

  Tlumočník R2 uvedl, že vyžaduje schůzku vždy (361). Podle jeho slov klienti málokdy 

požádají tlumočníka o konzultace sami, pokud jim ji však aktivně nabízí jako službu, často této 

nabídky využijí (328). 

 

Někdy do toho tedy vstupuji. Ale to záleží na přístupu klienta k tlumočníkovi. Někteří 

tlumočníka berou jenom jako lidský stroj na tlumočení. Pak je radno do toho moc nevstupovat a 

nechat to tak, protože za to je člověk placený. Někteří zase tlumočníka berou více jako partnera, 

pak je prostor větší. Ale pro každého člověka je to různé. Já se snažím, pokud nejsem vyloženě 

vyzván, nebo nejsme domluveni, nevybočovat z role tlumočníka, čili lidského stroje na překlad. 

 

Jak se dozvíš, co od tebe klient očekává? 

Na tom se musíme předem domluvit. Například při společné cestě do Číny. 

7 10 

11 

Pokud se na ničem takovém nedomluvíte, držíš se tedy té role, že pouze převádíš jazykově? 

Snažím se do toho vstupovat co nejméně.  

7 13 

Je role také závislá na očekávání individuálního klienta? 

 Samozřejmě záleží i na klientech. Když si mě najmou Češi, tak se ode mě většinou neočekávají, 

že do toho budu nějakým způsobem vstupovat. 

4 267 

所以，你会在对话中跟他们讨论吗？ 

Takže byste s klientem takto konzultovala v průběhu jednání? 

 对，是一种协调的作用。就是调节氛围。当然我也可以只算这个翻译的钱，那就 OK，你 说

什么我就翻译什么。但我不只是为了赚我钱。我不愿意这么做。因为每个翻译的特点不一样， 

我的特点就是我在翻译的同时，世上也在协调。当然，有的时候我会做这个机器。但是我和请

我去的这个人已经有不错的关系，他对我有信任。 

Ano, člověk má funkci mediátora. Usměrňuje atmosféru. Samozřejmě, může si jednoduše vzít svojí 

tlumočnickou odměnu, a o víc se nestarat. Jednoduše tlumočit, co kdo říká. Ale mě nejde jenom o 

peníze. Takhle to já dělat nechci. Každý, kdo tlumočí má samozřejmě svoje specifika, moje 

1 166 
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specifikum je to, že v průběhu tlumočení uvádím obě strany v soulad. Samozřejmě, někdy funguji 

také jako tlumočnický stroj. Ale lidé, kteří mě přizvou k tlumočení, už se mnou mají dobrý 

vztah, mají ke mně důvěru. 

Někdo může argumentovat tím, že tlumočník nikdy neví, jak to ten klient vlastně myslí. A je obtížné 

předem odhadnout, co je záměr a co ne. A když se tlumočník pokusí např. něco zahladit, tak se to proti 

němu může obrátit. 

Ano, to platí pro konferenční tlumočení. Ale kdykoliv jdete na nějakou politickou, obchodní cestu, tak 

vám vždycky dají podklady. A když vám je nedají, tak já si o ně říkám týdny dopředu, pokud je to 

politická úroveň. Když je to předseda představenstva, tak rovněž. Vyžaduji schůzku, alespoň 

s někým. A v jejich zájmu je, aby k tomu došlo, a pak dobře víte, co chtějí sdělit. Pak už je to na 

vás, abyste to zvládnul. 

2 361 

Myslíte si, že nedorozumění mohou způsobovat odlišné zdvořilostní normy? Mám na mysli například 

formy odmítnutí a další věci.  

Ano, k těmto nedorozuměním docházet může. Nejsou to nedorozumění jazyková, ale nedorozumění 

plynoucí z jiných kulturních vzorců a konceptů. Čína pracuje také s konceptem tváře a jeho ztráty. 

Negativní nebo příliš ostentativní vyjádření nejsou v Číně příliš korektní. Ale když čínský partner 

řekne „budeme o tom přemýšlet“, přetlumočím to jako „budeme o tom přemýšlet“. Je věc příjemce, 

jestli se bude snažit tuto informaci rozklíčovat a jestli se mě na to zeptá jako kulturního 

poradce. 

9 116 

Co může dělat tlumočník v situaci, kdy se třeba Češi neúměrně dlouho představují a nenechají čínskou 

delegaci, aby se představila?  

Tlumočník s tím většinou nemůže dělat nic. Právě proto, že česká strana začne velice rychle vést 

monolog. Já jsem jenom od toho, abych ho převáděl. Navíc když se ke klientům dostávám přes 

agenturu, tak je neznám. Vidím se s nimi poprvé až těsně před tím.  

7 24 

Jsou tato kulturní školení častá? 

Když to nabízíte jako produkt, tak je to časté. U samotného tlumočení je to ale velice neobvyklé. 

Málokdy se stane, že by tlumočníka požádali, aby přišel dřív a poradili se s ním, vysvětlili mu 

něco. 

2 328 

tab. 9 Vliv klienta na roli tlumočníka 

Jeden respondent uvedl, že adekvátní míra kulturní mediace záleží také na vztahu jeho klienta 

s protistranou, neboli na relativním postavení primárních účastníků komunikace (srov. 

Anderson 1976). Pokud má relativně větší zájem na spolupráci protistrana, je na místě, aby se 

ona snažila přizpůsobit kultuře klienta. V opačném případě je však v zájmu klienta, aby 

kulturní mediace, zejména směrem k protistraně, probíhala: 
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Také jste zmínil, že Číňané neříkají otevřeně „ne“. Může je urazit, když to udělá Čech? 

To samozřejmě záleží. Někdy určitě ano, ale já si nemyslím, že by se jednání mělo Číňanům úplně 

podřizovat. Spíš si myslím, že v rámci úspěšnosti by člověk měl vědět, jak Číňani myslí a využít toho 

co nejvíc ke svému vlastnímu prospěchu. Těžko se o tom mluví takhle obecně.  

Vždy je třeba zvážit, kdo proti komu stojí. Pokud jedná velká firma s malou firmou, tak je to 

jasné – malá firma se musí každopádně přizpůsobit a není o čem mluvit. Pokud jedná velká česká 

firma s malou čínskou, tak je situace opačná. Pokud jedná velká firma s malou firmou, ale ta 

velká firma má evidentní zájem o něco, co jinde nesežene, tak je ta malá česká firma v úplně jiné 

pozici. Takže se to nedá zobecnit. Strategie prostě musí být jiné. 

3 388 

tab. 10 Vliv vzájemného postavení primárních stran 

8.2 NESTRANNOST/ZAUJATOST TLUMOČNÍKA 

Nad nestranností, či zaujatostí tlumočníka se zamýšlí Anderson (1976). Tvrdí, že nestrannost 

tlumočníka je obvykle dána jeho představou o sobě samém jakožto neutrální osobě. (1976: 

213). Výpovědi respondentů potvrzují, že nestrannost, či zaujatost je dána především osobním 

přesvědčením (101, 106, 378, 380). Většina respondentů považuje za správné do určité míry 

svému klientovi pomáhat (289, 61), avšak ne na úkor protistrany (358). Jeden respondent uvedl, 

za normálních okolností se snaží být neutrální, avšak pokud má protistrana vlastního 

tlumočníka, který jí pomáhá, snaží se i on pomáhat svému klientovi (378, 380). 

 

Myslíte si, že tlumočník je nestranný?  

Může být. Samozřejmě, že ho vždycky ho někdo platí a od toho se odvíjí ta stranickost v první 

řadě. Druhá věc je, že tlumočník, stejně jako diplomat by měl mít zájem budovat přátelství. To je 

základem diplomacie a mezinárodního práva veřejného. Diplomati musí mít zájem se domluvit. I když 

na začátku na sebe dští síru a mají mezi sebou konflikty. Farář, to je zase podobná disciplína, by měl 

člověka uvést do nějakého duchovního klidu, umožnit mu přežívat na světě a pomoci mu pochopit 

moralitu. A tlumočník je od toho, aby spojil dva lidi, kteří si chtějí něco říct. [...] 

2 106 

Jste během jednání samotného neutrální, nebo se snažíte pomáhat straně, která vás najala?  

Vždycky je tam nějaká snaha vyhovět klientovi. On vás platí, a je důležité, aby měl pocit, že je to 

z jeho strany efektivní. 

4 289 

Myslíte si, že to, co jste říkal o „cynickém“ tlumočníkovi, platí například i při obchodním jednání? 

Nejde tam přeci jen o výměnu informací, jazykem se něco dělá a je třeba, aby obě strany dobře 

pochopily co. 

Pokud vím, tak za napoleonských válek byli tlumočníci součástí rozvědných týmů. Byli používání jako 

zbraň. V posledních 50-70 letech se tato profese ale vyvinula jako nezávislá, jako svébytné povolání. I 

když tlumočníka platí jenom jedna ze stran, není žádnou z těch stran vázaný. V tomto smyslu 

tlumočník zodpovědnost nenese. Nesou si ji sami mluvčí. Není to ale zase tak striktní. 

9 101 
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Jak vnímáte roli tlumočníka při obchodním jednání? 

Snažím se věrně zprostředkovat to, co říká každá strana. Je pravda, že mám tendenci napomáhat 

straně, která mě najala. Vím, jaké ti lidé mají cíle, a snažím se jim pomoci těch cílů dosáhnout. 

6 61 

V podstatě nejlepší je, když se podaří dosáhnout double win. To je největší radost. Tlumočník by 

neměl někoho přelstít a pomáhat přelstít druhou stranu. To by nebylo profesionální. 

2 358 

Myslíte si, že tlumočník to může Čechům zprostředkovat tak, aby to pochopili? 

Člověk je může upozornit na pár věcí. Pokud má ta česká strana zájem, tak po skončení toho jednání 

může tlumočník upozornit například na to, že to neproběhlo dobře a proč si to myslí. Případně alespoň 

říci: „Pokud se neozvou do týdne, tak je jasné, že zájem nemají“. Nicméně tam spíš jde o to, že by často 

byla vhodná konzultace před jednáním. 

I když i to je otázka. Protože to zase není úlohou tlumočníka. Jeho úlohou je to, aby se strany 

dohodly a neměl by zasahovat do toho jednání jako takového. Ale zase, když český tlumočník 

sleduje, jak silně nahrává tlumočník protistraně, tak je mu líto té české strany, která si to 

neuvědomuje. 

3 377 

378 

Když mám proti sobě čínského tlumočníka, který je zaměstnanec čínské firmy, tak bych já měl 

pomáhat té české firmě. Ale pokud tam nikdo takový není, tak mě k tomu nic nevede. Pak už tam 

jde jenom o to, aby se domluvili. 

 

Mají Číňané svého tlumočníka většinou? 

Někdy. 

3 380 

tab. 11 Nestrannost / zaujatost tlumočníka 

8.2.1 ZPŮSOB POMOCI 

Výpovědi respondentů potvrzují tvrzení Andersona (1976), že tlumočník může některé straně 

pomáhat především tím, že „odfiltruje“ některé nevhodné informace a přetlumočí pouze to, co 

je v zájmu jedné ze stran sdělit (68). Naopak informuje svou stranu o tom, co si sdělují členové 

protistrany mezi sebou (269). Existují ale i sofistikovanější způsoby spolupráce jedné ze stran 

s klientem. Tlumočník může předstírat, že něco špatně přetlumočil a tím své straně umožní vzít 

určitá slova zpět (395).  

 Kromě toho samozřejmě může tlumočník pomoci svému klientovi tím, že vystupuje 

aktivně jako kulturní prostředník (63). Takové aktivity však nepovažujeme za zaujatost, 

protože jimi tlumočník druhou stranu nijak neznevýhodňuje, a naopak přispívá k hladkému 

průběhu jednání.  

  

Jakým způsobem probíhá tlumočení? 

Většinou konsekutivně, po několika větách. Někdy se lidé na jedné straně mezi sebou domlouvají a 

to se samozřejmě nepřekládá. Pak mi třeba i řeknou, co nemám překládat, a co chtějí, abych 

6 68 
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předal. 

Proč nechtějí, abyste nějaké věci přeložil? 

Většinou pořádají nějaký plán, který nechtějí partnerovi odhalit. 

Chtěli po vás, abyste prozradil, co si mezi sebou [Číňané] říkali? 

To se mi taky stalo, zase jindy. Problém ale je, že Číňané se často dokážou bavit svým domácím 

dialektem. Pak se člověk vůbec nechytne. Rádi to schválně využívají – vědí, že je tam někdo, kdo 

jim vidí do karet. 

4 269 

A co jim tedy tlumočník ještě může dát? 

Může jim poradit nějakým backgroundem, jak na čínskou stranu. Často také podceňují přítomnost 

jejich tlumočníka. 

3 370 

Pak jsou samozřejmě další věci, ale ty už je na dohodě mezi tlumočníkem a tím, kdo ho najímá. Jsou 

strategie, kdy se něco svede na tlumočníka. Tlumočník si musí určit, jestli na to přistoupí nebo 

nepřistoupí. 

Co se takto svádí na tlumočníka? 

Někdy se dá na tlumočníka svést třeba, že něco špatně pochopil, což ale může být strategická 

chyba, která se udělá na začátku. Tím že to na sebe vezme tlumočník, otevře prostor pro další 

vyjednávání. 

3 395 

Jak se tedy liší způsob, jakým spolupracujete se svým klientem a s protistranou? 

Mám pocit, že bych měl za svého klienta trochu víc kopat. Snažím se pomáhat, třeba když se lidé 

ptají – s ohledem na kulturní kontext – nevhodně. Můžu je upozornit, že nějaký způsob vyjádření 

není nejvhodnější a navrhnout jim, jak by to bylo vhodnější. Snažím se zabránit faux pas, aby se 

protistrana nenaštvala. 

6 63 

tab. 12 Způsob pomoci klientovi 

Někteří tlumočníci se snaží pomáhat oběma stranám tím, že podporují přátelskou atmosféru 

(88, 263), snaží se zvýšit vzájemný respekt mezi stranami a předcházet zbytečným konfliktům 

(167). Zejména pokud jsou zájmy obou stran v konfliktu, může tak výrazně přispět  

ke konstruktivnímu hledání společného řešení (336, 339). 

 

Myslíte si, že je ještě něco důležitého při tlumočení obchodního jednání? 

Myslím si, že pro tlumočníka je nejdůležitější být zdvořilý. Usmívat se, umět říkat prosím. A 

také projevovat zájem. To se na člověku pozná. 

6 88 

Myslíte si, že je jeho úkolem pomáhat, aby mezi stranami byla harmonická atmosféra? Dobrý 

tlumočník k tomu může přispět, ale na obchodních jednáních z principu dobrá atmosféra ani 

být nemůže. Šikovný tlumočník k tomu ale může přispět. Harmonická atmosféra nastat může, ale 

hlavně až ke konci, pokud se dohodnou. K tomu tlumočník přispět může. 

4 263 

实际上不是介绍两个公司，或者是两位人，一个捷克人，一个中国人，这个关系。而是协调

两种文化之间的关系。我不希望他们会产生不好的感觉，生气。我希望就是双方最后就能达

1 167 
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成。因为商业谈判，就是把这个事情谈下来，不要把这件事情谈崩了，我不想再见到你了！

而是说怎么把这个问题，谈一谈，就解决了。是解决问题，不是造出问题。 

Člověk vlastně nespojuje dvě firmy nebo dva lidi, ale je prostředníkem mezi dvěma kulturami. 

Nechci, aby mezi nimi vznikaly nějaké špatné pocity nebo zlost, aby byl někdo otrávený. Chci, 

aby se obě strany nakonec dohodly. Obchodní jednání totiž znamená, že se něco vyjedná, 

nikoliv jednáním rozbije tak, že se lidé už nikdy nechtějí znovu ani vidět. Je to řešení určitých 

problémů, nalézání společného řešení, nikoliv nacházení problémů. 

