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PODĚKOVÁNÍ
Na tomto
Těm, kteří

místě

mne ve

bych ráda

poděkovala těm,

výběru netradičního

diskuse, naslouchali a

směrovali

díky nimž tato práce vznikla.

tématu podporovali,

mne k dalším úvahám o

těm, kteří

realitě,

se mnou vedli

kterou popisuji, a

k novým přístupům a cestám jejího zpracování.
Velmi ráda bych nejprve
paní

Simoně Zavřelové,

paní

poděkovala zástupcům

Janě

poskytnutí množství informací o

Habelové a paní

činnosti

Evě

agentury EuroStaff Praha -

Johnson za přátelské

jejich agentury. Dále bych ráda

přijetí

a

poděkovala

Prvnímu tajemníkovi ambasády Království Saúdské Arábie panu Assem AlSabbanovi za jeho velkorysé a milé osobní přijetí a poskytnutí

materiálů

o jeho zemi,

použitých v práci.
Mé díky patří také respondentům,
Velké

poděkování

pracovali nebo pracují, a
"saúdských"
vřelost

životů,

patří
kteří

všem

kteří

těm,

mi zcela

se

účastnili

kteří

nezištně

zkušeností a mnohdy i

mé ankety.

v Království Saúdské Arábie
umožnili nahlédnout do svých

pocitů.

Za jejich

otevřenost,

ochotu,

a vstřícnost. Toho si nesmírně vážím!
Ráda bych také

poděkovala

PhDr. MichaeleTureckiové, CSc. za vedení této

diplomové práce.
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PŘEDMLUVA
Na

počátku

svého bádání jsem se asi,

zpětně viděno,

snažila "dopátrat té

(jedné) pravdy". Takové, která dává jasnou odpověď. Proč jezdí Češi do Saúdské
Arábie? Co tam dělají? Kde pracují? A jak tam žijí? A ...
určité

Probírajíc se literaturou,
mne

skutečně

výpovědí,
přestává

informace mi tuto

k čím dál tím jasnější vizi a

s těmi, kterých se celá

věc

proč

domněnce

odpověď

věc

je

složitější,

hovorů

Věci začínaly

čtením

jejich

odpovědi

skutečně

vystihuje

dilemat a

rozporů,

realitu - se stává zachycení kontroverznosti, té dvojakosti,
kteří

a

a že hledání pravdy a

být zajímavé i významné, a naopak tím podstatným- co

kterými procházejí ti,

dávaly a vedly

o tom, co a jak je. Komunikací

týká nejvíce, nasloucháním jejich

jsem ovšem pochopila, že

tam žijí?

těch

si tuto cestu zvolí.

mít jiný

rozměr

a v

literatuře,

ke které jsem se vrátila, jsem

najednou uměla číst i mezi řádky.
Ona možná

právě

tato mozaika,

kteří

o svých zkušenostech

tvoří

"pravdu". A ta je

zprostředkovaná

vyprávěli, vytváří

někdy

prostě

mnou, ale poskládaná těmi,

tu jejich realitu, která velice

barvitě

velice jednoduchá a jasná. A

někdy

nepochopitelná, složitá až roztříštěná.
"Rozpornost není známkou nesprávnosti,

stejně

jako

nepřítomnost

rozporu

není známkou pravdy." (Blaise Pascal).
A přesně taková je realita, kterou popisuji.
Takové jsou i zkušenosti

těch, kteří

o nich se mnou mluvili ...
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ÚVOD
Sametová revoluce v Československu v roce 1989 změnila téměř vše a

všechny. Politické a ekonomické

změny

šly ruku v ruce s těmi

společenskými

a

kulturními. Měnil se a mění se životní styl Čechů.
Ti

začali

vyhledávat nové možnosti - pracovní i osobní. Hranice

země

se

otevřely, jak pro lidi přicházející ze zahraničí, tak pro Čechy vyjíždějící do ciziny.

Vstup ČR do Evropské unie pak tento trend ještě podpořil, ulehčil formální i
praktickou stránku pobytu v řadě evropských zemí a zařadil ČR do skupiny
prosperujících zemí.
Češi stále více hledají studijní či pracovní uplatnění mtmo svou zemi a

využívají mnoha
Rakouska

či

programů

i pracovních

kontraktů.

na britské ostrovy, ale také - i když

Nejezdí ovšem jen do

méně často

-

např.

Německa,

do zemí Jižní

Ameriky a Asie.
Téměř

každý mladý

člověk buď

sám do

zahraničí

na delší pobyt vyjel nebo

zná někoho, kdo tak učinil. Tento jev tedy není výjimkou.
VY.imeme-li však pro Čechy vždy atraktivní západní Evropu, USA a Kanadu,
odmyslíme-li si občanský sektor a jeho mise, zůstává ještě určitá oblast, kam se Češi
vydávají za prací.
Střední

Východ.

Spolupráce s

Konkrétně

pak země Perského zálivu.

těmito zeměmi

probíhala i

však jen velmi malé procento lidí - obvykle

během

socialismu.

vědců, lékařů

a

Vyjíždělo

sem

případně těch, kteří

pracovali v politicko-obchodních službách ČSSR.
Co však láká dnešní Čechy vydat se za prací do Kuvajtu či Spojených
Arabských Emirátů?
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Taková byla má otázka

před několika

lety. Tehdy jsem se

začala

zabývat

tématem pracovních pobytů v - pro Čechy velmi odlišných zeměpisných, kulturních
a náboženských oblastech. A

přicházela

jsem stále na nové a velice zajímavé

informace. Proto jsem se rozhodla zpracovat takové téma ve své diplomové práci.
Vybrala jsem si zemi, ve které působí okolo 300 Čechů a miliony dalších
cizinců. Největší

zemi v Perském zálivu. Zemi, která má

výrazně

pravidla. Zemi,

nejpřísnější

náboženská

odlišnou od té naší ...

Vybrala jsem si Království Saúdské Arábie (KSA).
Ústředním tématem mé práce je pracovní pobyt českých zdravotníků

v Království Saúdské Arábie. Zajímám se o to, jak a
získat kontrakt v KSA. Zabývám se motivací
fYzioterapeutů

a

lékařů,

kteří čeští
českých

pracovníci mohou

zdravotních sester,

procesem adaptace na pracovní pozici, která se mnohdy

výrazně odlišuje od té v Čechách. Věnuji se odlišnostem nejen v náplni práce, ale

také v přístupu k práci.
Mým zájmem také je zjistit, které faktory a v jaké
nových
před

pracovníků

odjezdem,

nejvíce

ovlivňují

míře

proces adaptace

- pojednávám tedy o interkulturním tréninku

adaptačních seminářích,

kurzech, zkouškách, ale

zároveň věnuji

pozornost oněm proklamovaným výhodám, které pracovní kontrakt přináší.
Do jisté míry se zabývám i
tomu, jak a kde tráví

svůj

volný

čas

volnočasovými

aktivitami

respondentů,

a dovolenou, a nakolik se tyto aktivity

tedy

změnily

od těch původních.
Cílem mé práce je odborně zprostředkovat realitu pracovního pobytu Čechů
v KSA, jak z pohledu agentury, vysílající Čechy do této země, tak z pohledu Čechů
tam žijících. Poukázat na to, že tato
považovat za jakousi

proměnnou,

země

je svou kulturou velice specifická a nelze ji

ale naopak, za zcela

určující

faktor toho, jak se

bude pracovní (i osobní) život Čechů v KSA odvíjet.
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řadě

V neposlední
čtenáři

práci, která

bych ráda poznamenala, že mým cílem není

jednoznačně

zprostředkovat skutečnost,

Přeji

nabízí hotový názor i postoj, ale naopak

na níž si může

čtenář vytvořit

názor vlastní.
relativně

si, aby tato práce byla chápána jako jedna z cest poznávání

neotřelého

nového

předložit

jevu, který existuje, a který, pakliže

překoná

hranice tabu,

vyvolává otázky nejasnosti a někdy také neporozumění.