Myslíte si, že je nějaký rozdíl ve vyjadřování nespokojenosti? 

Je to ten koncept tváře. Jakmile se strany sblíží a začnou spolupracovat, může dojít k tomu, že 

některá strana začne vyjadřovat svou nespokojenost. Mediátor musí takové nálady ladit. 

Někdy jde o totální odmítání partnera. To se vyskytuje na středních manažerských pozicích, kdy 

česká nebo čínská strana najednou získá pocit, že protistrana je úplně k ničemu. 

2 336 

Takto dochází k velkému nedorozumění a čeští technici se pak dívají na Číňany jako na 

nekompetentní partnery, kdežto Číňané vnímají Čechy jako někoho, kdo je neschopný věci stihnout 

včas, kdo nechápe tlaky a koho víc zajímá dovolená než ten důležitý projekt, na kterém společně 

pracují. Tak vznikají zásadní třenice. A je na vedení a na mediátorovi, aby to pořád hladil a 

nikdy nenechal nějakou ze stran ventilovat totální nespokojenost a odpor. 

2 339 

tab. 13 Pomáhání oběma účastníkům komunikace 

8.3 ČEŠI A ČÍŇANÉ VE SPOLUPRÁCI S TLUMOČNÍKEM 

Podle Trompenaarse je jednou z klíčových kulturních orientací, která se podepisuje na způsobu 

spolupráce klientů s tlumočníkem, určování statusu na základě výkonu/přisouzení. Tvrdí, že 

v kulturách kde je důležitý výkon, se od tlumočníka obvykle očekává pasivní role. Naopak 

v kulturách s připsaným statusem bývá tlumočník značně aktivní. Poskytuje obsáhlý komentář 

dodávající kontext výpovědím protistrany, vystupuje jako poradce pro vyjednávací strategii  

a filtruje negativní prvky výpovědí protistrany. Obecně svému klientovi velmi pomáhá. 

(Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 109-110). Podle jeho dat se česká kultura řadí mezi 

kultury se statusem přisouzeným, kdežto čínská kultura je spíše na pomezí (viz graf 16.). 

Z toho by vyplývalo, že Češi očekávají od tlumočníka aktivnější roli než Číňané. 

 Toto tvrzení výpovědi respondentů nijak přesvědčivě nedokládají. Někteří tlumočníci 

sice zmiňují, že Češi občas stojí o to, aby tlumočník hrál aktivní roli (199), není to však 

zdaleka pravidlem (61, 391) a jiní tlumočníci dokonce tvrdí praví opak (267, 369). Respondent 

R3 naznačuje, že naopak čínští tlumočníci své straně pomáhají v takové míře, jakou si česká 

strana často ani nedokáže představit (370, 378).  
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而且一般来说，我不以第一人称翻译，并不代表着任何一方。如果捷克公司请了我，我就会

代表他们。我跟中国一方说“我”，但是向捷克人说“他们说...”。捷克人雇佣我，就是想

我帮他们解决一个问题，而不只是我是一个工具。有时候我只是做翻译，就没有任何的立

场。 

Navíc většinou netlumočím v první osobě, jako bych nezastupovala žádnou stranu. Když mě najme 

česká firma, tak zastupuji ji. V první osobě mluvím jenom směrem k čínské straně, Čechům 

sděluji, co říká jejich partner ve 3. osobě. Češi si mě najmou, protože chtějí, abych jim 

pomohla vyřešit nějaký problém. Nejsem jenom nástroj. 

1 199 

Jak vnímáte roli tlumočníka při obchodním jednání? 

Snažím se věrně zprostředkovat to, co říká každá strana. Je pravda, že mám tendenci napomáhat 

straně, která mě najala. Vím, jaké ti lidé mají cíle, a snažím se jim pomoci těch cílů dosáhnout. 

6 61 

Moje výtka je taková, že české firmy často nevyužívají potenciál tlumočníka tak, jak by mohly. 

(Druhá věc je, jestli si to dokážou zaplatit.)To je pro ně škoda, protože jsou určité strategie jednání s 

Číňany, které vystudovaný sinolog zná. Český podnikatel nemá ty historické a kulturní souvislosti. 

Sice se pohybuje v businessu, ale tam je to prostě jinak. 

3 391 

Je role také závislá na očekávání individuálního klienta? 

Samozřejmě záleží i na klientech. Když si mě najmou Češi, tak se ode mě většinou neočekávají, 

že do toho budu nějakým způsobem vstupovat. 

4 267 

Konzultoval to přitom nějak s Vámi? 

Až na místě, ale konzultoval. Bylo to poprvé, kdy jsem měl pocit, že česká strana pořádně ví, co 

chce. Často to tak nebývá. Češi mají tendenci rozjet business s Čínou, aniž by si uvědomovali, co to 

všechno obnáší. Vycházejí z toho, že oni jsou zkušení obchodníci a manažeři, kterým všechno 

vychází. Nepřipouštějí si, že by to někde mohlo být jinak, nebo obtížnější. Že by styl jednání měl být 

jiný, pokud člověk nechce skončit špatně, měl by se trochu uzpůsobit partnerovi. Češi si často vůbec 

nenechají poradit, chtějí skutečně jenom tlumočení bez jakéhokoliv feedbacku. 

3 369 

A co jim tedy tlumočník ještě může dát? 

Může jim poradit nějakým backgroundem, jak na čínskou stranu. Často také podceňují přítomnost 

jejich tlumočníka. 

3 370 

I když i to je otázka. Protože to zase není úlohou tlumočníka. Jeho úlohou je to, aby se strany 

dohodly a neměl by zasahovat do toho jednání jako takového. Ale zase, když český tlumočník 

sleduje, jak silně nahrává [čínský] tlumočník protistraně, tak je mu líto té české strany, která si 

to neuvědomuje. 

3 378 

tab. 14 Orientace české a čínské kultury vůči aktivní roli tlumočníka 

Rozhovory však poměrně zřetelně vypovídají o jiném kulturním rozdílu ve vztahu mezi 

klientem a tlumočníkem. Číňané obecně mnohem více váží slova, která vypustí (srov. Ting-

Toomey 1998: 36), a proto si své případné projevy si častěji připravují předem (365)  

a mnohem lépe spolupracují s tlumočníkem (237, 365). Naopak Češi se v tomto ohledu jeví 
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relativně lehkovážně (229, 237, 248) – častěji mluví spatra (108), bývají hůře připraveni  

a spolupráce s tlumočníkem bývá špatná (329), či prakticky nulová (66, 67, 237, 365). Často 

podceňují vliv tlumočníka a spíše než kvalita je zajímá cena (242, 383). 

 

Spolupracujete s klientem před tlumočením? 

Většinou moc velký prostor pro spolupráci není. Bývá to narychlo domluvené. 

6 66 

Často nedostanu dostatečně detailní materiály ani informace o konkrétním obchodu, 

protože to bývá obchodní tajemství. 

6 67 

Ale jinak byla příprava spíš minimální, ani jsem nedostal materiály. Někdy jsem žádal o 

materiály, a ani mi neodpověděli, nebo řekli, že materiály nejsou, případně odkázali na svoje 

stránky. V takových případech se můžete připravit jen velmi zhruba. Bývá to tak nejčastěji. 

Někdy se mi stalo i to, že mi nedali materiály, i když byly. Dali mi je třeba v autě 5 minut 

předem! 

 

Proč myslíte, že to tak je? Je to snad kvůli utajení informací? 

Nemyslím si, že by to bylo tajné. Tlumočník je vázán mlčenlivostí, měl by k tomu mít 

přístup. Pro mě to byl projev neprofesionality. Čínská strana naopak byla vždycky dobře 

připravená. 

8 237 

Někdy se mi stalo, že Čech házel vtipy. Například jednou chtěl ministr rozvolnit 

atmosféru, a řekl: „Tak si vyzkoušíme tlumočníka – jak byste přeložil: ´Kolik třešní tolik 

višní´?“. A jak to máte vyřešit? Rychle naznačit, že jde o slovní hříčku, kterou chtějí 

vyzkoušet tlumočníka. Takové nepříjemné situace se občas stávaly. 

8 248 

Česká strana, i ve velice závažných jednáních často tlumočníkovi nedá žádné podklady. 

Pošlou jenom odkazy na webové stránky. Ty by si tlumočník mohl studovat 14 dní, ale dostane 

zaplaceno za 2 dny nebo i jedno odpoledne. A ještě se s ním pak agentura handrkuje o peníze. 

Proto do toho pochopitelně tlumočník nejde tak, že by v tom ležel víkend a studoval si 

terminologii, příklady smluv apod. Pak samozřejmě tlumočení pokulhává. Někdy jsou to 

zásadní věci, tlumočník není připravený, nechytne se. 

2 329 

Většina čínských mluvčích, se kterými se setkávám, mají-li veřejný projev, nebo projev, 

který má být tlumočen, postupuje podle naučených zásad. V Česku je módou hovořit 

spatra bez přípravy, kdežto Číňané se většinou snaží mít projevy připravené. Neznamená 

to, že by je vždy četli – čtou je jenom ve 30-40% - ale připravené projevy si pamatují 

téměř slovo od slova. Může za tím stát řada důvodů: to, že mají jiný způsob vzdělávání, čínské 

písmo, které se nelze naučit jinak než memorováním – mají velmi dobře vyvinutou tento druh 

paměti. 

9 108 
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Zbývám se hlavními kulturními rozdíly, které mohou způsobit potíže v komunikaci a způsob, jak 

je tlumočník může pomoci překonávat. Máte k tomu ještě něco, co byste chtěl dodat? 

Číňané počítají s tlumočníkem jako se součástí týmu a chtějí minimalizovat jeho možné 

selhání. Dají mu materiály dopředu. Často tlumočníci na státní úrovni čtou projevy. Mají 

je písemně přeložené a čtou je česky. A my to lepíme, včetně tiskovky, na stojáka, bez 

možnosti poznámek. Vy můžete řečníka upozornit, aby vám dával prostor po větách, ale 

on stejně začne celé souvětí a řekne třeba 10 vět, které si nemůžete poznamenat. 

2 365 

Číňani mě překvapili spíš tím, že měli všechno perfektně připravené. Češi naopak byli 

často méně připravení, v některých situacích byli zmatení nebo reagovali neadekvátně. 

8 229 

Jak často tedy dochází ke spolupráci tlumočníka s českou stranou před či po jednání? 

Moc často ne. Samozřejmě, když si to řekneme na rovinu, hlavní problém je v tom, že 

české firmy se snaží šetřit. A snaží se šetřit i na těch tlumočnických úkonech. 

3 383 

Proč už teď moc netlumočíte? 

Teď už to nedělám právě proto, že mě odradil ten neprofesionální přístup, chtěl jsem dělat 

věci pořádně a ne ztrácet čas a dělat ze sebe šaška. Tady jsem neměl prostor, tak jsem šel dělat 

něco jiného. Navíc jsem zjistil, že česká strana si raději najme nějakého studenta, nebo 

nějakého Čecha, který dlouhodobě žije v Číně, než aby platila letenku tlumočníkovi. 

Nejsou peníze a šetří se (i když často se peníze nalévají do něčeho jiného). Někdy si vše 

nechávají tlumočit čínskou stranou, pak je to zadarmo. Je na tom vidět, že nejde o to, co se 

říká, ale o to, aby jednání proběhlo. 

8 242 

tab. 15 Souvislost mezi kulturou klienta a jeho spoluprácí s tlumočníkem 

 

8.4 NÁPLŇ AKTIVNÍ ROLE 

V teoretické roli jsme uvedli kategorie činností aktivního tlumočníka, které popsali 

Angelelliová (2003) Gutvirthová (2008) nebo Holkupová (2010). Při analýze dat jsme dospěli 

k vlastním kategoriím, které se od všech uvedených rozdělení liší. Důvodem je především to, 

že uvedené práce se zabývaly komunitním tlumočením, které má některé charakteristiky 

odlišné od tlumočení v obchodním jednání. 

 Jako činnosti tlumočníka tedy označujeme tlumočení a další činnosti, které provádí 

osoba tlumočníka v zájmu dorozumění primárních mluvčích při tlumočené komunikaci. 

Tlumočení samotné definuje Pöchhacker jako „formu převodu, kdy první a zároveň definitivní 

formulování výpovědi v jiném jazyce je vytvořeno na základě jejího jednorázového pronesení 

v původním jazyce“ (Pöchhacker 2004: 11). Tuto definici v této práci přejímáme. 

 Osoba, která vystupuje jako tlumočník, někdy pro svého klienta provádí i celou řadu 

jiných služeb. Respondenty nejčastěji zmiňovanými činnostmi překračujícími roli tlumočníka 

bylo vystupování jako zástupce či poradce. Tyto činnosti budou definovány později. Dalšími 
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aktivitami, které byly zmíněny, jsou např. práce asistenta nebo fyzická obrana klienta v případě 

napadení. Těmito činnostmi se zabývat nebudeme. 

 Činnosti tlumočníka můžeme rozdělit do dvou základních skupin na transparentní  

a netransparentní. Jako transparentní označujeme takové aktivity, které se dějí s vědomím 

primárních účastníků. Netransparentní aktivity se dějí v průběhu tlumočení interakce a alespoň 

jedné straně zůstávají skryté. Jak poznamenávají např. Fromontová (2011) či Anderson (1976), 

tlumočník má nad probíhající komunikací moc. Zvláště v případě čínštiny a češtiny nemají 

primární účastníci žádnou kontrolu nad tím, sděluje-li tlumočník skutečně to samé, co mluvčí. 

Tlumočník toho může využít a výpověď záměrně upravit ku prospěchu buď jednoho, nebo  

i obou mluvčích. 

 

TRANSPARENTNÍ AKTIVITY 

Mezi transparentní aktivity, které jsme výzkumem zjistili, patří: 1) vysvětlování kulturních 

rozdílů, 2) moderování a 3) vyjasňování při neporozumění. 

8.4.1 VYSVĚTLOVÁNÍ KULTURNÍCH ROZDÍLŮ 

Touto činností máme na mysli konzultace mezi tlumočníkem a jednou ze stran, kdy tlumočník 

upozorňuje na kulturní rozdíly, které by mohly vést k nedorozumění v komunikaci. Tyto 

konzultace se mohou odehrávat před, během, nebo po tlumočené interakci.  

 

PŘEDCHÁZEJÍCÍ A NÁSLEDUJÍCÍ KONZULTACE 

V poskytování kulturního školení před jednáním byly mezi respondenty velké rozdíly. Někteří 

uvedli, že ho poskytují běžně (325), jiní naopak téměř nikdy (29). Faktorů ovlivňující 

uskutečnění či neuskutečnění kulturního briefingu je několik, mezi těmi, které respondenti 

zmínili, jsou aktivní nabízení této služby, časové možnosti klienta, povaha klienta (234, 326)  

a jeho zájem na výsledku jednání (150) či věk tlumočníka. Z dat vyplývá, že konzultace 

tlumočník poskytuje nejčastěji v případech, kdy cestuje společně s klientem v letadle (327). 

V takových případech bývá na konzultace dostatek času. Stejně je tomu i s poskytováním 

konzultací následných (322). V ostatních případech k nim však dochází jen málokdy (41, 322, 

323). 

 

Poskytujete klientům kromě následného debriefingu také kulturní školení před jednáním? 

Ano, to je to poradenství, které nabízím. Poučení o kulturní diverzitě je něco standardního, co 

nabízím všem. 

2 325 



 

 

 

109 

 

 

 

Jsou tato kulturní školení častá? 

Když to nabízíte jako produkt, tak je to časté. U samotného tlumočení je to ale velice neobvyklé. 

Málokdy se stane, že by tlumočníka požádali, aby přišel dřív a poradili se s ním, vysvětlili mu 

něco. 

2 328 

Neptají se tě ani na způsob pohoštění, zasedací pořádek apod.? 

Na to se mě obvykle nikdo neptá. Je pravda, že to je věc, kterou musím občas připomínat, když 

je situace úplně neúnosná. 