K tématu, které jsem si zvolila, bylo velmi
informace. Ale i proto jsem se pro
pojmout

něco

zdrojům

informací bude

něj

třeba samostatně

vytvořit

Většinu zdrojů

podaří

že k veškerým

možná i nový přístup a techniku.

jsem si

důslednosti

skutečnost,

nalézt cestu, zpracovat ji bez jakéhokoli

vytvořila

na

elektronické a telefonické komunikace.
houževnatosti,

vyhledat jakékoli

rozhodla. Lákala mne výzva zpracovat a

"nového", "nezvyklého" a lákala mne také

podobného srovnání,

náročné

základě

setkání, osobních

Dosáhne-li

a zvídavosti, informace, které

rozhovorů,

člověk

určitého

potřebuje,

se mu

stupně

víceméně

zjistit. Ba dokonce ... Všimla jsem si, že mnoho z těch, kterým jsem své dotazy

směrovala,

bylo

potěšeno

mým zájmem a věnovali mi dostatek

času

i prostoru. Toho

jsem si velice cenila.
K tomuto tématu jsem

přistupovala interdisciplinárně

(nejen tedy z pohledu

mezinárodního personálního managementu, ale také z pohledu psychologického,
sociologického a antropologického).
Shromáždila

JSem

řadu

standardizovaných

nestandardizovaných (dopisy, emaily, osobní poznámky
rozhovory)

výpovědí

a využila tak

několika

(anketa,
respondentů,

dotazníky)
deník, osobní

metod a postupů zpracování.
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Ve své práci jsem usilovala o maximální objektivitu informací a jejich
interpretace.
že mnoho

Zároveň

zdrojů

jsem se snažila zachovat

je individuálních a

věrnost

některé výpovědi

informací. S ohledem na to,
jsou emotivní, bylo

někdy

ovšem třeba přistoupit k jejich upřesnění, zkrácení a vyjasnění.

Má práce je
různých

rozdělena

do šesti kapitol a

při

jejich zpracování jsem použila

metod a postupů.

V teoretickém úvodu vymezuji pojmy a
zabývá. Jedná se

především

v kontextu mezinárodního

skutečnosti,

kterými se tato práce

o pojmy kompetencí, adaptace a kulturního šoku

řízení

a mezinárodního personálního

řízení.

S ohledem na

fakt, že Království Saúdské Arábie je velice specifickou geopolitickou a kulturní
oblastí, ve svém textu poukazuji na to, že teorie nejsou aplikovatelné
Většina

odborné literatury totiž vychází ze západoevropského
míře

kulturního zázemí, a nelze jí ve velké

či

univerzálně.

amerického

využít k popisu saúdskoarabské

(pracovní) reality.
V kapitole druhé se snažím ukázat KSA jako zemi, ve které pracují miliony
cizinců.

do

Nezaznamenávám tak jen faktografické údaje (i když i to jsem považovala

určité

mnoho
také

míry za nutné), ale snažím se

cizinců

věnuji

pro své

působení,

zdůraznit

co ji pro

kulturním odlišnostem

ně činí

země,

faktory,

proč

si tuto zemi vybere

atraktivní. Zcela

pochopitelně

se

plynoucí z náboženského (islámského)

řádu.

Následující

část

pak akcentuje onu

specifičnost země

z pohledu malé skupiny

mladých vzdělaných Čechů. V textu rozebírám výsledky ankety, kterou jsem
uskutečnila

s cílem zachytit prvotní asociace a dojmy panující o KSA a jejich

ochoty případně pracovně vyjet do této

stupeň

země.
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Naznačuji
ojedinělé

přijmout

tak, že rozhodnutí

pracovní kontrakt v KSA je u nás spíše

a týká se jen lidí pracujících v určitých profesích.

jedná o zemi neznámou,
Další

obestřenou

(čtvrtá)

kapitola

zprostředkovává

práci

Zároveň naznačuji,

že se

apriorními názory.
pojednává

českým zdravotníkům

EuroStaff,

která

v Království Saúdské Arábie. Popisuji
uchazečů

na odjezd, zabývám se také

konkrétními pracovními nabídkami, saúdskoarabskými

zaměstnavateli, umístěním

celý proces od získávání

kandidátů

lékaře)

Výpovědi

část

mé diplomové práce

devíti

představují

českých zdravotníků

o jejich pracovním

vytvořené

a přípravu

a kontraktem samotným.

Praktickou
kapitole.

přes výběr

společnosti

o

standardizované

životě

podobě.

kazuistiky obsažené v páté

(zdravotních sester,

a zkušenostech v KSA
Na konkrétních

fyzioterapeutů

předkládám

a

v mnou

příkladech českých pracovníků

rozebírám jejich motivaci pro odjezd, proces jejich pracovní adaptace, srovnávám
jejich pracovní náplň v ČR a v KSA, taktéž vymezuji odlišnosti v pracovním
přístupu,

pracovnímu režimu. Do jisté míry se také

věnuji

jejich soukromým životům

a kulturním odlišnostem.
Čtenář tak může lehce srovnávat jednotlivé výpovědi, těžko ovšem srovnávat

jednotlivé příběhy lidí. ..
V závěru se pak snažím shrnout svou práci a
dospět

zdůraznit,

nakolik se

podařilo

k žádanému cíli a jaké jsou výstupy mého bádání a mé diplomové práce.
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VYMEZENI RELEVANTNICH POJMU
Čeští zdravotníci v Království Saúdské Arábie častokráte používají termínu:

"skládat kompetence". Tím mají na mysli fakt, že procházejí zkouškami, jejichž
absolvování je

opravňuje přijmout

jejich pracovní pozice. Myslí tím

pracovní

prostředky

konkrétně

pracovní pozici - tedy
způsobilosti,

povinnosti a

odpovědnost,

vyplývající z popisu

dosahování plné kompetentnosti ve své

kurzy, jimiž procházeli, aby dosáhli

testy, které potvrzovaly dosažení

stupně

dostatečné

kompetentnosti a

nabývání schopností, dovedností a návyků naplňujících jejich pracovní pozici.
Zatímco kompetence je potenciálem k výkonu, kompetentnost je již
realizovanou schopností (Tureckiová, 2004).
Být kompetentní znamená
nepřehlednými

pravomocí a

umět

nepředvídatelnými

a

odpovědností

či

se vyrovnat s kritickými, spletitými,

situacemi. Nejedná se tedy jen o souhrn

pouhou schopnost vykonávat

určitou

funkci a

dosahovat výkonnosti. (Palán, 2002).
V odborné
se termíny, mezi

literatuře
něž patří

se objevuje slovo kompetence a s ním další, prolínající
kompetentnost, kvalifikace, schopnost a dovednost také

v dalších souvislostech a vymezeních (Armstrong, 2002). Pojem kompetence
znamenat soubor rozhodovacích pravomocí a z nich plynoucí
důsledky,

ale

může

se také jednat o

vyjádření

obecné schopnosti

může

odpovědnost

adekvátně

za

zhodnotit

situaci a dokázat jí přizpůsobit své jednání.
Kompetenci lidí pak lze vnímat jako souhrn dosahovaného výkonu (lidské
práce) a

přinášeného

potenciálu (lidských

zdrojů).

Chybí-li jedno, chybí i

kompetence jako celek. Pojem kompetence se vztahuje bez výjimky ke konkrétním
úlohám, které mají lidé vykonat. (Plamínek, Fišer, 2005.)
Dalo by se
KSA,

říci,

že všichni

měli dostatečnou

čeští

zdravotníci,

přijíždějící

prokazatelnou kvalifikaci (ta byla

na pracovní pobyt do

ostatně

i

předpokladem
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získání kontraktu), nelze však

říci,

že všichni byli na

počátku

svého pobytu

kompetentní pracovat v onom konkrétním a velice specifickém pracovním prostředí.
Profesní kompetenci tak vnímám jako
Přístupy

obecnější

pojem, zahrnující kvalifikaci.

rozdělit

na dva základní: americký a

k vymezení profesní kompetence lze

britský (Tureckiová, 2004).
Zatímco se americké pojetí
profese (tzv. behaviorální
výsledky

činnosti,

zaměřuje

(měkké)

na individuální charakteristiky

kompetence), britský výklad klade

nositelů

důraz

které jsou v souladu s očekáváními definovatele role (tzv.

na

funkční

(tvrdé) kompetence).
Příkladem

britského pojetí kompetence je

vytvoření

národních

standardů

výkon povolání (NOS - National Occupational Standards), tedy popis
toho, co budou kompetentní lidé

při

výkonu profese

dělat.

pro

očekávání

Americké pojetí

kompetence pak pochází ze studie D. McClellanda z r. 1973 (Testing for competence
rather than for intelligence ), která se proslavila
společnosti

prostřednictvím

McBer, jako přehled manažerských kompetencí.

Je tedy patrné a také pochopitelné, že tyto teorie vznikají na
sice

někdy nejasně

nositelů.

poradenské

Kultura je

definovaných, ale zato evidentních
způsob,

kterým skupina lidí

řeší

znaků

základě

možná

kultury a jejích

problémy (Schein, 1985. In:

Trompenaars. 1993; překlad A.Ř.) Trompenaars upozorňuje na to, že kulturní rozdíly
existují jak mezi
Uvádí

příklad

zeměpisně

odlišných

si vzdálenými

postojů

firmě

organizační

strukturu a z toho plynoucí

jako hierarchické, jeho holandský kolega vnímá své kolegy jako

rovnocenné partnery,
místě zmiňuje

tak mezi sousedícími státy.

belgického a holandského manažera. Zatímco

belgický, dle Trompenaarse, vnímá svou
vztahy ve

zeměmi,

nehledě

na jejich pracovní

také vliv katolické (v

případě

zařazení.

Trompenaars na tomto

belgického manažera) a protestantské

víry (holandský manažer) na postoje každého z nich.
Národní kultura má vliv na kulturu firemní, což
Geert Hofstede se zabýval tím, nakolik národní kultura

dosvědčují

ovlivňuje

i výzkumy.

Např.

hodnoty spojené s
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pracovním místem.

Obecně

vyskytující se interkulturní rozdíly shrnuje do

čtyř

dimenzí, které jsou na sobě nezávislé, a sice:
1) Power distance (Mocenský odstup)
2) Uncertainty avoidance (Vyvarování se nejistoty)
3) Individualism vs. Collectivism (lndividialismus vs. Kolektivismus)
4) Masculinity vs. Femininity (Maskulinita vs. Femininita)

Některé

kultury akcentují individualismus oproti kolektivismu, jinde je tomu

naopak. G.Hofstede do svého výzkumu
ho ovšem v 80. letech 20. století a
výzkum s časem

výrazně

zařadil

někteří

velký

počet

zemí (asi 50),

uskutečnil

jeho kritikové poukazují na to, že tento

ubývá na své hodnotě (Mead, 1998).

Fons Trompenaars nabízí

řadu parametrů,

dle kterých lze analyzovat kulturní

odlišnosti. Pracuje v úzkém kontextu s praktickým životem a ve své knize Riding the
Waves of Culture
Upozorňuje,

říká,

častokrát

že jakési

že jako syn

užívá srovnání s reálným

univerzálně

Holanďana

platné pravidlo se

a Francouzky sám

či

dokonce osobním životem.

těžko

viděl,

hledá. Sám s nadsázkou

že leckdy tzv. "holandské"

techniky na Francouze neplatí (Trompenaars, 1993).
Ve své knize uvádí následující parametry:
1) Universalism vs. Particularism (Universalismus vs. Partikularismus)
2) Collectivism vs. Individualism (Kolektivismus vs. Individualismus)
3) Neutral vs. Emotional (Neutrální vs. Emotivní vztahy)
4) Specific v s. Difuse (Specifické vs. Difúzní)
5) Status (Vnímání statusu)
6) Time (Řízení času)
7) Nature (Vztah k přírodě)
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Aby se ovšem firemní kultura, provázaná s národní, mohla aplikovat, je třeba,
aby pracovníci byli s to používat své kompetence. Možnost postupného
kompetencí jednotlivými
vyžaduje souhrn

zaměstnanci

řady činností,

naplňování

(na jejich konkrétních pracovních pozicích)

resp. potenciálu a

nástrojů,

kterými tak

může

být

dosaženo plné způsobilosti. Na počátku stojí motivace jedince.
Motivace je mechanismus

podnětů,

které

2002). Teorií motivace se především zabývají
přístupů. Např.

A.H.Maslow vnímal

o uspokojení svých životních
aktualizují se za

určitých předpokladů

lidské jednání. (Palán,

představitelé sociálně

člověka jako

potřeb,

podmiňují

psychologických

psychologický organismus usilující

které mají

různou

významovou váhu a

(Kocianová, 2004). F.Herzberg je autorem

teorie dvou faktorů- motivátorů a hygienických faktorů.
V těchto teoriích by se dalo dlouze

pokračovat.

To ovšem není předmětem mé

práce.
Motivace sehrává důležitou roli v procesu adaptace. Pojem adaptace
obecnou vlastnost

organismů přizpůsobovat

označuje

se podmínkám, ve kterých žijí, ve

kterých pracují, ve kterýchjednoduše existují.
V definici pojmu se

různá vědní odvětví

v přístupech. Z pochopitelných
pojetí

společenskovědní,

důvodů

mne pro

od sebe neodlišují tolik, jako spíše
účely

této práce zajímá

tedy psychologické a sociologické.

Nicméně

především

biologické

pojetí adaptace, které mluví o základní vlastnosti živé hmoty, je možné použít jako
jeden z pilířů diskuse o procesu adaptace a adaptability.
Jde-li o adaptaci
aktivit v rámci tzv.
zvláštní

péče

pracovníků

adaptačního

na novou pracovní pozici, jedná se o celý proces

období

novému pracovníkovi, ale

zaměstnance.
zároveň

Tato doba slouží k poskytnutí

dává šanci

člověku

na tuto situaci

reagovat.
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Teoreticky by se dalo

říci,

že

čím větší

je motivace, tím

proces adaptace každého jedince. Realita však bývá

někdy

lehčí

by

měl

být

"vysněná"

jiná a ona

situace je pak odlišná od té, kterou jsme očekávali.
Adaptovat se lze na prostředí, ve kterém se dokážeme orientovat a
tak

určité

jevy a chování ostatních. Je-li osoba

kulturních a jazykových
významy slov a

významů

činů buď

odloučena

vysvětlit

si

od vlastního systému

a nalezne se v situaci nebo ve

světě,

v němž jsou

zvláštní, nebo zcela cizí, dochází k tzv. kulturnímu šoku

(Murphy, 2001). Hlavním symptomem kulturního šokuje deprese. Kulturní šok však
bývá přechodný (i když bolestivý) a nejlepší cestou jeho zvládnutí je zapojení se do
(tamní)

společnosti

a zvyklostí.

Toho si jsou vědomy i organizace a instituce, které do svých řad
přijímají zahraniční
většina těchto
vzdělává

pracovníky (tzv. expatrianty) a tvoří mezinárodní týmy. Naprostá

firem investuje do

o novém

zaměstnanců

prostředí,

adaptačních programů,

chodu organizace,

ve kterých své

případně

zaměstnance

i o zvyklostech a tradicích

země, ve které se nacházejí. Čím více času a úsilí totiž věnuje firma tomu, aby se její

nový pracovník cítil v organizaci

dobře,

větší

tím

bude

pravděpodobnost,

pracovníci stanou rychle platnými, iniciativními a loajálními

členy

že se noví

pracovního

kolektivu (Robbins, Orientation: necessity or nightmare? In: MŘ 2/2003).
Adaptace jako program snižuje možnost vzniku " tzv. kritických

incidentů"

(Rydza, Interkultura managementu. In MŘ 6/2003), tedy toho, že se v cizí zemi a
kultuře

chováme

směšně

až

nepochopitelně.