7 29 

Poskytoval jste někdy české straně dodatečné konzultace?  

Pokud jsem z české strany cítil zájem, tak ano. Ale většinou to byli poměrně arogantní mocní, 

kteří neměli na komunikaci přílišný zájem. Po čase jsem si taky zvykl nebrat to tak osobně a vážně 

a nedávat do toho tolik sebe. 

8 234 

[...]Kulturní školení je tedy první co nabídnu tomu, kdo chce nějak jednat s čínským partnerem. 

Ale čím větší firma, čím vyšší manažer, tím víc má pocit, že všechno ví, že nic takového 

nepotřebuje. Příjemnějším partnerem jsou středně velké firmy. Lidé jsou přirození a rovnou třeba 

řeknou: „byl jsem v Číně jednou, a to ještě v Pekingu. Co budeme dělat?“ Vezmou vás k přípravě a 

podobně. 

2 326 

谈判之中或之后他们也会让你给他们解释对象是什么意思吗？Požadují klienti během jednání 

nebo po něm, abyste jim vysvětlila reakce protistrany? 

 一般来说他们会在之前做一个准备，如果有什么要注意的。因为毕竟是两个不同的文化。 

Pokud jde o něco důležitého, tak už před jednáním se klienti připravují a ptají se, na co si mají 

dávat pozor. Jde přeci o dvě různé kultury. 

1 150 

Takže to je přesah tlumočníka, na který by si měl troufnout, neměl by se ho bát. Ale ne všichni mají 

pedagogické schopnosti, ne všichni na to mají věk – pokud je někomu 25, tak ho 50tiletí chlapi 

budou poslouchat jenom jako exota, který umí čínsky. Pokud je vám stejně jako jim, tak už vás 

berou trochu jinak. 

2 327 

Máte zkušenost s tím, že klienti samotní mají zájem o kulturní briefing? Děje se to často? 

Určitě. Třeba v případě státních návštěv. Polovinu času v letadle člověk stráví s tím, že se 

probírají věci týkající se dané tématiky. Člověk probere všechny různé aspekty. A lidé se 

zajímají. Proto je to tak zajímavá práce. [...] 

9 121 

tab. 16 Faktory působící na poskytnutí předchozí konzultace 

Na naše zvyklosti jsou Číňané tak trochu „slibotechny“. Vždycky něco slíbí a pak se to nestane. To 

ale neznamená, že by se jim nedalo věřit. To je součást kultury. Kdo tomu rozumí, ví, že to 

neznamená, že ten člověk není důvěryhodný, jenom se mu to třeba nepovedlo. 

A jak to tedy jako tlumočník řešíš? 

Pokud je na to čas, a klient je tomu přístupný, tak mu to řeknu. Někdo se sám zeptá, co si o tom 

myslím. Ti, kdo obchodování s Čínou myslí vážně, na to dříve nebo později přijdou. [...] Těm, 

kdo to ještě nevědí a zajímá je to (což nebývá často), řeknu, ať se připraví na to, že nic nebude 

na čas. [...] 

7 40 
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Děje se to často? 

Zpravidla v případech, kdy se společně cestuje. Když je to nějaké nárazové tlumočení tady 

v ČR, tak to tak časté není, což je někdy škoda. [...] 

2 322 

Ne vždy pro to jsou ale vhodné podmínky. Pokud je to špičkové tlumočení, tak je řečník 

většinou vytížený, hned utíká jinam a zapomíná na to. Pak se stává, že se na vás obrátí někdo 

z ministerstva a žádá vás o záznam z toho, o čem se mluvilo – třeba na pracovním obědě, kde se žádný 

jiný záznam nedělá. A je dobře, když to tlumočník ví. 

2 323 

tab. 17 Faktory ovlivňující poskytnutí následné konzultace 

Obsahem těchto školení bývají rozdíly v přesvědčeních (326), kulturních orientacích (208, 

326), v komunikačních strategiích (209, 326, 370) – zejména ve zdvořilostních normách (210), 

citlivá témata (290), odlišné reálie (326), zvyklosti týkající se zejména dárků a zasedacího 

pořádku (208) či jiných věcí (403) nebo specifika nonverbální komunikace (208). Jeden 

tlumočník také zmínil, že někdy klienty varuje před tím, že pokud má čínská strana svého 

tlumočníka, výrazně jí pomáhá (370). Kromě toho také klienti mohou s tlumočníkem probírat 

konkrétní obchod a vysvětlit mu své cíle (326, 330). 

 

Byl byste ochoten sdělit, co je toho součástí? 

Dělám to velice od podlahy. Ideální je jednodenní nebo půldenní seminář. Vysvětluji, na čem je 

civilizace založena, provedu komparaci kulturních rozdílů, způsobů myšlení a komunikačních 

prostředků, jak funguje tým, stát. Pak se věnujeme předmětu dané kulturní spolupráce (v Číně 

se tomu pořád říká „podnik“) a doporučíte nějaké postupy. Záleží na povaze konkrétního 

projektu, jestli je více zaměřen na obchod, na výrobu, nebo spotřebu apod. Je ale třeba stejně 

začít u toho, jak ta kultura žije a srovnat rozdíly. Tedy věci, o kterých jsem hovořil – koncept 

tváře, sociálního kapitálu, pohostinnosti, důvěry, nedůvěry, týmové hry. Dnes je populární i 

dělat nějaký nácvik. [...] 

2 326 

Chtějí po Vás někdy klienti, abyste poskytnul kulturní briefing? 

Ano, někdy se to stává. Už jsem zmínil, jak se mě jednou ptali třeba na ta vhodná a nevhodná 

témata. Nebo se ptají na to, jak je to s tou ztrátou tváře. Jsou si těchto věcí vědomi, a chtějí to 

nějak dovysvětlit. 

4 290 

Role kulturního mediátora spočívá hlavně v tom, že nějaké straně dáváte rady o kulturních 

zvyklostech protistrany. Například jak se dávají dárky (kdy, komu, co se nedává atd.). Dále, 

když se vyhotovuje soupis hostů, je důležité je neseřadit abecedně, ale podle jejich hierarchie. 

Podobně citlivý je zasedací pořádek. Také nonverbální komunikace, jako podávání a přijímání 

vizitky oběma rukama. 

5 208 

Dále je dobré upozornit na nějaké komunikační normy. Třeba na to, že Číňané vás většinou 

neodmítnou přímo. Nemá smysl se dobývat nějakého jasného vyjádření. Takové věci je možné 

dořešit až potom, jako takový follow-up. 

5 210 
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Je dobré připravit Čechy i na to, že Číňané se budou ptát na osobní věci. 5 209 

Můžou to být i takové věci, že například pokud je telefonické tlumočení, je nesmysl volat 

Číňanům od dvanácti do dvou, protože to jsou všichni buď na obědě, nebo odpočívají. A volat 

někomu v téhle době je prohřešek. Nemá to smysl. A priori to bude negativní. 

3 403 

A co jim tedy tlumočník ještě může dát? 

Může jim poradit nějakým backgroundem, jak na čínskou stranu. Často také podceňují 

přítomnost jejich tlumočníka. 

3 370 

Briefing je tedy dobrý pro obě strany, jak pro zadavatele, tak pro tlumočníka, a zpravidla se 

neděje. [...] Takový postoj je ale totálním spoléháním se na jednu osobu, která to zpravidla unese 

jenom v nějaké míře. Tlumočníků, kteří by se octli v neznámém prostředí a byli stoprocentní, moc 

neznám. 

2 330 

tab. 18 Předmět konzultací předcházejících jednání 

Obsahem následných konzultací bývá vyhodnocení protistrany či závěrů, které z proběhlého 

jednání vyplývají (41, 377). Také může pomoci předejít zbytečnému napětí tím, že vysvětlí 

klientovi některé projevy vyplývající z odlišné kultury či společenské reality v dané zemi, které 

mohou vést klienta k nesprávným negativním závěrům o protistraně (260, 287) či 

neadekvátním očekáváním (41). 

Tlumočník má také možnost dovysvětlit některé věci, které se mu nepodařilo 

přetlumočit ideálním způsobem (322). Klient se může ujistit, že správně pochopil, co druhá 

strana říkala, formou resumé (322, 323). Tlumočník může také klientovi pomoci pochopit 

kulturní projevy protistrany, s nimiž se během spolupráce setkal a jejichž významem si není 

jistý (151). 

 

Děje se to často? 

Zpravidla v případech, kdy se společně cestuje. Když je to nějaké nárazové tlumočení tady v ČR, tak 

to tak časté není, což je někdy škoda. Protože zákazník by se mohl zeptat, jaký jste z toho měl 

pocit. Krom toho se tlumočníkovi ne vždy všechno musí povést a ví, že v některých místech si 

nebyl jist. Je dobré si to pak srovnat. Nebo někdy tomu tlumočníkovi samotnému nemusí sedět 

některé věci. Řečník se třeba splete v číslech. Takže je dobré si udělat resumé toho, co bylo 

řečeno. Myslím, že je to velmi dobrá věc, kterou lze jen doporučit. 

2 322 

A jak to tedy jako tlumočník řešíš?  

Pokud je na to čas, a klient je tomu přístupný, tak mu to řeknu. Někdo se sám zeptá, co si o 

tom myslím. Ti, kdo obchodování s Čínou myslí vážně, na to dříve nebo později přijdou. Někdy 

trvá třeba rok a půl, než se obchod uskuteční. Ale když se uskuteční, a je rozjednaných 10 

dalších, člověk si oddychne a přestane mu to vadit, zvykne si. Když pak někdo s Čínou 

spolupracuje déle, zjistí, že je to opakující se vzorec. Těm, kdo to ještě nevědí a zajímá je to 

7 41 
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(což nebývá často), řeknu, ať se připraví na to, že nic nebude na čas. Řeknu třeba: „Podle mě 

to jednání vypadalo výborně, samozřejmě připravte se na to, že když jste se dneska domluvili 

na tom, že se něco stane za půl roku, tak se to může protáhnout. Číňani to zkusí, ale nemusí to 

dopadnout. Neznamená to ale, že to nakonec vůbec nedopadne.“ 

Myslíte si, že tlumočník to může Čechům zprostředkovat tak, aby to pochopili?  

Člověk je může upozornit na pár věcí. Pokud má ta česká strana zájem, tak po skončení toho 

jednání může tlumočník upozornit například na to, že to neproběhlo dobře a proč si to myslí. 

Případně alespoň říci: „Pokud se neozvou do týdne, tak je jasné, že zájem nemají“. Nicméně 

tam spíš jde o to, že by často byla vhodná konzultace před jednáním. 

97 377 

Myslíte, že by ten Číňan reagoval jinak, kdyby lépe chápal, jaká je v Česku situace, požadavky 

apod.? 

Ano, tohle je úplně běžné. Číňané nechápou strukturu českých norem, a nejvíc je vytáčí to, že 

z jejich pohledu všechno trvá hrozně dlouho. Byl to i tento případ. Na nějakém druhém setkání 

předložil projektant návrh smlouvy, podle které měl být projekt hotový za měsíc. Když to Číňan 

zjistil, tak toho to úplně nadzvedlo, úplně se zděsil. Při každé příležitosti pak připomínal, že v Číně 

by všechno bylo hrozně rychle, že projekt by byl hotový za čtyři dny nebo za týden, a i stavební 

práce by byly hotové hned. 

Vysvětloval jste mu nějak, že to v Česku takhle probíhá standardně? 

Občas bylo potřeba trochu ho uklidnit a nějaké věci dovysvětlit. 

4 260 

Není zvláštní, že Číňanům vadí na jedné straně zdlouhavost, o které jsme mluvili na začátku, a na 

druhou stranu jim nevadí se dlouho takto „oťukávat“? 

Ono při těch jednáních jde o hodně a není dobré to úplně uspěchat, už z podstaty věci. Kdežto u 

těch technických věcí, třeba rekonstrukce nebo jednání s úřady, se jim zdá, že provedení 

samotné je hrozně zdlouhavé. V Číně to díky tomu počtu lidí a možnostem, které tam jsou, tak 

dlouho netrvá. Nejsou na to zvyklí, jsou tam jiná pravidla. Firmy jsou sankcionované, když 

něco nedodělají do určité doby. To tady taky může být, ale to je třeba prosadit ve smlouvě. Oni 

jsou ale často zvyklí jednat bez nějakých smluv na přímo, což tady ale prostě nejde. 

Co si myslíte, že může tlumočník udělat, aby napomohl překonat tyto kulturní rozdíly?  

Tlumočník může ve vhodný okamžik nějaké straně něco říct nebo naznačit. Třeba v pauze 

v průběhu jednání nebo po skončení nějakého kola jednání. Tlumočník může také nějakou 

stranu uklidnit a říct jim, že takhle to tady chodí běžně. Oni za takovouhle radu budou rádi. 

Sami sice nějakou zkušenost mají, ale ještě jim to třeba nikdo takto neřekl, neodůvodnil. 

V průběhu samotného jednání na to většinou není prostor, ani by to nebylo vhodné. 

4 287 

Ne vždy pro to jsou ale vhodné podmínky. Pokud je to špičkové tlumočení, tak je řečník většinou 

vytížený, hned utíká jinam a zapomíná na to. Pak se stává, že se na vás obrátí někdo 

z ministerstva a žádá vás o záznam z toho, o čem se mluvilo – třeba na pracovním obědě, kde 

se žádný jiný záznam nedělá. A je dobře, když to tlumočník ví. 

2 323 
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有的已经去过中国，已经见过面了，找我讲讲他们自己经历。比如说： “太有意思了，我们

什么还没谈，这个老板就请到馆子里，吃的好，喝的好，玩儿好，什么还没谈就，开始说很

好很好。接待得非常的好。然后应该说到具体的事情，可是我老找不到这个人！” Někteří za 

mnou jdou po návratu z Číny, kde se setkali s partnerem a popisují mi, co zažili. Například se 

velice diví, že ještě než se s partnerem začali na čemkoliv domlouvat, už je vzal do restaurace, 

objednal dobré jídlo, pití a dal si záležet, aby se dobře bavili. Ještě spolu ani nezačali 

spolupracovat a protějšek se choval, jakoby už byli dobří přátelé. Když bylo na čase projednat 

konkrétnějších věci, najednou ten člověk nebyl k zastižení. 

1 151 

tab. 19 Předmět následných konzultací 

KONZULTACE V PRŮBĚHU JEDNÁNÍ 

Pokud konzultace probíhají v průběhu jednání, nejčastěji tlumočníci upozorňují klienty na to, 

že jejich výpověď může, vzhledem ke kulturním odlišnostem, u protistrany vyvolat jinou 

reakci, než by čekali (63, 147, 197, 211, 302). Často také tlumočník rovnou navrhuje, co by 

bylo vhodné v dané situaci říci, aby dosáhli svého cíle v dané interakci (147, 52, 15). Konečné 

slovo však nechává na klientovi (52, 211). 

 

Jak se tedy liší způsob, jakým spolupracujete se svým klientem a s protistranou? 

Mám pocit, že bych měl za svého klienta trochu víc kopat. Snažím se pomáhat, třeba když se lidé 

ptají – s ohledem na kulturní kontext – nevhodně. Můžu je upozornit, že nějaký způsob 

vyjádření není nejvhodnější a navrhnout jim, jak by to bylo vhodnější. Snažím se zabránit 

faux pas, aby se protistrana nenaštvala. 

6 63 

A když tam sedí, tak se s ním radíte? 

Mohu se s ním radit nebo mu tlumočím. Při tom tlumočení je dobré ho upozornit, že to, co právě 

řekl, má úskalí, a zeptat se, jestli si je toho vědom. Výhodou oproti standardnímu tlumočení je to, 

že se můžete na různé věci dotázat.  

2 302 

Myslíte si, že tlumočník působí jako mediátor i způsobem, jakým formuluje sdělení? 

Ano, ale je dobré se řídit kodexem v tom smyslu, že bychom neměli přilepšovat původní sdělení. 