Boj s neinformovaností je

předmětem

vzdělávání, které se nazývá interkulturálním tréninkem (Rydza tamtéž.) Žádná

kultura totiž

nemůže

každá kultura má

svůj

být pochopena z pozice systému hodnot jiné kultury,
vlastní dominantní a

určující

neboť

kulturní vzor (Vítek, Evropská

kultura a identita. In MŘ 5/2004). Je třeba u jednotlivých členů mezinárodních týmů
povzbudit vzájemný respekt a komunikativnost a

vytěžit

z pozitiv, které takové

seskupení pracovníků přináší.
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Dle D.Torringtona (In: Tureckiová, 2004) se mezinárodní personální
vyznačuje

řízení

sedmi specifiky (tzv. sedm K), které je třeba zohlednit a využít:

1) Kosmopolitismus
Vědomí příslušnosti

k vlastnímu národu a lidstvu

obecně.

Usnadňuje

pobyt mezi zeměmi a úspěšné uplatnění se v mezinárodním společenství.
2) Kultura
Uvědomění

si kulturních rozdílů.

3) Komunikace
Ve smyslu dovednosti vyjednávat a

řešit

konflikty v mezinárodním

prostředí.

4) Kompenzace
Odměňování.

pracovat do

Zvláštní

zřetel

na

odměňování zaměstnanců, kteří

zahraničí;

formy

finančního

i nefinančního

odcházejí

odměňování.

5) Konzultace
Interkulturní trénink.
6) Kompetence
Práce

v mezinárodním

prostředí

klade

důraz

neJen na odborné

kompetence, ale také na osobní způsobilosti.
7) Koordinace
Harmonizace činností, spolupráce.
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Je

třeba

které konkrétní

vzít v potaz tato specifika,
země

nicméně

i ta se odvíjejí od

a její kultury a náboženství. V konkrétním

přístupu

případě

Království

Saúdské Arábie lze sice mluvit o mezinárodních týmech a mezinárodním
nicméně

silná kultura

programy jsou

země

zaměřeny

(národní kultura)

na celistvé

určuje

přivyknutí

zcela svá pravidla a

domácí

kultuře

té

řízení,

adaptační

a respektu k uctívání

jejích náboženských tradic.
Lze se tak ztotožnit s přístupem k vymezení vztahu mezi národní a firemní
kulturou, který

říká,

že národní kultura

ovlivňuje

firemní kulturu (Tureckiová, 2004)

-a to v Království Saúdské Arábie více než kdekoli jinde.
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2

KRÁLOVSTVÍ SAÚDSKÉ ARÁBIE (KSA)
Oficiální název Saúdskoarabského království (SAK), arabsky v českém

přepisu

pak "Al Mamlaka Al Arabíja As Saúdía", anglicky Kingdom of Saudi

Arabia, je často zjednodušován na tzv. Saúdskou Arábii
Rozloha

země,

většinu

jež zabírá

(popř.

ve zkratce na KSA).
uváděna

Arabského poloostrova, je

v rozsahu 2 240 350 km2, neoficiálně pak o něco menší, neb hranice země v oblasti
pouště

nejsou zcela přesně vymezeny.
Země

rozdělena

do

největším městem

druhým
města

je

země patří

této

kilometrů před

muslimům.

třinácti

je

provincií. Hlavním

přímořská

Dammán, Mekka (Mecca) a

následně dělí

je Rijád (Riyadh),

Džidda (Jeddah). Mezi další významná

hranicí s městem Mekka

Silnice se

městem

upozorňují,

Medina. Nápisy

několik

že vstup je povolen Jen

na "tu pro muslimy" a "druhou - pro

nemuslimy"- jež vytváří obchvat kolem města.
Český pracovník v Rijádu (Zdroj:JZ) potvrzuje 1, že Mekku on, ani jeho

evropští a
rodištěm

američtí

kolegové nikdy nenavštívili. Toto

proroka Mohameda. V muslimském

Dle Koránu má každý zdravý muslim
Tato

pouť-

našeho

zvaná hadždž (hajj) - se koná

kalendářního

Počet

a 22 %

během

světě

město

tím

je kolébkou islámu,

nejdůležitějším

svého života vykonat

každoročně

pouť

místem.

do Mekky.

coby státní svátek

počátkem

roku. Do země tak přijdou tři a více miliony poutníků.

obyvatel Království je 25,8 milionu, z čehož je 78 % saúdských

cizinců (expatriantů), kteří

zde mají stálý pobyt, ale nemají

Arabů

občanství

této

země.

Demografická skladba obyvatelstva je
přírůstek

obyvatelstva (2,44 %, i když tato

výrazně

odlišná od evropské. Vysoký

veličina pravděpodobně

zahrnuje také

úmrtnosti a až neuvěřitelně mladá populace saúdských Arabů svědčí nejen o řadě

I Schůzka s JZ uskutečněna dne 14.února 2006 v Praze.
2 Viz tabulka v příloze DP, nyní uložena na konci kapitoly. Ze zdroje CIA uvedla agentura CzechTourism.
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politických a ekonomických událostí, které se v této zemi v posledních desetiletích
odehrály, ale také o s tím souvisejícím prudkém
rozsáhlých

nalezišť

ropy. 60% obyvatel je ve

nárůstu

věku

životní

úrovně po objevení

od 15 do 64 let a 38 %obyvatel

je mladších 14 let.
Zajímavé je také
mužů.

poměrné

zastoupení mužů a žen, kde na 100 žen připadá 122

Tyto hodnoty jsou dosti podobné hodnotám v zemích Perského zálivu (ve

Spojených arabských emirátech se dokonce jedná o

číslo

100: 148) a nelze je

srovnávat s evropskými a jinými zeměmi.
Úředním jazykem země je arabština, v obchodním styku převládá angličtina.
Peněžní

jednotkou je 1 saúdský rijál (SAR).

Od podzimu do jara je podnebí v Saúdské Arábii mírné s
přeháňkami (noční

teploty se pohybují kolem 10°C, denní kolem 15°C). V

panují vysoké teploty bez srážek
pobřežních

2.1

ojedinělými

(často

kolem 50°C

přes

den a 35°C v noci), v

oblastech se klima vyznačuje vysokou vlhkostí vzduchu.

Náboženství a dějiny země
Zdroje

uvádějí,

že v zemi žije 100 %

muslimů,

hlavním a

náboženstvím je islám. Saúdská Arábie je považována za

kde pravidla islámu určují každodenní
Místní
622 našeho

letopočet

letopočtu,

a

zároveň

tak

běh

zároveň

islámskou

striktně

zakázány a

života.

dějiny

Království Saúdské Arábie

započaly

r.

kdy prorok Mohamed sjednotil arabské kmeny a založil nové

náboženství. V 16.století dobyli Turci sever Arabského poloostrova a
posvátná místa. V 18.století založila dynastie
Wahhábitů.

jediným

nejpřísnější

zemi, kde jsou projevy jakéhokoli jiného náboženského vyznání

stát

létě

Saúdů,

rovněž

i

která vládne dodnes, islámský

Roku 1932 došlo ke spojení Hidžaz a Nadžd a bylo vyhlášeno

Království Saúdské Arábie.
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Saúdskoarabský

kalendář

se tedy

počítá

od r. 622, je lunární a

měsíc

v něm

má maximálně 30 dní, což znamená, že arabský rok je o něco kratší (asi o ll dní) než
evropský.

Například

letopočtu

rok 2005 našeho

začal

skončil

21.11.1425 a

29.11.1426 místního letopočtu.
Mezi státní svátky se
časově

řadí

23.

září

jako den saúdské státnosti. Mezi další a

pohyblivé významné státní svátky

hadždž (hajj). V

úřadech

patří měsíc

ramadán a výše

zmíněný

a některých podnicích bývají tyto svátky prodlouženy až na

dva týdny.

2.2

Státní zřízení a mezinárodní vztahy
Základem politického systému Saúdské Arábie je tradice respektu ke

kumulované moci hlavy státu. Tedy, jinými slovy, král (anglicky: Custodian of the
Two Holy Mosques His Royal Majesty King) je
nejvyšším soudcem, vrchním velitelem,

současně

předsedou

jediným zákonodárcem,

vlády a

hlavně

správcem dvou

svatých mešit (Mekka a Medina).
V roce 2004 byly v zemi vyhlášeny první volby. Jedná se o volby do
komunálních zastupitelstev. Volební právo mají v současné

době

pouze

části

občané

mužského pohlaví starší 21 let.
Saúdská Arábie je

členem

mezinárodních organizací, mezi

UNESCO, UNIDO (Organizace spojených
WHO

(Světová

národů

pro

zdravotnická organizace). Dále je

zemí Perského zálivu jako je
v Perském zálivu,

Světová

např.

Liga arabských

průmyslový

členem

něž patří

rozvoj), MMF,

regionálních uskupení

států, Společnost

pro investice

muslimská liga. Saúdská Arábie není

rozvojové pomoci, ale naopak je po USA jejím druhým

OSN,

největším

příjemcem

poskytovatelem.
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2.3

Ekonomika země a její specifika
Hlavními

průmyslovými odvětvími

petrochemická výroba, které

plně

těžba

jsou

ropy a na tu navazující

dominují celé saúdské ekonomice a na tvorbě HDP

se podílejí více než z 113. Saúdská Arábie má ze všech zemí
nevytěžené

světových

ropy (asi 1/4

rezerv).

Těžba

světa největší

zásoby

ropy, zemního plynu a

petrochemická výroba se podílejí na celkové struktuře průmyslu z 80 %3 • Mezi nově
se rozvíjející

průmyslová odvětví

dnes patří

těžba

plynu, produkce hliníku, chemická

a elektrotechnická výroba a informační technologie.
důležitou

Stavebnictví sehrává

roli a má slibnou perspektivu s ohledem na

nutnost budování infrastruktury v zemi.
V zemi je

obděláváno

pouze asi 0,5 %

půdy,

proces zavlažování je vzhledem

k velké rozloze pouštních oblastí velice náročný a nákladný.
plně

Sektor služeb není
dopravy, kulturních

zařízení

rozvinut. To se týká

např. městské

hromadné

a možností individuálního cestovního ruchu (v zemi se

praktikuje náboženská poutní turistika,

řízená

zvláštním ministerstvem). Sektor

služeb se podílí na tvorbě HDP asi jednou čtvrtinou.
Zajímavostí Saudské Arábie je systém pojišťovnictví a daňový systém.
Přestože

v zemi působí desítky

pojišťoven,

tomuto sektoru dominuje státní

pojišťovna National Company for Cooperative Insurance4 , jejíž služby jsou založeny
zásadě

na islámské

vzájemného neziskového

prodává pojistné produkty za
zemích jsou
pojišťovny

pojišťovny

patří např.

skutečné

pojištění.

Jinak

řečeno, pojišťovna

ceny a režii a nevykazuje zisk (v jiných

vysoce ziskové organizace). Mezi hlavní

komerční

Norwich Union, European Saudi Co. for Cooperative

Insurance.

3 Údaje pro rok 2004. Viz: http://www.export.czlindex.asp?p=info ze dne 9.1.2006.
4 Internetové stránky organizace na adrese www.ncci.corn.sa ze dne 24.2.2006.
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Výběr

daní spravuje zvláštní útvar (Department of Zakat and Income Tax)

ministerstva financí.
nepřímou

Většina

daní v Království

mezi

daně přímé.

Jedinou

daní je dovozní clo.

Z obvyklých daní nejsou
spotřební daně, daň

výjimka láká do

například

z přidané hodnoty

běžnému

Arábie vymyká

země

systému

tisíce

vítáni a v zemi jich tak také

a

Tuto ochranu
subjektům.

miliony.

Přesto

Negative List), kam

patří

mj.

sdělovací prostředky,

ropy,

darovací. Tím se Saúdská

z celého

světa.

právě

tato)

Ti jsou v zemi

si Saúdská Arábie hledí vlastních
svůj

domácí trh.

pravidel, která dávají

oborů uzavřených

těžba

ze mzdy nebo platu,

zemí a i tato (možná

pracovníků

zaštiťuje řada dílčích

Jedná se o seznam

daň

obratu nebo

řady světových

investorů

působí

či

daň

zavedeny

obchodních a podnikatelských zájmů a chrání (tak)

hromadné

patří

zbrojařská

pro

přednost

zahraniční

výroba, rybolov,

domácím

investory (tzv.
vnitřní

obchod,

základní telekomunikace, výroba civilních výbušnin,

provozování detektivních a bezpečnostních služeb atd.

2.4

ČRaKSA
Ačkoliv diplomatické styky mezt Českou republikou a Saúdskoarabským

královstvím byly navázány teprve v roce 1995, mezi

oběma zeměmi

úspěšně

školské, kulturní a zejména

rozvíjet spolupráce v politické,

vědecké,

se brzy

začala

v obchodní oblasti. Historicky první oficiální návštěvou mezi ČR a KSA od navázání
diplomatických

styků

mezi

oběma zeměmi

byla

návštěva českého

ministra

zahraničí

J. Zielence v KSA v květnu 1997.
Saúdská Arábie

uzavřela

s naší zemí "Všeobecnou dohodu mezi vládou

České republiky a vládou Království Saúdské Arábie" na podporu vzájemné

spolupráce v mnoha oblastech, která vstoupila v platnost 20.1.2003. V jednání je
dohoda o ochraně a podpoře investic.
Mezi

českými

exportéry

patří

Saúdská Arábie v regwnu severní Afriky a

Blízkého východu k nejvyhledávanějším zemím, z hlediska importu se však nachází

23

téměř na opačném konci pomyslné přímky. Z Čech se nejvíce vyvážejí díly z oceli

(úhelníky, tvarovky, profily,
příslušenství, nemocniční

další

mléčné

štětovnice),

speciální PC, díly pro kotle a speciální

nábytek, automobily, ale také bižuterie. Z potravin sýry a

produkty.

Ze Saúdské Arábie se k nám dováží

především

petrochemické výrobky

(polyetylen) a výrobky ze základních kovů.
Nejdůležitějšími
hospodářských

českými

vztazích jsou

firmami

české lázně,

ve vzájemném obchodu a jiných

které Saúdové

často navštěvují.

Dále pak

České aerolinie, které mají v KSA stálé místní agenty a firma PSJ Novotech Praha,
dlouhodobě.

jejíž zástupce pobývá v Saúdské Arábii

Na významu nabývá výrobce

Škoda Auto, který prodává do Saúdské Arábie zhruba kolem 1 000 automobilů
ročně.

2.5

V stup do

země

- vízová povinnost

Vstoupit na území Saúdské Arábie není jednoduché. Za všech okolností
funguje vízová povinnost.
Vízum do Saúdské Arábie lze získat:
a) Pracovní (pro zájemce o práci)
b) Pobytové (pro rodinné příslušníky)
c) Obchodní (pro podnikatele na služební cestu)
d) Tranzitní (pro pobyt v tranzitním prostoru letiště)
e) Diplomatické a zvláštní
f) Vízum za účelem náboženské

poutě

Hadždž a Umrah
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Turistické vízum do Království Saúdské Arábie neexistuje, což znamená, že
návštěva země

je pro

běžného českého občana

nedostupná a nereálná. První tajemník

velvyslanectví Království Saúdské Arábie pan Assem Al-Sabban5 ale na schůzce
naznačil,

že se o zavedení turistického víza již nějakou dobu uvažuje.

Královské velvyslanectví (angl. Royal Embassy of Saudi Arabia) v Praze
vyhodnocuje žádosti o vízum českým občanům na základě řady dodaných materiálů.
Nutností je žádost tamní osoby nebo organizace (tzv. sponsor), dále pak
vyplněný

vízový dotazník (viz
nejméně

pas, platný

Příloha

B),

měsíců

po dobu 6

předložení

2 pasových fotografií, cestovní

od data plánovaného výjezdu do KSA, a

úhrada správního poplatku. Vízový poplatek se mění dle kurzu USD a liší se dle typu
víza. Obvykle se vystavuje jednorázové vízum na dobu pobytu do 30 dní,
v odůvodněných

výjimečných případech

či

lze získat i vízum na 90 dní

vícenásobné

vízum s délkou pobytu do 30 dnů.
Při žádosti o pracovní pobyt Čechů se požaduje rovněž pozvání sponsora

(saúdského

zaměstnavatele),

schválené ministerstvem vnitra KSA (saúdské

ministerstvo

zahraničních věcí

o schválení informuje

příslušný

zastupitelský

úřad),

dopis vysílající organizace z ČR, zdravotní zpráva, 2 pasové fotografie a úhrada
správního poplatku.
Do
víru

(např.

země

je zcela zakázáno dovážet

Bible,

nápojů, vepřového

2.6

kříž

apod.). Dále je do

země

uctívající jinou než islámskou

zákaz dovozu drog, alkoholických

masa, pornografického materiálu a zboží izraelského původu.