Maximálně pokud by to znělo hodně neurvale, je dobré na to upozornit. Pokud na tom klient 

ale trvá, pak to tak přeložit. 

5 211 

所以你翻译的时候，发言人知道你向对方说什么，还是把他的话自己改变而直接跟对方说？

Ví vždy řečník, jakým způsobem tlumočíte to, co říká nebo obměníte, to co říká a rovnou tak hovoříte 

s protějškem?  

没有，我先跟他们讲：“你先不要把这个话说给他”，或者：“你确信你要我把这个话说给他

吗？因为不然你们的关系就完蛋了”。 

Nejdřív s nimi proberu. Řeknu jim, to zatím neříkají. Nebo ji vysvětlím, že když něco řeknou, 

tak tím zkazí vzájemný vztah a obchod se rozpadne, a zeptám se, jestli jsou si jistí, že chtějí, 

abych to přetlumočila. 

1 197 
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我除了翻译、协助他们把这个事情弄解释清楚，让他们这个合作能够达成以外，也需偶尔提

示一下他们，这个话不能在这个时候说。我除了协助他们把这个事情弄解释清楚、让他们这

个合作能够达成，也需要偶尔提示一下他们，这个话不能在这个时候说。这个话不能这么

说。我给他们讲，你觉得这样行不行，你觉得可以我就跟他说。 

Moje role nezahrnuje jenom to, že tlumočím, umožňuji oběma stranám aby si vyjasnili různé věci a 

pomáhám jim uskutečnit obchod. Kromě toho je občas také třeba upozornit na to, že by něco 

neměli v daný okamžik něco říkat, nebo že by to neměli říkat daným způsobem. Navrhnu jim, 

co by bylo dobré říct. 

1 147 

Řekneme rovnou a na plno: „já na to nemám“. To u Číňanů nedělá dobrý dojem. Číňan to může 

pochopit tak, jako že se Čechovi nechce. 

Děláš s tím něco jako tlumočník? 

Většinou nemám příležitost s tím něco udělat. Všechno už jsem řekl. Většinou se snažím tlumočit, 

co se říká. Když hrozí něco takového, řeknu mluvčímu, že by to Číňané mohli pochopit jinak. 

Upozorním ho, řeknu mu, co má říkat, a pak se snažím tlumočit přesně to, co říká. Pak už jen 

doufám, že si to do příště bude pamatovat. Ti inteligentnější klienti si to pamatují a pak už to dělají 

sami. Tím odpadne problém i mně. 

7 51 

52 

tab. 20 Konzultace v průběhu – upozorňování na odlišný účinek na příjemce 

Kromě toho může tlumočník některé straně vysvětlit komunikační záměr protistrany, který se 

váže k určité kulturně specifickým komunikačním strategiím. Respondenti v této souvislosti 

hovořili především s rituálním odmítnutím a rituálním pozváním (15, 32, 399). Kromě toho 

může tlumočník vysvětlovat odlišné reálie, nutné ke správnému pochopení výpovědi druhé 

strany (71). 

 

A co zdvořilostní normy, jsou nějak odlišné? 

V této souvislosti mě napadá jedna chyba, kterou jsem kdysi sám udělal. Česká strana se zeptala 

čínských partnerů, jestli chtějí něco k pití, oni řekli, že ne, a já jsem to nechal být. Číňani tam pak 

seděli na suchu. To byla samozřejmě chyba moje chyba, protože já jsem měl v tu chvíli buď 

upozornit českou stranu, že se má zeptat třikrát nebo sám převzít iniciativu a zeptat se třikrát. 

Případně upozornit českou stranu, ať prostě něco objedná. Takových chyb by se tlumočník 

neměl dopouštět. Jeho zodpovědností je vědět, že v českém prostředí se prostě jednou zeptáme, 

a když někdo řekne, že něco nechce, tak nic nedostane, ale v čínském prostředí to tak není a 

tlumočník by na to měl českou stranu upozornit nebo iniciativně to zařídit tak, aby vydoloval 

z Číňanů odpověď. Neměl by to převádět mechanicky. 

3 399 

Co bys dělal v situaci, kdy Češi nabídnou jídlo nebo pití a Číňané to odmítnou? 

To je jedna ze situací, kdy bych do toho vstoupil a dovysvětlil bych, že odmítání je čínská 

zdvořilost.  

7 32 
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[...] Pak záleží na situaci a na reakci české strany. Určitý typ lidí reaguje způsobem: „No víte, my 

bychom velice rádi přijeli, ale máme teď spoustu práce a máme utažené opasky...“ Když se začnou 

takto vymlouvat, tak jim řeknu: „Odpovězte, že přijedete a hotovo,“ a když si nechají poradit, 

tak to takhle přetlumočím. 

Jak myslíš, že by zareagovali Číňané, kdybys rovnou přetlumočil tu výmluvu? 

Několikrát jsem byl donucen to udělat. Interakce s klientem nefungovala tak, že by si nechali 

poradit. Konkrétně se mi to stalo s jedním člověkem na Hospodářské komoře. Už to snad pochopil, 

ale trvalo mu to dlouho, a stává se mu to i při jiných frázích. Nepochopí, že už je to na rozloučení. A 

moc si poradit nedá. 

Číňani jsou pak trochu zmatení a snaží se najít způsob, jak to ukončit jinak. Jak dát najevo, že už 

chtějí skončit. Třeba zase znovu poděkují. To je různé. Většinou jsou z toho nervózní, protože chtějí 

pouze říct, že chtějí odejít, ale není jim tak rozuměno. Já potom jenom tlumočím, co se opravdu 

říká a ačkoliv se snažím tlumočit přesně, tak vlastně tím víc si nerozumějí. Čím lépe to 

přetlumočíš, tím méně si porozumí. 

7 15 

 [...] Snažím se, aby byl výstup srozumitelný pro druhou stranu. Případně se snažím některé 

věci dovysvětlit, pokud je tam nějaká reálie, kterou ta druhá strana nemůže znát. 

6 71 

tab. 21 Konzultace v průběhu – upozornění na odlišný komunikační záměr 

8.4.2 MODEROVÁNÍ 

V některých případech může tlumočník fungovat také jako moderátor. Tato role zahrnuje 

koordinaci, tedy určování participačního rámce (139, 398), ale je širší. Tlumočník může 

částečně řídit komunikaci i po obsahové stránce, pobízet jednotlivé mluvčí, aby něco sdělili či 

udělali (62), nebo naopak, aby nesdělovali irelevantní informace (270). To však předpokládá 

poměrně silnou pozici tlumočníka ve vztahu ke klientovi a nebývá to příliš obvyklé (24, 138, 

220).  

Kromě toho bychom do funkce moderátora mohli zařadit i představování členů obou 

stran během zahájení jednání. Tlumočník se buď může představování sám zhostit (140), nebo 

proces představování nechat na účastnících (24). Dobré zvládnutí této situace může být, 

zejména při jednáních ve státní správě, poměrně obtížné (140). Tlumočník musí vyhodnotit  

na základě situace, je-li vhodné, aby se představování ujal, nebo je nechal na klientech (140). 

Také zde záleží na vztahu tlumočníka s klientem (24). 

 

Myslíte si, že by tlumočník měl být taky moderátorem? 

Samozřejmě. Vždycky záleží na situaci. Musí správně vycítit, o co jde, jestli nějaká strana 

skutečně chce nebo nechce skočit do řeči, jestli chce nebo nechce nechat pochopit. Podle 

situace. Nedá se to říct obecně. 

3 398 
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Má někdy tlumočník roli moderátora? 

Ano, může mít. 

Jak byste tuto roli popsal? 

Často je potřeba, aby do toho vstoupil. Třeba když česká strana zahlcuje informacemi, je 

třeba ji zastavit, aby se dalo sdělit to, co chtěli. Když se mi tedy zdá, že něco vysvětlují příliš 

komplikovaně a obšírně, vstoupím do toho a požádám je o nějaké přímočařejší, stručnější a 

jasnější vysvětlení. 

4 270 

Jak jim pomáháte? 

Když to není úplně jasné, tak se ujistím, co mají na mysli. Spíš než tlumočit věrně se snažím 

převádět smysl tak, aby ho druhá strana dobře pochopila. Někdy se i aktivně zeptám, jestli mají 

nějaké další podmínky, apod. 

6 62 

Myslíte si, že tlumočník má někdy i roli moderátora? 

To se požaduje pouze velmi výjimečně. 

5 220 

Mohou různé představy o náležitém průběhu konverzace vést k nepříjemným situacím? Třeba, že 

by se jedna strana chopila slova příliš brzo? 

To se stává. Pak už je na zkušenosti tlumočníka, jak si to uhlídá. Nemělo by se mu to stát. 

Funguje tedy tlumočník někdy i jako moderátor? 

Nepoužil bych slovo „moderování“. Spíše jde o to, jak dávkuje svůj projev - ať už hlasitostí 

nebo výstavbou a uzavíráním logických bloků. U mluvčích tyto celky nemusí být až tak 

výrazné, některé věci řečník nevyjádří úplně jasně. Někdy je to tím, že není zvyklý mluvit 

s tlumočníkem. Tlumočník tedy může pomoci, ale pouze prostředky, které nejsou obsahové. 

Nesmí říct něco, co sám mluvčí neřekl. To může udělat až v situaci nejvyšší krize. 

Platí to jen pro vysokou konsekutivu nebo třeba i pro obchodní jednání? 

Při obchodním jednání je to důležité o něco méně. Tam zase mohou nastat situace, kdy 

začnou mluvit 3 lidi najednou – tlumočník pak nemusí být schopen všechno pojmout a musí 

na to řečníky upozornit. Opravdu se mi ale nelíbí slovo „moderovat“. 

9 138 

139 

Může nějaké problémy způsobit rozdíl mezi Čechy a Číňany ve významu hierarchie? 

Hodně důležité je to na začátku jednání, když se vchází do dveří. Tam dělají tlumočníci 

nejčastěji chyby a je tam hodně co napravovat, ačkoliv z hlediska závažnosti je to až na 

posledním místě. Dobrý tlumočník dokáže toto představování při vcházení do dveří 

zvládnout. Má prostudovanou protistranu a ví, jací jsou tam lidé. Protistranu buď 

představuje on, nebo to dělá někdo jiný. V této chvíli skutečně může být tlumočník tím 

moderátorem, protože ještě nemá roli tlumočníka. Bývá to velmi rychlé. Tlumočník by měl 

vzájemně představit alespoň hlavní členy delegace. Jak delegace postupně vchází, hlavní lidé 

jdou dopředu, a když tlumočník zůstává u vchodu, aby představil ty další, tak mu ti hlavní 

utečou. Primárně by ale měl tlumočit jim. [...] Druhá možnost je vůbec se toho neúčastnit a 

nechat to proběhnout přirozeně, ať to vyřídí protokoláři. U premiérských nebo 

prezidentských návštěv je však toto jedna z věcí, které činí rozdíl mezi špičkovým a 

průměrným či špatným výkonem. 

9 140 
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Je situace podobná i při zahájení setkání? 

U obchodního jednání podobných problémů moc není. Když jde o návštěvy delegací v místních 

institucích, je to jiné. Místní instituce si většinou připraví nějakou prezentaci o sobě. Číňany 

jen letmo pozdraví, usadí je a pak spustí rovnou prezentaci. Často představí dřív vlastní 

instituci než sami sebe. Někdy taková prezentace trvá i hodinu. Pak se teprve zeptají Číňanů, 

co jsou zač a co chtějí. Číňané očekávají, že dojde napřed k seznámení, výměně vizitek, 

zjištění, kdo zastává jaký úřad.  

7 17 

Co může dělat tlumočník v situaci, kdy se třeba Češi neúměrně dlouho představují a nenechají 

čínskou delegaci, aby se představila?  

Tlumočník s tím většinou nemůže dělat nic. Právě proto, že česká strana začne velice rychle 

vést monolog. Já jsem jenom od toho, abych ho převáděl. Navíc když se ke klientům 

dostávám přes agenturu, tak je neznám. Vidím se s nimi poprvé až těsně před tím.  

7 24 

tab. 22 Moderování 

8.4.3 VYJASŇOVÁNÍ PŘI NEPOROZUMĚNÍ 

Dalším důvodem pro aktivní vstup tlumočníka do interakce je neporozumění. To může nastat 

buď na straně tlumočníka, či na straně primárního účastníka. To, zdali tlumočník bude tuto 

činnost provádět, neurčuje ani tak jeho vztah k primárním stranám, jako míra formálnosti 

události a důležitost sdělovaného. 

Pokud tlumočník na základě reakce některé ze stran usoudí, že tato strana 

neporozuměla správně předchozímu sdělení, může ji na to upozornit (212, 271, 398). Někteří 

respondenti však varují, že v těchto situacích je třeba opatrnosti, protože nepochopení může být 

pouze předstírané (398). 

 

Když odpověď jedné strany nedává smysl ve vztahu k tomu, co říkala ta první, tlumočník by ji 

měl upozornit na to, že možná nepochopila, co její protějšek chtěl vyjádřit. Tlumočník to pak 

může přeformulovat. V každém případě by měl upozornit na nedorozumění, když si myslí, že 

k němu dochází. 

5 212 

Myslíte si, že by tlumočník měl být taky moderátorem? 

Samozřejmě. Vždycky záleží na situaci. Musí správně vycítit, o co jde, jestli nějaká strana 

skutečně chce nebo nechce skočit do řeči, jestli chce nebo nechce nechat pochopit. Podle 

situace. Nedá se to říct obecně. 

3 398 

U Číňanů se zase někdy stává, že odpovídají na něco jiného, než jsou tázání. V takovém 

případě je přibrzdím, zopakuji otázku nebo jim připomenu, co chce druhá strana slyšet. 

4 271 

tab. 23 Upozorňování na nedorozumění na straně primárních účastníků 

V některých případech je tím, kdo nerozumí nebo si není jist, zdali rozuměl, tlumočník (245, 

109, 115). Pokud jde o vysoce formální událost, někdy není příliš vhodné, aby žádal  
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o vyjasnění. Týká se to však především politických jednání (245). Respondent R8 uvedl, že 

v takových chvílích pokud možno raději z kontextu odhaduje, co mluvčí říkal, než aby se 

dotazoval (245). Tlumočník R9 však zdůrazňoval, že pokud se jedná o velmi závažnou věc, je 

na místě se ujistit i při sebemenší pochybnosti (115). 

 

[...] 

Jednou se mi třeba stalo, že když předseda představenstva jedné firmy začal představovat 

výsledky, byl jsem tak unavený, že jsem ho musel poprosit, aby mluvil pomaleji nebo aby 

něco zopakoval. 

Na vládním jednání se mi to naštěstí nestalo. Téměř nikdy jsem ale neměl tlumočit větu po 

větě. Když tam člověk něčemu neporozumí úplně přesně, základní informace vyplyne 

z kontextu. Může se stát, že nějaká informace uteče, ale nikdy se mi nestalo, že bych vůbec 

nerozuměl. Samozřejmě to je ale velký stres. 

8 244 

245 

Co tedy děláte, když projev nějakého řečníka není srozumitelný? Tlumočíte ho stejně 

nesrozumitelně? 

To by byl skutečně cynismus. (smích) Když nejsem schopen to pochopit, tak se zeptám. Není to 

žádná ostuda. 

9 109 

[...] V případě čínštiny, je podstatné porozumění kontextu a hledání správného ekvivalentu. - Chci 

tady ale zvýraznit, že to není žádné aktivní tvoření. Lidé, kteří zkušenost nemají, jsou příliš tvořiví 

a aktivní a to je špatně. Vytvoří něco, co tam není. Když člověk neví, je lepší zůstat pouze 

v obecné rovině, i když je riziko, že to příjemce nepochopí. Nebo se přiznat a říct: „nevím, 

jak to ten pán myslel“ či poprosit o zopakování. To je mnohem čestnější. A myslím si, že i 

když člověk slyší výrok: „Rakety už byly vystřeleny,“ je zcela v pořádku zastavit se a zeptat 

se, jestli jsme rozuměli správně, že rakety již byly vystřeleny, protože člověk se může 

přeslechnout. 