Pracovní podmínky v zemi,
Jak již bylo

zaměstnáni

předměty,

zmíněno,

investoři

a expatrianti

v zemi pracují miliony

cizinců.

pouze subjektem, který je v zemi registrován.

Ti mohou být

Některá

povolání jsou

vyhrazena pouze pro místní občany. Ženy mohou být zaměstnány jen v několika

Viz schůzka dne 23.1. .s Prvním tajemníkem na Královském velvyslanectví Saúdské Arábie (angl. Royal
Embassy ofSaudi Arabia), Na Hřebenkách 70, 150 00 Praha 5, tel. 257 316 606.

5
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nejčastěji

profesích,

učitelky, lékařky,

jako

zdravotní sestry nebo služebné. Cizinci

musí mít povolení k pobytu a pracovní povolení, které jim
Při zaměstnávání cizinců

se

zaměstnavatel

vyřizuje zaměstnavatel.

prakticky dostává do postavení jejich

ručitele.

Obecně

uváděná

vykonávané pozici, ale obvykle
týdně,

činí

od 8 do 16:30 od soboty do
Během

pracovní doby

postního

měsíce

přesouvají

40 - 48h

Např.

ramadánu se

na pozdní

obchody

při pěti

středy/čtvrtka.

večer.

modlitbami, kterých je celkem šest a
pracovní aktivita.

často

obvyklá pracovní doba se

liší v závislosti na

nebo šesti pracovních dnech

Víkend připadá na čtvrtek a pátek.

začátek

dopolední

části

a odpolední

Každý den je pracovní doba

během

zůstávají

část

přerušována

nichž (asi 30min každá) utichá veškerá

sice

otevřené,

ale v době modlitby nelze

využít služeb personálu.
Mnozí expatrianti
balíčku,

zvláštního
finančních

v Saúdské Arábii

JSOU

který jim

umožňuje

zaměstnáni

na

základě

tzv.

pracovat v zemi za ryze exkluzivních

a jiných podmínek (dále viz kapitola EuroStaff).

Investice a pracovní pobyt v Saúdské Arábii však
Kromě těch bezpečnostních

přinášejí

i

některá

rizika.

lze mluvit např. o rizicích v odhadu rentability investic a

postupnou snahu královy vlády o tzv. saúdizaci, tedy o nahrazování

cizinců

v jednotlivých profesích saúdskými státními příslušníky.
Saúdská Arábie je pro nemuslimy velice specifickou zemí a je
v potaz, že ne každý si na toto
investorů,
(dočasný)

zaměstnanců

prostředí

zvyká jednoduše a

i jejich rodinných

příslušníků,

pobyt v této zemi. Pravidla muslimské

země

kteří

dobře.

třeba

vzít

To se týká

se rozhodou pro

jsou platná pro všechny,

v zemi žijí a netýkají se jen pracovního života, pracovních zvyklostí,

kteří

návyků,

organizace práce, pracovních jednání a kontaktů, ale také soukromého života.
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2. 7

Tamní zvyklosti a každodenní život
Mezi známá (ale nepsaná) obchodní pravidla v této zemi, která si často cizinci

-obchodníci- musí osvojit, patří

důležitá

role osobního jednání a kontaktu. Bez něho

lze prý jen těžko získat důvěru a pokrok v obchodní záležitosti.
Výrazem pohostinnosti hostitele je jeho dlouhý stisk ruky na uvítanou a
projevem přátelství je objetí s krátkým dotykem
Na

počátku

oběma tvářemi.

setkání bývá podávána káva nebo sladký

Zajímavé pak je, že slušností je prý nechat si kávu nalít,
však

třikrát

čaj, někdy

případně

i dolít,

také datle.
maximálně

a šálek vždy držet pravou rukou. Vhodné bývá svého obchodního

partnera obdarovat (zcela

vyloučeny

jsou ovšem

předměty

zobrazující jakoukoli

náboženskou symboliku).
Britský manažer6 jedné z rijádských nemocmc potvrzuje, že právě taková
maličkost,

jako je osobní kontakt a fyzická blízkost

opakujících pracovních jednáních (rozhovor obvykle
probíranými tématy

počasí,

při

zdlouhavých a

začíná

často

se

obecnými, ale dlouze

sportovních a kulturních aktivit, kde je zcela doporučeno

zdržet se jakýchkoliv poznámek o odlišnosti životního stylu či dokonce náboženství)
sehrávají
začátku

důležitou

roli pro získání

důvěry

saúdskoarabské strany, ale sám

jeho pracovního pobytu bylo velmi

náročné

říká,

že ze

si na tyto odlišné nonverbální i

verbální projevy a techniky zvyknout, osvojit si je a

přijmout

je za

běžné

a

standardní.
Týká-li se každodenního života v Saúdské Arábii, i ten je pochopitelně velice
odlišný od evropského. To platí
nosit dlouhý

černý plášť

obzvláště

pro ženy. Ty jsou povinny na

od krku po kotníky zvaný abája (abayah), nebo

veřejnosti
česky

také

zvaný "burnus". Ženy-Saúdky nosí abáju doplněnou o černý závoj (hijab), do kterého
skryjí své vlasy a většinou také obličej. Ženy-cizinky jsou povinny na své běžné
oblečení

šátek

(které má mít dlouhý rukáv i nohavice) nosit abáju a

přes

měly

by také nosit

vlasy. Pakliže jsou zastaveny náboženskou policií (tzv. mutawou), jsou

6 Zdroj: PHL.
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povinny

SI

ihned

přikrýt

předejít

vlasy a

tak sankcionování,

někdy 1

v podobě

uvěznění.

Ženy v KSA nesmějí řídit auto a na ulici se mohou pohybovat jen
v přítomnosti jiné ženy

či

žen nebo v přítomnosti

příbuzného

muže (za toho je

považován otec, bratr, manžel, syn). To platí i pro ženy-cizinky. Žena v Saúdské
Arábii nesmí být

"přistižena"

v přítomnosti muže, tzn. nesmí jet s mužem v autě,

nesmí se s ním bavit na veřejnosti. Jakékoli navazování kontaktu s osobou opačného
pohlaví je chápáno jako pokus o prostituci, která je zde velice

přísně

trestána. Dle

české zdravotní sestry7 v Rijádu je pro většinu žen-cizinek těžké uvědomit si, že

komunikace s muži má tak

přísná

pravidla. Dodává, že verbální kontakt s kolegou

mužského pohlaví považuje za natolik automatický a

samozřejmý,

že je

třeba

soustředit se na to, aby nevyvolávala mylné představy. Říká dokonce, že na počátku
někteří

jejího pobytu si

pacienti v nemocnici

zahraničními zaměstnanci opačného

Veřejné

stěžovali

na "nevhodné chování" mezi

pohlaví.

prostory jako jsou restaurace a kavárny jsou

sekci a ženskou a rodinnou sekci.
nesmějí

Některé

prostor

Mužům

vstup zakázán Květa Klímová-Pumerová však na

základě

pocit, že do

a že se jedná o omezování jejich práv. Autorka knihy

právě

naopak jedná o muže,

na mužskou

ženy mají na tomto

určitých

v Jordánsku píše, že

rozděleny

základě

své zkušenosti

díky svému pobytu v této arabské zemi pochopila, že se

kteří "někam nesmějí".

Rodinnou sekci restaurací nazývá

"oázou klidu, ticha a spořádaného života." (Klímová-Pumerová, s.l5, 2005).
V Saúdské Arábii není povoleno fotografovat muslimské ženy bez jejich
vědomí.

Neexistují zde kina, divadla, veřejné koncerty hudby jsou zakázány.

Kriminalita je nízká, opatrnost je na místě pouze

při

pobytu

např.

na tržištích

(súcích), kde se cizinec pohybuje na malém prostoru v davu.

7 Zdroj: MS.
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Riziko
očkování

proti

infekčních onemocnění
hepatitidě

typu A i B,

je nízké. Pro delší pobyt se
břišnímu

tyfu a

doporučuje

meningitidě. Doporučuje

se

konzumovat výhradně balenou pitnou vodu.
V Příloze C přikládám pohledy z KSA.
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3

ANKETA (DOTAZNÍK)
Saúdská Arábie

zabývali
přímo

čeští

nepatří

mezi

politici, média a už

nejčastěji zmiňované

vůbec

tajemnou destinací, o které mnoho

ne

běžní občané.

nevědí,

oblasti, kterými by se
KSA je pro mnoho lidí
přesto

ale o které si

mnoho myslí.

Rozhodla jsem se tedy uskutečnit malou anketu mezi mladými vzdělanými Čechy a
položit jim několik

zdánlivě různorodých,

ale v lecčems úzce se prolínajících otázek.

Stručné výsledky této ankety a jejich interpretace 8 jsou předmětem této kapitoly.

3.1

Metodologie
Zvolila jsem techniku dotazníku, který jsem v první

elektronicky distribuovala tzv. metodou
z pěti

otevřených

Dotazníku
znění

otázek a

předchází

pěti

ledna 2006

koule. Dotazník (anketa) se skládá

dalších otázek, týkajících se

vstupní informace a instrukce, jak jej

údajů

o respondentovi.

vyplňovat,

a jeho plné

uvádím v příloze diplomové práce.
Ze 75 dotázaných odpovědělo 66

3.2

sněhové

polovině

respondentů.

Otázky v dotazníku
1) Co se Vám vybaví, když se řekne: Saúdská Arábie?
2) Co Vám říká pojem "abája" (burnus)?
3) Navštívili jste někdy arabskou zemi?

Případně jakou?

4) Slyšeli jste/víte o nějakých vzájemných vztazích mezi Českou republikou
a Saúdskou Arábií či mezi Čechy a Saúdy? Pokud ano, v jaké souvislosti?
5)

Kdyby se Vám naskytla zajímavá pracovní nabídka v Saúdské Arábii,
domníváte se, že byste ji spíše přijali nebo ne?

8 Podrobné vyhodnoceni a interpretace

výsledků

Proč?

ankety mohu na vyžádání poskytnout.
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Pohlaví respondenta:
Věk

respondenta:

Národnost respondenta:
Student/Absolvent?:
(Vy)studovaný obor:

3.3

Respondenti
Mezi respondenty jsou zastoupena obě pohlaví. Z 66

40 žen (61 %) a 26

mužů

respondentů

(39 %). Všichni respondenti mají

českou

ankety bylo
národnost a

v současnosti pracují v ČR. Dotázaní se pohybují na věkové škále od 20 do 35 let,
nejpočetnější

šesti

je skupina

respondentů

různých

respondentů

jsou absolventy (2/3

ve

věku

25-29 let (64 %). Všichni ze šedesáti

respondentů)

vysokých škol (usilovala jsem o co

nebo studenty (1/3

největší

respondentů)

pestrost v oboru jejich studia).

Respondenty jsem rozdělila do osmi skupin dle studia/ absolutoria oboru.
3.3.1

Tab. OC

Tabulka zachycuje rozložení dotázaných do skupin dle jejich studijního
zaměření

(uvádím absolutní i procentuální hodnoty).
Obor

Celkem Celkem v%

Humanitní vědy

19

29%

Přírodní vědy

10

15%

Ekonomické vědy

9

14%

Politologie a mezinárodní vztahy

8

12%

Právo

6

9%

Technické vědy

6

9%

Andragogika

5

8%

!Lékařské vědy

3

5%

Celkem

66

100%
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3.3.2

Graf OC

Graf zachycuje rozložení dotázaných do skupin dle jejich studijního
zaměření.

(uvádím procentuální hodnoty).

GrafOC- (Vy)studovaný obor

1!!1 Hurmnitní vědy

•

Přírodní vědy

O Ekonomické vědy
O Politologie a rrezinárodní
vztahy
•Právo
~

Technické vědy

• Andragogika
O Lékařské vědy

3.4

Cíl ankety
Cílem této ankety bylo zjistit prvotní asociace

Saúdské Arábie. Zdali se - a
vlastními

předsudky

případně

nakolik -

respondentů,

týkající se

nechávají respondenti unést

a apriorními názory a nakolik to zasahuje jejich celkový postoj

k věci. Poslední otázkou dotazníku
pracovní pobyt do této

země,

zjišťuji

míru ochoty

respondentů

tedy to, zda jsou (mnohdy za cenu

ochotni zajímat se o tuto zemi

osobně

a

vytvořit

vydat se na

vnitřního

si vlastní zkušenost,

dilematu)

případně

za

jakých podmínek.
Tento dotazník si rozhodně neklade za cíl zjistit obecné povědomí Čechů o
Saúdské Arábii. Je sondou, která naznačuje, že KSA jako

země

je pro

určitou

(velmi
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malou,

byť vzdělanou)

skupinu lidí velkou neznámou a že ti,

takový pracovní pobyt, narážejí na
sami potýkají s

nedostatečnou

překážky

kteří

ve svém okolí a

informovaností o

skutečném

se rozhodnou pro

zároveň

se mnohdy

každodenním

životě

v

KSA, což jim na místě působí určité komplikace.
Výsledky ankety tak možná poukazují na virtuální most, který staví na jedné
straně

nízká míra informovanosti s o to

díváme-li se na

věc

větší předpojatostí

na

straně

druhé. Nebo,

z jiného úhlu pohledu, pak propast, která je viditelná

v jednotlivých odpovědích.

3.5

K vyhodnocení a interpretaci výsledků
Vyhodnocení ankety jsem

definuji otázku a její

záměr.

vytvořila

pomocí programu Excel. Vždy nejprve

Poté výsledky

slovně (popř. tabulkově či

graficky)

interpretuji.

3.6

Hypotézy
1) Domnívám se, že respondenti si budou Saúdskou Arábii
asociovat s arabským
mylných

odpovědí,

jiných arabských
Pravděpodobně

světem.

Domnívám se také, že dojde k řadě
zaměňovat

resp. že respondenti budou
zemích

vyniknou

prvotně

s poznatky
vědomosti

přímo

o

respondentů,

poznatky o

Saúdské
kteří

Arábii.

vystudovali

politologii a mezinárodní vztahy.
2) Pojem abája (burnus) bude dle mého názoru znát menší část dotázaných.
3)

Předpokládám,

že některou arabskou zemi navštívila polovina dotázaných

a domnívám se, že se bude téměř vždy jednat o turistické cíle.
4) Vzájemné vztahy mezi ČR a Saúdskou Arábií bude znát málokdo, možná
budou zmíněny obchodní vazby.
5) Domnívám se, že
případnému

většina

lidí bude mít zamítavý postoj ke svému

pracovnímu výjezdu do KSA. Mezi

důvody

bude dominovat
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strach z případných teroristických

útoků

v zemi a nezájem o arabskou

kulturu.
Předpokládám,

6)

že

při

možno zaznamenat emotivní postoj

3.7

odpovědí respondentů

podrobné analýze

respondentů

bude

k tématu.

Otázka 1
"Co se Vám vybaví, když se

řekne:

Saúdská Arábie?"

První otázka dotazníku se týkala respondentových prvotních asociací a jejich
množství v souvislosti s daným pojmem.

Odpovědi

včetně

maximálně

mylné

jednotlivých
odpovídali

odpovědi.

odpovědí

mylně (např.

odpovědí

respondentů

otevřenou

otázku. Dotázaní

asociace s daným pojmem.

všichni dotázaní (tj. 66).

Pět

z nich

odpovědělo

(20/66) si vybavilo klimatické podmínky

země.

pojem "poušt"', dále také "velbloudi" a "vedro". Druhou

zcela

Nejvíce

nejčastější

na tuto otázku byla asociace s "ropou", "šejky" a "bohatstvím" (16/66).