9 115 

tab. 24 Neporozumění tlumočníka 

 

NETRANSPARENTNÍ AKTIVITY 

Na základě rozhovorů jsme identifikovali dva základní druhy netransparentních zásahů, které 

tlumočníci provádějí. Jsou to změny obsahu a změny struktury. Obsah může být změněn buď 

přidáním nebo ubráním některých prvků, nebo nahrazením některých prvků jinými.  

Z výpovědí respondentů vyplývá, že změny výpovědi mohou být motivovány v zásadě 

dvěma důvody: jednak snahou o zvýšení srozumitelnosti výpovědi, a jednak zachováním 

komunikačního záměru, tedy vyvoláním takové reakce adresáta, kterou by původní výpověď 

vyvolala u příjemce ze stejné kultury. Druhý důvod souvisí asi nejvíce s odlišnými 

zdvořilostními normami. Tento problém popisuje i Fromontová (2011). Změnu výpovědi 
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nazývá jako remessaging (Fromont 2011: 217). Kromě motivovaných změn dochází 

samozřejmě také ke změnám způsobeným omezenou kapacitou tlumočníka. 

 

8.4.4 PŘIDÁVÁNÍ  

Tlumočník může přidat některé obsahové a formální prvky a to především ze dvou důvodů: 

jednak aby příjemci usnadnil pochopení výpovědi, většinou tím, že upozorní na to, co je podle 

něj důležité (321). Zadruhé proto, aby byl zachoval komunikační záměr řečníka – v některé  

z kultur totiž nemusí být běžné v jistých situacích používat určité prvky zdvořilosti, jejichž 

absence je však ve stejných situacích vnímána negativně (65). 

 

Můžete to vy, jako tlumočník nějak ovlivnit? 

Když tlumočím bez komentáře, což jsou třeba ta špičková tlumočení politického charakteru, 

mohu to řešit buď zesílením hlasu, nebo vypíchnutím vloženou větou, případně si dovolím 

přidat: „a tady pozor!...“ a podobně. Mohu tedy používat prostředky, které neovlivní ten 

sdělený význam, ale upozorním posluchače, že se něco sděluje. Ovšem druhá věc je, že jako 

tlumočník jste v palbě a některé věci vám dochází průběžně, během tlumočení. Pak je dobré, když se 

strana sejde s tlumočníkem po akci. 

2 321 

Ale Číňané se zase často vyjadřují velmi stručně, takže je třeba dodat slova jako „prosím“ a 

učesat to, aby to znělo česky dobře. 

6 65 

tab. 25 Přidávání 

8.4.5 VYPOUŠTĚNÍ 

Základními dvěma důvody je opět zvyšování srozumitelnosti pro příjemce  

a „odfiltrování“ některých částí výpovědi, které by mohly zbytečně zhoršit vztah mezi oběma 

účastníky (385). V prvním případě může jít buď o záměrné vypouštění nerelevantních částí 

výpovědi (171), nebo strategii, s níž se tlumočník vypořádává se svou omezenou kapacitou 

(105, 227). Snaží se co nejlépe zachovat podstatnou informaci i za cenu, že vypustí některé 

méně podstatné prvky. V druhém případě tlumočník vypouští konfliktní prvky často opět 

v zájmu zachování komunikačního záměru. Míra přijatelnosti některých řečových aktů se mezi 

kulturami totiž může lišit. Kromě toho může některý mluvčí něco vyslovit neuváženě  

a tlumočník může situaci zachránit (74). V takovém případě samozřejmě nejde o kulturní 

mediaci.  

 

在这种情况下，捷克人会不会不舒服，因为他们没听到他们想听到的信息？Mohou být tedy 

Češi nesví z toho, že neslyší to, co chtějí slyšet?  

1 171 

172 
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有的时候，如果说官话，不知道怎么去翻译。因为你了解这边的文化。一般他们是私营的

公司，他们的想法就是：该谈社么就谈什么。但是官方想说那个。然后你翻译的时候，都

不知道怎么讲，因为并他不是对这个感兴趣。 

Ano. Občas opravdu nevím, jak mám tuto funkcionárštinu Čechům tlumočit. Člověk zná 

místní kulturu a ví, že to Čechy absolutně nebude zajímat. Jsou to podnikatelé a chtějí se 

bavit k věci. 

那你怎么办？Co s tím tedy děláte? 

我就简单地说了。我就尽量把这个话转化为捷克人爱听得听。我尽量把它做成一种平民

化。我就把它转变一下，但不是意思是一样的。比方说：“他们来的是一种友好的态度。很

想跟你们谈成这个生意”。这官方也是没办法，因为他们毕竟是官员。 

Většinou to nějak zjednoduším. Snažím se říct to, co toho Čecha zajímá a převést to do řeči 

obyčejných lidí. Sice to tedy změním, ale smysl zůstane stejný. Například: „Jsou přátelsky 

naladěni a stojí o navázání obchodních vztahů.“ Takže to změním, ale zachovám smysl. Ti 

úředníci si také nemohou pomoci, jsou to zkrátka úředníci. 

[...] Stačí, když si vymění signály, konkrétní informace není příliš důležitá. Konkrétní věci se 

vyjednávají na nižších úrovních korespondenčně. 

Nešlo o to, aby se domluvili, ale o to, co nejpřesněji sdělit, co je v druhém plánu, jejich postoj. 

Důležité je zachovat jemné rozdíly v postoji, např. je-li rozhořčen nebo jen rozladěn. Nešlo 

tam o to, dělat mediátora, ale spíš o zachování druhořadého významu. Zachování míry 

hodnotového soudu mluvčího je nejdůležitější. 

8 226 

227 

Jak byste tedy shrnul, co je zodpovědností tlumočníka? 

Zodpovědností tlumočníka je interpretovat všechny výroky. 

Co tím myslíte? 

Ideální je převod 1:1, pokud by to bylo možné. Ale protože jsme omezeni spoustou parametrů, 

jako je paměť, čas, různá jazyková realita atd. Člověk toho nikdy nedosáhne. Má nějaký 

„prosev“, něco musí upravit, aby bylo dosaženo nějaké základní srozumitelnosti. 

9 105 

Pokud se česká strana dopustí nějakého urážlivého jednání, tlumočník by to měl 

zakamuflovat, aby se Číňan neurazil. Pokud to samozřejmě není v intenci řečníka, mělo by se 

to vyžehlit. V tomto smyslu určitě. 

3 385 

[...] Osobně nemám rád, když se někomu nedává. Vznikne tam nepříjemná atmosféra. 

Jak to většinou tlumočíte? 

Snažím se, aby bylo zřejmé, že je řečník rozčílený, že se mu něco nelíbí, ale nepoužívám 

hrubší výrazy. Osobně konflikty nemám rád. 

6 74 

tab. 26 Vypouštění 

8.4.6 NAHRAZENÍ 

V některých případech nelze jednoduše říci, že něco pouze přibylo, či ubylo, ale výpověď je 

zkrátka odlišná. Tento druh změny můžeme tedy označit jako nahrazení. Motivace nahrazení 
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jsou opět stejné: zvýšení srozumitelnosti, či zachování komunikačního záměru (343-345). 

Nahrazování z důvodu srozumitelnosti je někdy nutné vzhledem k odlišným reáliím (304-305) 

nebo kulturně specifickým řečovým strategiím (350). Nahrazení vynucené možnostmi jazyka 

se v teorii překladu se nazývá „substituce“ (např. Levý 2012: 106). Může týkat buď 

jednotlivých slov, nebo širších úseků. Kulturně specifickými jazykovými strategiemi myslíme 

především způsoby vyjadřování, které souvisí s orientací vůči kontextu. Z výpovědí 

respondentů vyplývá, že Číňané se někdy vyjadřují velice úsporně (65, 97). Při přetlumočení 

do češtiny může být tedy vhodné informaci vyjádřit explicitněji (114-115, 97). Tento postup 

Levý nazývá „intelektualizace“ (Levý 2012: 132). 

 

[...] Tlumočník dobře ví, co čínská strana říká, snaží se to transformovat, ale jde to jen do 

nějaké míry. A ta nejvyšší míra je, mám-li to odhadnout, 95 %. 

Co přesně myslíte tou transformací? Myslíte transformaci té informace? 

Ano, tlumočník je schopen informaci přetlumočit 100 %, ale i tak tam bude 5 % nesoulad 

v tom, jak danou informaci obě strany vidí.  

Můžete dát příklad?  

Právní terminologie. V Číně je mnohem důležitější státní administrativa, paternalismus. Takovým 

zaklínadlem při vyjednávání je „specifické čínské podmínky“ (guoqing
131

). Vždy se obrací na 

tlumočníka, s očekáváním, že bude rozumět tomu, že velká většina podniků v Číně je státem 

vlastněná. Pracovníci jsou státní zaměstnanci, kteří vystupují v manažerských pozicích a jsou 

alibističtí, potřebují mít stoprocentní alibi, zvláště při zcizování (tj. prodeji) státního majetku. 

2 304 

305 

Dobrý tlumočník do toho vždy vkládá nějakou kulturní složku. To samé platí o překladu, nelze 

překládat doslova. Puristické, doslovné překlady jsou typické pro začínající překladatele. 

Snaží se vystihnout všechny konstrukce. Když to ale pak čte Čech, tak tomu nerozumí. Neví 

jakým způsobem to má pochopit, může to znamenat víc věcí. Ukáže se, že takový purismus 

nefunguje, že je třeba interpretovat. A to počínaje některými úvodními slovesy – „jsme rádi, 

těšíme se“ atd. Ty je třeba překládat odpovídajícím způsobem. 

2 350 

Člověk se často potýká s tím, že termíny, které jsou v češtině jednoslovné, mohou být v čínštině 

dvouslovné nebo pětislovné, a opačně. To pak může způsobovat vysokou mírou 

nesynchronnosti. Čínština je koncisnější, a aby byl význam byl úplný, musíte dovysvětlovat. 

Člověk by se měl snažit přenést co nejvíce, vždy je ale omezen časem. Samozřejmě s tím souvisí i 

další problémy jako čas, paměť, stres atd. Myslím si, že toto je u čínštiny poměrně závažný problém.  

9 97 

Nemyslíte si, že to při komunikaci s Čechy může způsobovat problémy? Tedy třeba tak, že Čech pak 

neví, co si má myslet, jak to pochopit.  

9 114 

115 
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Tlumočník by to při interpretaci už měl vsazovat do nějakého konkrétního rámce. Ale důležitý 

je skutečně cit a zkušenost. 

Doslovné přetlumočení by tedy mohlo vést k nedorozumění? 

Nesouhlasím s termínem „doslovné“. Jak jsem říkal, slovo „žlutá“ může znamenat žlutá nebo hnědá. 

Každé slovo má pod sebou určitou množinu, která se v jiných jazycích liší. Význam může být 

jenom na obecné rovině – například označení nějaké barvy – nebo být velice konkrétní. Určitě 

víte, že např. žlutá barva také odkazuje k pornografii apod. To všechno člověk získává 

z kontextu. U čínštiny je to možná výraznější než u jazyků, které patří do podobného kulturního 

okruhu. U nich tento problém z velké části odpadá. V případě čínštiny, je podstatné porozumění 

kontextu a hledání správného ekvivalentu.  

Chci tady ale zvýraznit, že to není žádné aktivní tvoření. Lidé, kteří zkušenost nemají, jsou 

příliš tvořiví a aktivní a to je špatně. Vytvoří něco, co tam není. Když člověk neví, je lepší 

zůstat pouze v obecné rovině, i když je riziko, že to příjemce nepochopí. [...] 

Ale Číňané se zase často vyjadřují velmi stručně, takže je třeba dodat slova jako „prosím“ a 

učesat to, aby to znělo česky dobře. 

6 65 

Jde tedy o to, že pro Čechy není tolik důležitá hierarchie? 

A tvář, která z toho vyplývá. Především když komunikují s vedoucím týmu. Češi jsou zvyklí na 

poměrně otevřenou, horizontální diskusi a neuvědomují si, že člověk, se kterým jednají, je ve 

vyšší pozici, je starší, a to je problém. Tam by tlumočník mohl naznačovat, zmírňovat... Neměl 

by tlumočit doslova. Tlumočník tlumočí jazyk a tlumočí záměry. Pokud ví, že ty záměry nejsou 

tak špatné, měl by to přetlumočit odpovídajícím způsobem. Vy, jako tlumočník, víte, že ten 

člověk se nechová konfliktně, jenom trochu bezohledně, protože si neuvědomuje ty 

mezikulturní rozdíly. Čech např. říká: „s tímhle nesouhlasíme! Tohle řešení je špatně!“ To 

můžete přeložit: „Nedomníváme se, že tohle řešení je nejvhodnější.“ Řeknete zheyang bu 

heshi
132

. Číňani jsou velice zvyklí s tímto slovesem pracovat. Horší je bu tongyi
133，fandui

134
. 

To buheshi
135

 zase do češtiny můžete přeložit mnoha způsoby. 

2 343 

344 

345 

tab. 27 Nahrazení 

8.4.7 ZMĚNA STRUKTURY 

Změnou struktury myslíme zejména zvýšení koheze v případě, že původní výpověď není 

vyřčena příliš obratně (106). Jde o jednu ze základních tlumočnických strategií téměř při 

každém tlumočení. Kromě toho i zde může být motivací zachování komunikační funkce. Jeden 

respondent uvedl, že pořadí informací může mít vliv na reakci příjemce (207). Opět se zde 

                                                      

 

 
132这样不合适 
133不同意 
134

 反对 
135

 不合适 
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projevuje kulturní orientace vůči kontextu, konkrétně její vliv na strukturu informace 

v diskurzu.  

 

Konzultujete tedy s klientem jeho odpověď předtím, než ji přeložíte nebo spíše fungujete jako jazykový 

stroj? 

Lidé většinou nemají moc velká očekávání. Jenom ojediněle se mi stává, že klient svoji výpověď seká 

po kouscích. Spíše řeknou několik vět, které já pak vyjádřím jednou větou. 

6 69 

Musí to být srozumitelná interpretace, přestože často ani zdroj srozumitelný není. 

To je další problém, který do toho vstupuje. V posledních 20 letech výrazně upadá kultivovanost 

řečového projevu. V 90. letech, kdy jsem začínal tlumočit, byla schopnost hovořit před publikem větší 

než dnes. Neexistoval Powerpoint, telefonní hovory byly omezené cenami, lidé byli více nuceni, aby 

se orálně projevovali kultivovaněji. I situace na začátku 90. let byla dramaticky odlišná od toho, jak 

tomu bylo v 60. letech a jak tomu bylo třeba ve 30. letech. Samozřejmě, jazyk je věc živá, vyvíjí se a 

potřeby komunikace se také mění. Ale myslím si, že z hlediska tlumočníka se toto stává velkým 

problémem. Je rozdíl mezi tím, když tlumočíte např. Václavu Klausovi a celé řadě lidí, které nebudu 

teď jmenovat – ne proto, že by byli hloupí, ale protože nemají schopnost se vyjadřovat. 

 

Myslíte si, že to platí jen pro Čechy nebo i pro Číňany? 

Myslím si, že Číňané mají ve veřejném projevu daleko rozvinutější kulturu a dlouhou tradici. 

To, jestli v posledních 15-20 letech došlo k nějaké pozorovatelné změně v kvalitě je zajímavá otázka, 

ale neumím na ni odpovědět. 

9 106 

Jak byste popsal svoji roli? 

Jako tlumočník a zároveň kulturní mediátor. Podle kodexu by se měl tlumočit věrně obsah. Ale 

tlumočník si musí uvědomit, že to, jak řadí informace, může mít vliv na úspěch. Číňané začínají 

hodně obecně, zahajují svůj projev zdvořilostními formulemi. To v češtině není. V češtině to 

nedává smysl. V čínštině se tyto zdvořilostní formule také používají na odlišení 

formálnosti/neformálnosti situace. 

5 207 

tab. 28 Změna struktury 

 

Netransparentní aktivity jsou však velkým rizikem pro důvěru tlumočníka v klienta. Zejména 

v případech snahy o zachování komunikačního záměru tlumočník nese naprostou 

zodpovědnost za adekvátnost reakce, kterou přetlumočená výpověď v adresátovi vyvolá. Proto 

tyto strategie dokonce i někteří tlumočníci, kteří obvykle zastávají výrazně aktivní úlohu (např. 

R1), používají v omezené míře a s opatrností (43, 197). Někteří tlumočníci uvedli, že se snaží 

netransparentním aktivitám vyvarovat. (16, 43, 103, 211). 
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所以你翻译的时候，发言人知道你向对方说什么，还是把他的话自己改变而直接跟对方说？ 

Ví vždy řečník, jakým způsobem tlumočíte to, co říká, nebo obměníte, to co říká, a rovnou tak 

hovoříte s protějškem? 

没有，我先跟他们讲：“你先不要把这个话说给他”，或者：“你确信你要我把这个话说给他

吗？因为不然你们的关系就完蛋了”。  

Nejdřív s nimi proberu. Řeknu jim, ať s takovými slovy počkají. Nebo ji vysvětlím, že když něco 

řeknou, tak tím zkazí vzájemný vztah a obchod se rozpadne, a zeptám se, jestli jsou si jistí, že 

chtějí, abych to přetlumočila. 

1 197 

Připadá tedy v úvahu, že bys v takových případech tlumočil něco jiného, než se slovy říká, tak aby si 

rozuměli? 

Většinou chci, aby klient věděl, co říkám. Velmi nerad říkám něco úplně jiného než klient, 

abych zachránil situaci. Chci, aby on věděl, že udělal chybu. Něco jiného je, když třeba nevím, jak 

se něco řekne a musím to sdělit nějak jinak. Ale to se lepší s tím, jak člověk tlumočí déle. Při každém 

tlumočení člověk narazí na něco, co nezná. 

7 16 

Ale v každém případě to tlumočíš tak, jak to říkají Číňané.  

Ano. Tlumočím to, co říkají, a pak to případně dovysvětluju.  

7 43 

Myslíte si, že tlumočník působí jako mediátor i způsobem, jakým formuluje sdělení? Ano, ale je 

dobré se řídit kodexem v tom smyslu, že bychom neměli přilepšovat původní sdělení. Maximálně 

pokud by to znělo hodně neurvale, je dobré na to upozornit. Pokud na tom klient ale trvá, pak 

to tak přeložit. 

5 211 

Není tedy obvykle třeba, aby tlumočník fungoval jako poslední brzda, která by zabraňovala 

otevřeným konfliktům. Někteří mí kolegové pašovali z Iráku lidi, kteří se na tržišti dopustili některých 

věcí, kterých neměli. Tohle v Číně není. I tím je můj postoj ovlivněn. Nevylučuji, že v některých 

případech pokud tlumočník nechce, aby byl na místě i se svým klientem zastřelen, nemůže 

některé věci přepustit. Ale s aktivním vstupováním by se mělo výrazně šetřit a je to věc 

zkušenosti. Nikdo také nechce ze svých zákazníků dělat hlupáky. 

9 103 

tab. 29 Opatrnost při netransparentních aktivitách 

8.5 ZÁSTUPCE A PORADCE 

Činnosti zástupce a poradce jsou tlumočení samotnému natolik vzdáleny, že je nemůžeme  

do této kategorie zařadit.  

Zastupováním zde označujeme jednání s protistranou v zájmu svého klienta, které není 

reprodukcí žádné bezprostřední klientovy promluvy. Klient přitom může i nemusí být přítomen 

(301). Pokud přítomen je, zástupce může zároveň fungovat jako tlumočník (a poradce) směrem 

ke svému klientovi. Respondent R1 rozlišuje mezi „tlumočením“, „poradenstvím“  

a „mediací“ (300). Mediací má na mysli to, co zde označujeme jako „zastupování“. Termín 

„mediace“ nepoužíváme proto, aby nedocházelo k jeho záměně s konceptem kulturního 
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zprostředkovatelství, které zahrnuje výše zmíněné aktivity. Mediátor často funguje zároveň 

jako poradce (341). 

Pouze dva ze všech respondentů (R1 a  R2) popisovali zastupování (i poradenství) jako 

svou obvyklou činnost (199, 300). Jedná se o dva respondenty, kteří zastávají výrazně aktivní 

roli tlumočníka. Respondentka R2 uvedla, že někdy je efektivnější, když s protistranou jedná 

jako zástupkyně (201). Jedním z důvodů je i to, že čínská protistrana k ní má bližší vztah, 

jelikož je také Číňanka (182 - 183). Respondent R6 zmínil, že někdy vystupuje jako zástupce 

netransparentně (75). Respondent 7 popisoval své vystupování jakožto zástupce pouze v situaci, 

kdy se nejedná o nic důležitého a tlumočení by bylo značně neefektivní (30). 

 

Můžete vyjmenovat svoje činnosti?  

Zaprvé, právní a ekonomické poradenství – to je primární činnost, na kterou jsem byl v tomto 

případě zjednán. Dále je tam mediace – to znamená, že česká strana mě deleguje, abych jednal 

za ně. A nakonec tlumočení, pokud se účastní někdo z české strany. Většinou jde o vedoucího 

daného projektu, buď samotného majitele či předsedu představenstva, nebo je to ředitel, 

kterého se věc týká. Nižší komunikace pak probíhá v pracovní angličtině. Takže tyto tři role: 

poradce, mediátor, tlumočník. 

2 300 

Jaký je tedy rozdíl mezi mediací a tlumočením? 

Tlumočíte přesně, věrně a mediaci děláte podle vlastního úsudku, sám za sebe. Buď tam ten 

partner sedí, nebo tam ani nesedí a vy jednáte za něj. 

2 301 

Nemyslíte si, že když tlumočník zahladí projevy nespokojenosti, tak si pak ta česká strana neuvědomí, 

že dělá něco špatně? 

Pokud funguje zároveň jako mediátor a je přibrán k briefingům, může vyjádřit překvapení, 

když vidí, že mezi Čechy je nějaký fundamentalista, který nadává na čínskou stranu. 

Eventuálně může i přijít s nějakým protinávrhem. 

2 341 

如果中国人反对，但他说的比较委婉，友好，捷克人会明白吗？ 

Může se stát, že Číňanovi něco vadí, ale řekne to tak taktně a přátelsky, že to Čech nepochopí?  

如果是这样，他会直接跟我讲他不高兴。他们这样或那样！然后我就问他，你们希望会怎么

样?我让他别着急，然后我跟捷克人谈谈。 

V takovém případě mi Číňan řekne přímo, že je nespokojený a stěžuje si mi na českou stranu. 

Zeptám se ho, jak by si to představoval. (smích). On mi to vysvětlí a já mu řeknu, že si s tím 

nemusí dělat starosti. Potom to proberu s Českou stranou. 

 

所以因为你也是中国人，他们对你比较直接，希望你找个合适的方式告诉捷克对方？ 

Takže s vámi jednají víc na rovinu, protože jste také Číňanka a doufají, že to sdělíte Čechům 

nějakým vhodným způsobem?  

1 182 

183 
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对。中国人，他对自己比较亲人。或者说自己朋友之间，他不会讲究那么多。有可能他不会

太客气。 

Ano, Číňané mají k sobě navzájem relativně blízko. Mezi přáteli se tolik okolků nebere, není 

nutné být tak zdvořilý. 

而且一般来说，我不以第一人称翻译，并不代表着任何一方。如果捷克公司请了我，我就会

代表他们。我跟中国一方说“我”，但是向捷克人说“他们说...”。捷克人雇佣我，就是想我帮他

们解决一个问题，而不只是我是一个工具。有时候我只是做翻译，就没有任何的立场。 

Navíc většinou netlumočím v první osobě, jako bych nezastupovala žádnou stranu. Když mě 

najme česká firma, tak zastupuji ji. V první osobě mluvím jenom směrem k čínské straně, 

Čechům sděluji, co říká jejich partner ve 3. osobě. Češi si mě najmou, protože chtějí, abych jim 

pomohla vyřešit nějaký problém. Nejsem jenom nástroj. 

1 199 

你觉得为什么会更容易发生一个误会？ 

Proč si myslíte, že v takových situacích snadněji dojde k nedorozumění? 

因为我如果代表一个方面，我就知道我的目的是什么。我的目的就是解决一个问题。我可以

调整。我帮助他们把一个问题去搞定。我就直接说中文了。你只必须知道对方是同意还只不

同意，有什么原因，他觉得这一点不好，然后商量商量。 / 可是如果你作为一个工具，他说

一句，他是这个情绪，你得把这个情绪翻译过来。对方回答是另外一个情绪。你比较被动。

这个更难。你必须掌握他们的意思。 

Protože když zastupuji některou stranu, vím, jaký je cíl. Mým cílem je vyřešit nějaký problém. 

Mohu to usměrňovat. Pomáhám projednat nějaký problém. Mohu se s Číňany domluvit 

rovnou čínsky. Potřebuju jenom vědět, jestli partner souhlasí nebo ne, co se mu nelíbí, a pak se 

o tom nějak dohodnout. Když jste ale nástroj a tlumočíte větu po větě, musíte dobře vystihnout 

náladu. Partner na to nějak zareaguje a zase opět je třeba vystihnout tu emoci. Jste relativně 

pasivní. Je to obtížnější. Musíte přesně vystihnout určitý smysl. 

1 201 

Je nějaký kulturní rozdíl v tom, jak Češi a Číňané vyjadřují nespokojenost? 

Myslím si, že jsou v tom Češi zdrženlivější. Číňan spíš řekne rovnou 不行 . Tyto situace při 

tlumočení nemám rád. Tlumočit negativní emoce je náročné. 

 

 Proč? 

 Osobně nemám rád, když se někomu nadává. Vznikne tam nepříjemná atmosféra. 

 

Jak to většinou tlumočíte? 

Snažím se, aby bylo zřejmé, že je řečník rozčílený, že se mu něco nelíbí, ale nepoužívám hrubší 

výrazy. Osobně konflikty nemám rád. 

 

Jakým způsobem tady pomáháte svému klientovi? 

Když Číňan řekne nějakou zamítavou reakci, tak se ho zeptám, jak by to šlo. Možná do toho 

6 74 

75 
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vkládám i víc, než by tlumočník měl. 

[...] Většinou nemám čas, tyhle věci sekretářce vysvětlovat. Prostě to přeložím a ona sama vidí 

reakce. Nakonec se třeba všichni Číňané shodnou na tom, že si dají třeba čaj. Sekretářka pak třeba 

ještě řekne, že mají jenom černý. To jí pak většinou řeknu, že to je jedno, ať přinese černý. 

Číňané by na to nereagovali. Čínská zdvořilost neumožňuje na to reagovat jinak, než že jako 

host si nevybíráš, co dostaneš. Očekáváš, že dostaneš to dobré, ale neřekneš si o to.  

7 30 

tab. 30 Zástupce 

Termínem „poradenství“ má respondent R1 na mysli především obchodní a právní konzultace, 

které poskytuje separátně, mimo samotné jednání (viz tab. 30, 300). Také však tímto výrazem 

označuje rady v průběhu jednání, které pomáhají klientovi zvolit vhodnou vyjednávací strategii 

(297). V této práci používáme termín „poradenství“ v druhém z těchto významů (165, 179, 370, 

411). Jako poradci opět vystupují především zastánci aktivní role tlumočníka. 

 

Moje tlumočení je zároveň mediace. To je vlastně vždycky. Vedle toho dělám poradenství, svému 

partnerovi radím, co si nechat líbit a co ne, a jak vyčkávat. Nejhorší je totiž přijmout hru na 

spěch a nechat se zbavit té časové výhody. 

2 297 

如果捷克一方直接拒绝中国对方，你会怎么翻译？ 

Co byste dělala, kdyby česká strana na rovinu odmítla? Jak byste to přetlumočila?  

我会先跟这个人讲，说：“你现不要这样的拒绝”。也得看当时的情况。如果捷克人还是说拒

绝，那我会用中国方式跟他讲: “他再考虑考虑这个问题。目前某还有一点还不是特别明显”，

然后我回头跟那个捷克人讲：“你现在立刻拒绝，你真的想做这个生意吗？如果你完全拒绝，

就完了。但是如果是想要做这个生意，如果只是那一个条件你要拒绝，觉得不合适，你就不

要跟他讲拒绝或者说不要。而是说，你再看看这个地方，你说出来，你这个地方想要怎么

样，跟他商量，看能不能有没有什么共同的解决办法。 

Nejdřív bych tomu Čechovi řekla, ať raději s tímto způsobem odmítání počká. Záleželo by to na 

momentální situaci. Kdyby Čech stejně odmítal, řekla bych to partnerovi čínským způsobem: „Tento 

problém ještě zvážíme. Je tam ještě nějaká malá nejasnost.“ Pak bych se obrátila k tomu Čechovi a 

řekla bych mu: „Opravdu chcete ještě s druhou stranou obchodovat? Pokud totiž rovnou zcela 

odmítnete, bude konec. Pokud se vám něco nelíbí, ale chcete nadále spolupracovat, neříkejte 

mu, že to odmítáte. Řekněte mu, jak si to představujete a zkuste se s ním na něčem dohodnout, 

najít nějaké společné řešení.“ 

1 165 

你觉得捷克人不会那么控制自己表示的不好感觉吗？ 

Myslíte tedy, že Češi tolik svoje negativní emoce nekontrolují?  

我遇到的那些，他们也着急，但是我就跟他们讲了：“你先别跟他谈，我就问问他们到底是什

么样的一个情况。我帮你说服他”。 

1 179 
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Ti, se kterými jsem se setkala, byli nervózní, ale promluvila jsem s nimi a řekla jim, ať se 

svými slovy chvíli počkají, že se zeptám, co se vlastně děje. Že jim pomohu protějšek přesvědčit. 

A co jim tedy tlumočník ještě může dát? 

Může jim poradit nějakým backgroundem, jak na čínskou stranu. Často také podceňují přítomnost 

jejich tlumočníka. 

3 370 

Kdybyste nějaké firmě radil, jak se mají při kontaktu s Číňany chovat, tak byste tedy potřeboval 

vědět, odkud Číňané jsou? 

Určitě. Ale aby nedošlo k nějaké dezinterpretaci – já jim neradím v nějaké strategii. Strategii 

si musí ta firma vymyslet sama – to není práce tlumočníka a neměl by do toho zasahovat. Spíše 

jde o to, je upozornit na to, jakým způsobem ti lidé přemýšlejí a jednají. Tyto základní principy 

jsou v Šanghaji jiné než v Pekingu, což je nutné brát v potaz. Jinak je úlohou tlumočníka, aby 

komunikace byla co nejhladší a nejpřesnější. To znamená – když někdo chce napít, zařídit to tak, aby 

dostal napít, tak aby to nepobouřilo ani jednu stranu. 

3 411 

tab. 31 Poradce 
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9 ZÁVĚRY 

Na základě analýzy získaných dat jsme dospěli k závěru, že faktory, které ovlivňují roli 

tlumočníka v obchodní sféře, lze rozdělit do tří skupin, podle toho, jestli se odvíjí od situace, 

tlumočníka, nebo klienta.  

1) Hlavními faktory v první skupině jsou míra formálnosti situace a cíl tlumočené 

interakce.  

2) Do druhé skupiny patří především přesvědčení tlumočníka. Jednotliví tlumočníci se ve 

svých představách o tom, jak by měl tlumočník fungovat, dramaticky liší. Dalším 

faktorem, který s prvním do značné míry souvisí, je profesní zaměření tlumočníka – 

tedy oblast s níž má dotyční největší zkušenosti.  

3) Do třetí skupiny patří především přání klienta. Tlumočník může na klienta působit tím, 

že např. aktivně nabízí služby kulturního zprostředkovatele. Pokud jednání nepředchází 

domluva mezi klientem a tlumočníkem, role tlumočníka bývá pasivní. Nakonec do této 

skupiny patří i relativní postavení stran. Čím více je klient závislý na protistraně, tím 

spíše se jí snaží kulturně přizpůsobit a od tlumočníka očekává aktivnější pomoc. 

 

Novou kategorií, která vznikla zpracovávání dat, je nestrannost/zaujatost tlumočníka. To, zdali 

tlumočník pomáhá jedné ze stran, závisí především na jeho osobním přesvědčení. Většina 

tlumočníků tvrdila, že se sice snaží pomáhat svému klientovi více, ne však na úkor protistrany. 

Zároveň velké množství respondentů uvedlo, že pomáhá oběma stranám tím, že aktivně 

přispívají k duchu vzájemného respektu a budují přátelskou atmosféru. 

Data nepotvrdila závěry plynoucí z Trompenaarsova tvrzení, že míra připisování statusu 

souvisí s očekávanou mírou aktivity tlumočníka. Rozhodně není pravidlem, že Češi očekávají 

od tlumočníka aktivnější roli než Číňané, ačkoliv se podle Trompenaarse vyznačují vyšší 

tendencí k připisování statusu. Výpovědi naopak ukázaly, že Číňané s tlumočníkem daleko 

lépe spolupracují, poskytují mu předem materiály a považují ho za součást teamu. Češi podle 

respondentů často na tlumočníka ohled příliš neberou. 

 Činnosti tlumočníka jsme rozdělili do dvou základních skupin: na transparentní a 

netransparentní. 

1) Mezi transparentní činnosti patří především konzultace, ať už před, v průběhu, nebo po 

tlumočené interakci. Dále sem může patřit moderování a vyjasňování při neporozumění.  

a. V předběžných konzultacích tlumočníci klienty upozorňují na kulturní rozdíly. 

Do značné míry se obsah kryje s kulturními rozdíly, které jsme popsali 
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v teoretické části, relativně větší důraz je však kladen na odlišné reálie. 

V průběhu jednání nejčastěji tlumočník upozorňuje klienta na rozdíly 

související s komunikačními normami, jako potřeba zachovat tvář apod. 

b. Moderování zahrnuje kromě spoluurčování participačního rámce také řízení 

informačního toku a představování partnerů.  

c. Vyjasňování se týká buď neporozumění tlumočníka, nebo jedné z primárních 

stran. O provádění této činnosti rozhoduje především míra formálnosti události 

a důležitost sdělovaného. 

 

2) Netransparentními projevy aktivní role tlumočníka jsou různé změny výpovědi, o 

kterých primární strany nevědí. Bývají motivovány jednak snahou o zvýšení 

srozumitelnosti výpovědi, jednak o zachování komunikačního záměru.  

Změny můžeme rozdělit na přidávání, vypouštění, nahrazování a změnu 

struktury. Někdy nutnost těchto změn vyplývá z odlišných diskurzivních strategií, 

charakteristických pro obě kultury. 

 

Jedním z nejdůležitějších zjištění je to, že podle mnoha respondentů může tlumočník výrazně 

přispět k překonání kulturní bariéry, což je někdy i rozhodující pro úspěch spolupráce. Od 

tlumočníka se však očekává primárně to, že bude fungovat jako jazykový stroj, a aktivity 

kulturního mediátora jsou „něčím navíc“. Schopnost správně aktivně zasáhnout do interakce 

vyžaduje zkušenosti. Rozhodně tedy nelze doporučit, aby se o to pokoušeli začínající 

tlumočníci.  

Kromě činností, které usnadňují tlumočenou komunikaci, může osoba tlumočníka 

vystupovat i v jiných rolích. Nejčastěji zmiňovanými byly role, které lze charakterizovat jako 

zástupce a poradce.  Do těchto rolí však vstupují pouze někteří z respondentů, jiní se striktně 

drží pouze aktivit tlumočnických. 

Věříme, že provedené šetření přispělo k poznání dané problematiky a může fungovat 

jako odrazový můstek pro další výzkum. Charakter našeho výzkumu byl exploratorní, jeho 

cílem bylo tedy oblast zmapovat. Logickým pokračováním by tedy bylo ověření 

zobecnitelnosti našich zjištění kvantitativní metodou.  

  



 

 

 

131 

 

 

 

10 BIBLIOGRAFIE 

ALEXIEVA, B. A Typology of Interpreter-Mediated Events. The Translator, 1997, vol. 3 (2). 

s. 153-174. 

ANDERSON, R.; BRUCE, W. Perspectives on the Role of Interpreter. In BRISLIN, R.(ed.). 

Translation: Applications and Research. New York/London: Gardner Press, 1976. s. 208-228. 

ANGELELLI, C. V. The Interpersonal Role of the Interpreter in Cross-cultural 

Communication: Survey of Conference, Court, Community and Medical Interpreters in the US, 

Canada and Mexico. In BRUNETTE, L.; BASTIN, G; HEMLIN, I.; CLARKE, H. (eds). The 

Critical Link 3: Interpreters in the Community. Amsterdam: John Benjamins, 2003. s. 289-302. 

AUER, P. Jazyková interakce. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 

BERK-SELIGSON, S. The impact of politeness in witness testimony: The influence of the 

court interpreter. Multilingua. 1988, vol. 7 (4). 411-439. 

BOČÁNKOVÁ, M. et al. Intercultural communication: typical features of the Czech, British, 

American, Japanese, Chinese and Arab cultures. 2., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2010. 

BORODITSKY, L. Does language shape thought? Mandarin and English 

speakers' conceptions of time. Cognitive Psychology. 2001, vol. 43 (1). s. 1-22.  

BROWN, P.; LEVINSON, S. C. Politeness: some universals in language usage. Reissued publ. 

with corrections; Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 

BROWN, R.; LENNEBERG, E. A study in language and cognition. Journal of Abnormal and 

Social Psychology. 1954, vol. 49 (3). s. 454–462. 

COKELY, D. Interpretation: A Sociolinguistic Model. Burtonsville, MD: Linstok Press, 1992. 

CUI, X. Xiàndài hànyǔ chēngwèi xìtǒng yǔ duìwài hànyǔ jiàoxué 现代汉语称谓系统与对外

汉语教学 [Systém oslovování v moderní čínštině a pedagogika čínštiny pro cizince]. Yuyan 

jiaoxue yu yanjiu. 1996, vol 2. s. 34-47. [cit. 1.8.2014] Dostupné z WWW: <http: 

//jwc.tsu.edu.cn/sdqcg/lunwen/08/1996/1996_02_15.PDF> 

DILTS, R.; GRINDER, J.; BANDLER, R.; BANDLER, L. C.; DeLOZIER, J. Neuro-

Linguistic Programming. Cupertino CA: Meta Publications, 1980. 

DIRIKER, E. De-/Re-contextualizing Simultaneous Interpreting: Interpreters in the Ivory 

Tower?. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2004.  

FANG, T.; WORM, W.; TUNG, R. L. Changing success and failure factors in business 

negotiations with the PRC. International Business Review. 2008, vol. 17 (2). s. 159-169.  



 

 

 

132 

 

 

 

FENG, C. Hàn yīng kǒuyì zhōng de kuà wénhuà yǔ yòng shīwù jí qí duì yìyuán péixùn de qǐshì

汉英口译中的跨文化语用失误及其对译员培训的启示 [Mezikutlurní pragmatické chyby při 

čínsko-anglickém tlumočení a jejich inspirace pro výuku jazyka]. Chengdu, 2005. Diplomová 

práce (M.A.). Sichuan Daxue. [cit. 1.8.2014] Dostupné z WWW: 

<http://max.book118.com/html/2013/1218/5285899.shtm> 

FORMONT, A. 2011, East-West Trade Communication. An empirical study into language 

bridging strategies. Leuven, 2011. Disertační práce (Ph.D.). Katholieke Universiteit Leuven. 

FRASER, B. Perspectives on politeness. Journal of Pragmatics. 1990, vol. 14. s. 219–236. 

GAMBIER, Y.; GILE, D.; TAYLOR, CH. Conference Interpreting: Current Trends in 

Research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1997. 

GAO, G.; TING-TOOMEY, S. Communicating Effectively with the Chinese. Thousand Oaks 

CA: Sage Publications, 1998. 

GESTELAND, R. R. Cross-cultural business behavior: marketing, negotiating, sourcing and 

managing across cultures. 3rd rev. ed. Copenhagen, Denmark: Copenhagen Business School 

Press, 2002. 

GOFFMAN, E. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York: 

Harper and Row, 1974.  

GOFFMAN, E. Interaction ritual: essays on face-to-face behavior. New York: Anchor Books, 

1967. 

GREPL, M.; KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998. 

GRICE, H. P. Logic and Conversation. In COLE, P.; MORGAN, J. L. Syntax and Semantics: 

Speech Acts. New York: Academic Press, 1975, vol. 3. s. 41-58. 

GU, Y. Politeness phenomena in modern Chinese. Journal of Pragmatics. 1990, vol. 14. s. 

237–257. 

GUMPREZ, J. J. Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 

GUO, X. Duì hànyǔ zhòng fùqīn chēngwèi xìliè de duō jiǎodù kǎochá 对汉语中父亲称谓系

列的多角度考察 [A Comprehensive Observations of Chinese addressing forms for “father”]. 

Zhongguo yuwen. 2006, vol. 2. [cit. 1.8.2014] Dostupné z WWW: 

<http://huayuqiao.org/articles/guoxi/guoxi25.htm>. 

GUTVIRTHOVÁ, J. Role tlumočníka v azylovém řízení s čínsky hovořícími migranty. Praha, 

2008. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze.  



 

 

 

133 

 

 

 

HALAMÍČKOVÁ, Z. Zdvořilost v dánštině ve srovnání s češtinou. Praha, 2011. Diplomová 

práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. 

HALE, S. B. The Discourse of Court Interpreting: Discourse Practices of the Law, the Witness 

and the Interpreter. Amsterdam: Benjamins, 2004.  

HALL, E. T. Beyond culture. New York: Anchor Pr./Doudleday, 1976.  

HALLIDAY, M. A. K.; HASAN, R. Language, context, and text: aspects of language in a 

social-semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press, 1985. 

HATIM, B.; MASON, I. The Translator As Communicator. London: Routledge, 1997. 

HAUZÍREK, P. Sapir-Whorfova hypotéza a překlad [online]. Sociální teorie, 2013. [cit. 

1.8.2014] Dostupné z WWW: <http://www.socialniteorie.cz/sapir-whorfova-hypoteza-a-

preklad> 

HAVLÍK, M. Conversation Analysis: Studies from the First Generation. Sociologický časopis / 

Czech Sociological Review. 2006, vol. 42 (2). s. 443-447. 

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 

HILLS, M. D. Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory. Online Readings in 

Psychology and Culture. 2002, vol. 4 (4). [cit. 1.8.2014] Dostupné z WWW: 

<http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=orpc> 

HIRSCHOVÁ, M. Pragmatika v češtině. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 

HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a-: současná situace stylistiky. Praha: Trizonia, 1997. 

HOFSTEDE, G. Culture's Consequences: International Differences in Work-Related 

Values. Beverly Hills CA: Sage Publications, 1980. 

HOFSTEDE, G.; BOND, M. H. The Confucius connection: From cultural roots to economic 

growth. Organizational dynamics, 1988, vol. 16 (4), s. 5-21. 

HOFSTEDE, G.; HOFSTEDE, G. J. Kultury a organizace: software lidské mysli: spolupráce 

mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 

HOLKUPOVÁ, J. Role komunitního tlumočníka z hlediska očekávání účastníků tlumočnické 

komunikační situace. Praha, 2010. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze.  

HOLLIDAY, A. Small cultures. Applied Linguistics. 1999, vol. 20 (2), s. 237-264.  

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. Translatorisches Handeln: Theorie und Methode. Helsinki: Academia 

Scientiarum Fennica, 1984. 



 

 

 

134 

 

 

 

HSU, F. L. K. The Self  in Cross-Cultural Perspective. In MARSELLA, A.; DEVOS, G.; HSU, 

F.L.K. (eds.), Culture and Self: Asian and western perspectives. London: Tavistock 

Publications, 1985. s. 31-45 

HU, X. The Chinese concept of 'face'. American Anthropologist. 1944, vol. 46, s. 45-64. 

HWANG, Y.; HUANG, P. The Study of Contrastive Analysis of Chinese and English Forms 

of Address. Nanda xuebao. National University of Tainan. 1994, vol. 39 (1), s. 153-159. 

HYMES, D. Foundations in Sociolinguistics: an ethnographic approach. Philadelphia: Univ. 

of Pennsylvania Press, 1974. 

CHEJNOVÁ, P. Děkování a přejímání díků. Naše řeč. 2005, vol. 88 (4). [cit. 1.8.2014] 

Dostupné z WWW: <http://www.nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7841> 

CHEN, R. 1993. Responding to compliments: a contrastive study of politeness strategies 

between American English and Chinese Speakers. Journal of Pragmatics. 1993, vol. 20 (1), s. 

49–75. 

CHENG, W. Intercultural conversation. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co., 2003.  

JIA, X.; HUANG, F. A Contrastive Study of Requests in Chinese and American Cultures. 

Intercultural Communication Studies. 2008, vol. 17 (2). s. 132-148. 

KÄLIN, W. Troubled Communication: Cross-Cultural Misunderstandings in the Asylum- 

Hearing. International Migration Review. 1986, vol. 20 (2). s. 230-241. 

KASPER, G.; ZHANG, Y. It’s good to be a bit Chinese: Foreign students’ experience of 

Chinese pragmatics. In KASPER, G. (ed.). Pragmatics of Chinese as native and target 

language. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1995. s. 1-22. 

KATAN, D. Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and 

Mediators. Manchester: St. Jerome Publishing, 2004. 

KENNEDY, C. W.; CAMDEN, C. T. A new look at interruption. Western journal of speech 

communication. 1983, vol. 47, s. 45-57. 

KIRCHHOFF, H. Das dreigliedrige zweisprachige Kommunikationssystem Dolmetschen, Le 

langage et l'homme, 1976, vol. 31, s. 21-27 

KLANCOVÁ, K. Přínosy a rizika ekonomické transformace v Číně. Jindřichův Hradec, 2007. 

Diplomová práce (Ing.). Vysoká škola ekonomická v Praze 

KLUCKHOHN, C. K. M. Mirror for man: the relation of anthropology to modern life. 

Berkeley, CA: Whittlesey House, 1949. 



 

 

 

135 

 

 

 

KLUCKHOHN, C. K. M. Values and Value-orientations in the Theory of Action: An 

Exploration in Definition and Classification. In PARSONS, T.; SHILS, E.A. (eds.). Toward a 

General Theory of Action. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1951. s. 388-433. 

KLUCKHOHN, F. R.; STRODTBECK, F. L. Variations in value orientations. Evanston, IL: 

Row, Peterson, 1961. 

KNAPP-POTTHOFF, A.; KNAPP-POTTHOFF, K. Interweaving two discourses – the difficult 

task of the non-professional interpreter. In HOUSE, J.; BLUM-KULKA, S. (eds.). Interlingual 

and Intercultural Communication: Discourse and Cognition in Translation and Second 

Language Acquisition Studies. Tubingen: Narr, 1986. s. 151-168 

KNEŘOVÁ, M. Ke způsobům oslovování v mluvených projevech. Naše řeč. 1995, vol. 78(1). 

[cit. 1.8.2014] Dostupné z WWW: <http://www.nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7225> 

KOLMAN, L. Komunikace mezi kulturami: psychologie interkulturních rozdílů. Praha: ČZU, 

Credit, 2001. 

KONDO, M.; TEBBLE, H. et al. Intercultural communication, negotiation, and interpreting. In 

GAMBIER, Y.; GILE, D.; TAYLOR, CH. (eds.). Conference Interpreting: Current Trends in 

Research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1997, s. 149-166. 

KROEBER, A.L.; KLUCKHOHN, C. Culture : a critical review of concepts and definitions. 

New York: Vintage Books, 1952. 

LEECH, G. N. Principles of Pragmatics. 1st publ. London: Longman, 1983.  

LEFEVERE, A. Systems Thinking and Cultural Relativism.  Jadavpur Journal of Comparative 

Literature. 1988-1989, vol. 26 (7), s. 55-68. 

LEVÝ, J. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012. 

LI, H. Z. Cooperative and intrusive interruptions in inter- and intracultural dyadic discourse. 

Journal of Language and Social Psychology. 2001, vol. 20 (3), s. 259-284. [cit. 1.8.2014] 

Dostupné z WWW: <http://web.unbc.ca/~lih/cooperative_and_intrusive_interruption.pdf> 

Li, L. Kǒuyì zhōng de kuà wénhuà yǔ yòng shīwù fēnxī 口译中的跨文化语用失误分析 [An 

Analysis of cross-cultural Pragmatic Failure in Interpretation]. Nanning, 2009. Diplomová 

práce (M.A.), Guangxi Daxue. [cit. 1.8.2014] Dostupné z WWW: 

<http://wenku.baidu.com/view/cf33c748c850ad02de804190> 

LI, Q. Jiànjiē qǐngqiú cèlüè de jiāojì jiàzhí – jiànjiē yányǔ xíngwéi de kuà wénhuà jiāojì shìjiǎo 

间接请求策略的交际价值—间接言语行为的跨文化交际视  [Komunikativní hodnota 

nepřímé žádosti – nepřímé řečové akty v mezikulturní perspektivě]. Journal of Daqing College, 

2001, vol. 21 (2), s. 67-69. 

http://web.unbc.ca/~lih/cooperative_and_intrusive_interruption.pdf
http://wenku.baidu.com/view/cf33c748c850ad02de804190


 

 

 

136 

 

 

 

LI, W.; ZHU, H.; LI, Y. Conversational Management and Involvement in Chinese-English 

Business Talk. Language and Intercultural Communication. 2001, vol. 1 (2), s.135-150. 

LIANG, Y. Zur linguistischen Pragmatik des Chinesischen als Fremdsprache. Chinesisch 

Unterricht. 2003, vol. 18, s. 17-38.  

LINELL, P. Interpreting as communication. In GAMBIER, Y.; GILE, D.; TAYLOR, CH. 

(eds.). Conference Interpreting: Current Trends in Research. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins, 1997, s. 53-69  

MAO, LM. R. Beyond politeness theory: ‘face’ revisited and renewed. Journal of Pragmatics. 

1994, vol. 21. s. 451–486. 

McADAMS, R. H., Conventions and Norms: Philosophical Aspects. International 

Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences, 2001. [cit. 1.8.2014] Dostupné z WWW: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=255444 > 

NATIONAL BUREAU OF STATISTICS OF THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA 

(NBSPRC). 2010 Nián dì liù cì quánguó rénkǒu pǔchá zhǔyào shùjù gōngbào (dì 1 hào) 2010

年第六次全国人口普查主要数据公报（第 1 号）[Oznámení č. 1 o hlavních datech 

získaných při 6. celonárodním sčítání lidu v r. 2010]. Beijing, 2011. [cit. 1.8.2014] Dostupné 

z WWW: <http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/201104/t20110428_30327.html> 

NÜNNING, A.; TRÁVNÍČEK, J.; HOLÝ, J. (eds.). Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce - osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006. 

PARSONS, T.; SHILS, E. (eds.). Toward a General Theory of Action. Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press, 1951. 

PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy, dovednosti, poruchy. Praha: Grada, 

2005. 

PÖCHHACKER, F. The Role of Theory in Simultaneous Interpreting. In DOLLERUP, C.; 

LODDEGAARD, A. (eds.). Teaching Translation and Interpreting. Training, Talent and 

Experience. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1992. s. 211-220. 

POMERANTZ, A. Agreeing and disagreeing with assessments: Some features of preferred/ 

dispreferred turn shapes. In ATKINSON, J. M.; HERITAGE, J. (eds.). Structures of Social 

Action: Studies in Conversation Analysis. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 

1984. s. 57–101. 

POPULATION CENSUS OFFICE-CENSUS AND STATISTICS DEPARTMENT 

(PCOCASD) Summary Results. Hong Kong, 2011. [cit. 1.8.2014] Dostupné z WWW: 

<http://www.census2011.gov.hk/pdf/summary-results.pdf>  



 

 

 

137 

 

 

 

PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie: sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a 

národů. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2007. 

PULLUM, G. The Great Eskimo Vocabulary Hoax. Natural Language and Linguistic Theory. 

1989, vol. 7 (2), s. 275-281.  

QIAN, P. A Chinese-English Dictionary, Beijing, 2007 

REISS , K.; VERMEER, H. Groundwork for a General Theory of Translation. Tubingen: 

Niemeyer, 1984. 

RITZER, G. The McDonaldization of Society. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1993. 

ROBINSON, J. D.; BOLDEN, G. B. Preference organization of sequence-initiating actions: 

The case of explicit accountsolicitations. Discourse Studies. 2010, vol. 12 (4). s. 501–533. 

ROY, C. B. A sociolinguistic analysis of the interpreter's role in the turn exchanges of an 

interpreted event. Georgetown, 1989. Disertační práce (Ph.D.). Georgetown University 

SACKS, H. On the preferences for agreement and contiguity in sequences in conversation”. In 

BUTTON, G.; LEE, J. R. E. (eds.). Talk and Social Organization. Clevedon, England: 

Multilingual Matters, 1987. 

SACKS, H.; SCHEGOLFF, E. A.; JEFFERSON, G. A simplest systematics for the 

organization of turn-taking for conversation. Language. 1974, vol. 50. s. 696-735. 

SADRI, H. A.; FLAMMIA, M. Intercultural communication: a new approach to international 

relations and global challenges. New York: Continuum, 2011. 

SCOLLON, R.; SCOLLON, S. W. Intercultural Communication. Cambridge, MA: Blackwell 

Publishers, 1995.  

SCOTT, J.; MARSHALL, G. (eds.). A dictionary of sociology. 3rd. rev. ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2009.  

SEARLE, J. Indirect speech acts. In COLE, P.; MORGAN, L. (eds.). Syntax and Semantics, 3: 

Speech Acts. New York: Academic Press, 1975. s. 59–82.  

SELIGMAN, S. D. Čínská obchodní etiketa: průvodce protokolem, společenským chováním a 

kulturou v Číně. Praha: BB/art, 2007. 

SHELSINGER, M. Simultaneous Interpretation as a Factor in Effecting Shifts in 

the Position of Textson the Oral-Literate Continuum. Tel Aviv, 1989. Disertační práce (Ph.D.). 

Tel Aviv University. 



 

 

 

138 

 

 

 

SCHANK, R.C.; ABELSON, R. Scripts, Plans, Goals, and Understanding. Hillsdale , NJ: 

Earlbaum Assoc, 1977. 

SCHEGOLFF, E. A.; JEFFERSON, G.; SACKS, H. The preference for self-correction in the 

organization of repair in conversation. Language. 1977, 53 (2), s. 361–382. 

SI, Y- L.  Politeness maxims in contemporary Chinese. US-China Foreign Language. 2008. s. 

9-13. 

SOGOU BAIKE. Zhuojing 拙荆 [Neohrabaný drmek]. Sogou baike. [cit. 1.8.2014] Dostupné z 

WWW: <http: //baike.sogou.com/h3175465.htm?sp=l3175466> 

SONG M. L. Politeness and face in Chinese culture. Frankfurt am Main/New York: P. Lang, 

2000.  

SPENCER-OATEY, H. Rapport management theory and culture. Intercultural Pragmatics. 

2005, vol. 2 (3). s. 335–346.  

SPENCER-OATEY, H.; XING, J. Rapport management problems in Chinese-British business 

interactions: A case study. In House, Juliane, Rehbein, Jochen (eds.) Amsterdam & 

Philadelphia: John Benjamins: Multilingual Communication, 2004. s. 197-221. 

STENZL, C. Simultaneous Interpretation - Groundwork towards a Comprehensive Model. 

Londýn, 1983. Diplomová práce (M.A.). University of London. 

SUN, J. K. Deciphering the Chinese Smile: The Importance of Facial Expressions in Linguistic 

Communication. Cross-sections. 2010, vol. 6. s. 105-120. 

ŠTRACH, P. Mezinárodní management. Praha: Grada, 2009. 

TANNEN, D. Frames and Schemas in Interaction. In RASKIN, V. (ed.). Quaderni di 

Semantica. 1985, 6(2). s. 326-335. [cit. 1.8.2014] Dostupné z WWW: 

<http://faculty.georgetown.edu/tannend/pdfs/frames_and_schemas_in_interaction.pdf> 

TANNEN, D. What's in a Frame? Surface Evidence for Underlying Expectations. In 

FREEDLE, R. (ed.). New Directions in Discourse Processing. Norwood, NJ: Ablex, 1979, s. 

137-181. [cit. 1.8.2014] Dostupné z WWW: 

<http://faculty.georgetown.edu/tannend/TANNEN%20ARTICLES/PDFs%20of%20Tannen%2

0Articles/1979/what's%20in%20a%20frame.pdf> 

TANNEN, D. When is an Overlap not an Interruption? One Component of Conversational 

Style. In DI PIETRO, R. J.; FRAWLEY, W.; WEDEL, A. (eds.). The First Delaware 

Symposium on Language Studies. Newark: University of Delaware Press, 1983. s. 119-129. 

TANNEN, D. Language and Culture. In FASOLD, R.; LINTON, J. C. (eds.). An Introduction 

to Language and Linguistics. New York: Cambridge University Press, 2006. s. 343-372. 

https://www.stjerome.co.uk/tsa/abstract/6971/
https://www.stjerome.co.uk/tsa/abstract/6971/
https://www.stjerome.co.uk/tsa/editor/50453/
https://www.stjerome.co.uk/tsa/editor/54101/
https://www.stjerome.co.uk/tsa/publisher/51/
https://www.stjerome.co.uk/tsa/publisher/51/
https://www.stjerome.co.uk/tsa/edited-volume/850/
https://www.stjerome.co.uk/tsa/year/2004/
http://faculty.georgetown.edu/tannend/pdfs/frames_and_schemas_in_interaction.pdf
http://faculty.georgetown.edu/tannend/TANNEN%20ARTICLES/PDFs%20of%20Tannen%20Articles/1979/What's%20in%20a%20Frame.pdf
http://explore.georgetown.edu/publications/index.cfm?Action=View&DocumentID=38604


 

 

 

139 

 

 

 

TAYLOR, C. R.; BONNER, P. G.; DOLEŽAL, M.  Advertising in the Czech Republic: Czech 

perceptions of effective advertising and advertising cluster. In TAYLOR, R. C. (ed.). New 

Directions in International Advertising Research (Advances in International Marketing. 

Emerald Group Publishing Limited, 2002, vol. 17. s. 137-149. 

THE ECONOMIST NEWSPAPER Ltd. (ed.). China Wild at heart: How the country and the 

people are changing. The Economist Newspaper. 31. 5. 2014. [cit. 1.8.2014] Dostupné z 

WWW: <http: //www.economist.com/news/books-and-arts/21602978-how-countryand-

peopleare-changing-wild-heart> 

THE HOFSTEDE CENTRE. Cultural comparison. The Hofstede Centre (online). [cit. 1.8.2014] 

Dostupné z WWW: <http: //geert-hofstede.com> 

TROMPENAARS, F.; HAMPDEN-TURNER, C. Riding the Waves of Culture: Understanding 

Diversity in Global Business. London: Nicholas Brealey Publishing, 1997. 

WADENSJÖ, C. Dialogue Interpreting and the Distribution of Responsibility. 

Hermes, Journal of Linguistics. 1995, vol. 14. s. 111-129. 

WADENSJÖ, C. Interpreting as Interaction. Language in Social Life Series. London/New 

York: Longman, 1998. 

WADENSJÖ, C. Interpreting as interaction: On dialogue-interpreting inimmigration hearings 

and medical encounters. Linköping, 1992. Disertační práce (Ph.D.). Linköping University. 

WANG, J. A Cross-cultural Study of Daily Communication between Chinese and American 

From the Perspective of High Context and Low Context. Canadian Center of Science and 

Education, Asian Social Science. 2008, vol. 4 (10), s. 151 – 154. 

WANG, W. Hànyǔ zhíjiē qǐngqiú yányǔ xíngwéi yánjiū 汉语直接请求言语行为研究 [Výzkum 

řečového aktu přímé žádosti] Guangxi, 2007. Diplomová práce (M.A). Guangxi Normal 

College. [cit. 1.8.2014] Dostupné z WWW: <http: //www.doc88.com/p-6582030278186.html>.  

WANG, X.; ZHANG, M.; DONG, H. Cross-Cultural Contrastive Study of English and 

Chinese Euphemisms.Cross-Cultural Communication. 2012, vol. 8 (6), s. 66-70. 

WOLFSON, N.; MANES, J. The compliment as a social strategy. Papers in Linguistics: 

International Journal of Human Communication. 1980, vol. 13 (3), s. 391–410. 

XIAO, Y. “Miànzi” zài Zhōngguó “lǐ” wénhuà hé xīfāng wénhuà zhōng de duìbǐ “面子” 在中

国“礼” 文化和西方文化中的对比 [Srovnání „tváře“ v čínské a západní zdvořilosti ]. Journal 

of Jinggangshan Normal College, (Philosophy and Social Sciences). 2004, 25 (1), s. 22-24. [cit. 

1.8.2014] Dostupné z WWW: <http: //www.doc88.com/p-9089014196343.html>  



 

 

 

140 

 

 

 

YANG, J. How to Say ‘No’ in Chinese: A Pragmatic Study of Refusal Strategies in Five TV 

Series. In CHAN, M. K. M.; KANG, H. (eds.). Proceedings of the 20th North American 

Conference on Chinese Linguistics (NACCL-20). Columbus, Ohio: The Ohio State University, 

2008, vol. 2. s. 1041-1058. 

YE, L. Complimenting in Mandarin Chinese. In KASPER, G. (ed.). Pragmatics of Chinese as 

native and target langure. Second Language Teaching & Curriculum Center, University of 

Hawai'i at Manoa. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1995. s. 207-296. 

YUEN, E. Conflict-handling processes. In WESTWOOD, E. (ed.). Organisational Behaviour: 

Southeast Asian Perspectives. Hong Kong: Longman Asia, 1992. s. 362–379.  

YULE, G. Pragmatics. Oxford/New York: Oxford University Press, 1996. 

ZHANG, S.; WANG, X. Qǐngqiú"yányǔ xíngwéi de duìbǐ yánjiū "请求"言语行为的对比研究 

[„Žádost“, kontrastivní výzkum řečového aktu ]. Xiandai waiyu. 1997, vol. 3. s. 63-72. [cit. 

1.8.2014] Dostupné z WWW: 

<http://srsx.cbpt.cnki.net/EditorEN/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=SRSX200405

026&isCnki=ck01>. 

ZHANG, Y. Strategies in Chinese Requesting. In KASPER, G. Pragmatics of Chinese as 

native and target language. Honolulu: Second Language Teaching & Curriculum Center, 

University of Hawai i at Mānoa, 1995. s. 23-69. 

ZHAO, Y. Zhōngxī “miànzi” chāyì tànxī 中西“面子”差异探析 [Analýza rozdílů v čínském a 

západním pojetí „tváře“]. Journal of Xinyu College. 2007, vol. 12 (6). s. 23-24. [cit. 1.8.2014] 

Dostupné z WWW: <http://www.doc88.com/p-189693214437.html> 
 