Jedenáct respondentů si

při vyřčení

pojmu ihned vybaví polohu

mapě (uchazeči častokrát zmiňovali např.
"největší

dvě

do deseti skupin,

"chudá a válkou sužovaná země"; "Dubaj").

Nejvíce
uvádělo

odpověděli

uvedla jednu až

rozdělila

zachovat vypovídající hodnotu

s ohledem na to, že se jednalo o

vícečetně. Většina

Na otázku

lidí

Mým cílem bylo

jsem

arabská

země"). Méně

země

na geopolitické

"království na Arabském

poloostrově",

z dotázaných (6/66) si pak Saúdskou Arábii

prvotně

spojilo s "islámem", "muslimy", "Mekkou/ Medinou". S arabskou kulturou si KSA
respondentů

spojí 4/66

(mj. figuroval termín "zahalené ženy"; v jednom

případě

literární román Bez dcerky neodejdu - což jsem sice nakonec vyhodnotila jako
relevantní

odpověď,

lze ovšem

říci,

jednotlivců).

navzdory tomu, že se tento román odehrává v jiné arabské zemi,

že pojednává o

Ve dvou

případech

střetu

arabské a západoevropské kultury

si dotázaní (resp. dotázané) KSA spojí

s nerovnoprávností pohlaví, restrikcemi a negramotností. Pracovní

očima

prvotně

příležitost

si
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se Saúdskou Arábií

prioritně

spojil jeden respondent (žena, studující medicínu) a

jeden respondent si tuto zemi spojil s fotbalem.
3.7.1

Tab. 1A
Tabulka zachycuje první

odpověd' respondentů

řekne:

otázku: "Co se Vám vybaví, když se

na první dotazníkovou

Saúdské Arábie?" (uvádím absolutní i

procentuální hodnoty).
Muži
8

Zeny
12

CELKEM
20

CELKEM v%
30,3%

Ropa, Arabové, bohatství a šejkové

8

8

16

24,2%

Islám, muslimové, Mekka/ Medina

1

5

6

9,1%

Arabská kultura, zahalené ženy

-

4

4

6,1%

Mapa (geopolitická)

7

4

ll

16,7%

-

2

2

3%

Omyl/ Nezařaditelné

2

3

5

7,6%

Pracovní příležitost

-

1

1

1,5%

Terorismus

-

-

-

-

Fotbal

-

1

1

1,5%

26

40

66

100%

Poušť,

ODPOVEDI
velbloudi, teplé počasí

Nerovnoprávnost, restrikce,
negramotnost

CELKEM

S ohledem na to, že respondenti jsou absolventi
vysledovat

určitou

Tu ovšem nelze

či

analogii mezi oborem studia a (první)

zevšeobecňovat. Např.

že Saúdská Arábie znamená pracovní

studenti

různých oborů,

odpovědí

na první otázku.

respondentka studující medicínu
příležitost.

lze

odpověděla,

Tento fakt si nespojil žádný jiný

respondent.
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Tab. lB

3.7.2

odpověď

Tabulka zachycuje, nakolik se protíná první
respondentů (např.

s oborem studia

5

humanistů

na první otázku

si Saúdskou Arábii

prvotně

asociovalo s pouští, 3 technici apod.). Úmyslně zde neuvádím procentuální hodnoty,
protože by takové hodnoty v tomto

Odpovědi

případě

byly zcela zavádějící.

Hum.v. Přír.v. Ekon.v. Polit. Právo Techn. Andrag. Medic. Celkem

Poušť ...

5

3

2

3

2

3

1

1

20

!Ropa ...

4

1

3

1

2

2

2

1

16

Islám ...

4

1

1

-

-

-

-

-

6

~rab.kultura ...

1

2

-

1

-

-

-

-

4

!Mapa...

4

2

2

1

1

-

1

-

ll

Restrikce ...

1

-

1

-

-

-

-

-

2

Omyl...

-

1

-

1

1

1

1

-

5

Práce ...

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Fotbal...

-

-

-

1

-

-

-

-

1

19

10

9

8

6

6

5

3

66

Celkem

Jakožto druhou asociaci si respondenti vybaví
(22/40) nebo klimatické podmínky (7 /40). Druhou
40

nejčastěji

odpověď

ropu a bohatství

v pořadí uvedlo již jen

respondentů.

Třetí

odpověď

Nejčastější odpovědí

v pořadí uvedlo již jen 22 dotázaných, tedy

třetina.

byl "islám" (8/22), "arabská kultura" (5/22). Poprvé zde

figuruje zmínka o spojení si

země

s "pracovní příležitostí".

Čtvrtou odpověd' uvedlo jen 8 dotázaných. Poprvé se objevuje asociace

s terorismem. Pátou

odpověd'

uvedla jen jedna dotázaná (humanistka) a poukázala

na nerovnoprávnost pohlaví.
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počet odpovědí/asociací

Zcela logicky
Celkově

3.7.3

u dotázaných

respondentů

klesá.

to znázorňuje následující tabulka:

Tab. lC

Tabulka zachycuje, kolik dotázaných odpovědělo kolik odpovědí.
Počet odpovědí

Na
především

závěr

1

66

2

40

3

22

4

8

5

1

lze k otázce 1

jako pouštní

země

Celkem

říci,

že Saúdská Arábie je mezi respondenty známá

bohatá na ropu.

islámskou zemi, rozkládající se na

většině

Někteří

si pak vybaví, že se jedná o

Arabského poloostrova. Nikdo si tuto

zemi neasociuje s terorismem. Minimum lidí si ji pak spojí s pracovními
příležitostmi,

3.8

nerovnoprávností pohlaví a sportem. Dochází i k mylným asociacím.

Otázka 2
"Co Vám

říká

pojem "abája" (burnus)?"

Tato otázka se týkala pojmu, úzce souvisejícího s životem v arabských
zemích,

obzvláště

pak s životem

konkrétně

v KSA. Abája je dlouhý

sahající od krku po paty, který jsou ženy povinny na
doplněn černým

závojem,

přikrývajícím

musí nosit vždy abáju. Závoj pro
policií je vyžadován.
přehodí přes

Většina

ně

vlasy i

veřejnosti

obličej.

není povinný, ale

černý plášť

nosit. Mnohdy bývá

Cizinky v Saúdské Arábii
při

setkání s náboženskou

cizinek nosí v kabelce šátek, který si v takové situaci

vlasy.
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S ohledem na to, že jsem se obávala, že tento anglicismus ("abája" (abaya) u
nás není zažitý, uvedla jsem také
Na tuto otázku

český

odpověděli

,ovšem pojem abáji (burnusu) nic

název téhož termínu, tj. burnus.)

všichni dotázaní. Naprosté

neříkal.

z nich (48/66)

Pouze 15/66 definovalo pojem jako

a to mnohdy velice

obecně (uváděny

byly termíny: "šaty",

případech

byl termín mylně

označen

Ve dvou

většině

"oděv",

oděv

"hábit", "kabát").

za pokrývku hlavy a v jednom

případě

za pokrm.
Teoreticky by se dalo

říci,

že ti,

kteří

již

někdy

arabskou zemi navštívili, by

spíše pojem "abáji" (burnusu) mohli znát. Tuto dedukci však výsledky mé ankety
vyvrací: z 21
lidí,

kteří

těch, kteří

Závěrem

3.9

co je abája. Ze 45

co je abája, ll pojem

chybně.

je možno

(burnusu), což sami

nevědělo,

nevědělo,

žádnou arabskou zemi nenavštívili, 31

znalo a 3 odpověděli

čtvrtina

arabskou zemi navštívili, 17

říci,

že naprostá

upřímně přiznávají.

dotázaných určila pojem obecně

většina

Chybných

dotázaných nezná pojem "abáji"
odpovědí

je velmi málo. Necelá

správně.

Otázka 3
"Navštívil/-a jste nějakou arabskou zemi? Jakou?"
Touto otázkou jsem se snažila zjistit, kolik

s arabskou kulturou
Případně

přímo

v arabské zemi a

respondentů

následně

jsem se snažila vysledovat, zda a jak

se již

osobně

setkalo

pak také, ve které zemi to bylo.

návštěva

arabské

země

respondenty

ovlivnila/neovlivnila.
Většina respondentů

(45/66) nikdy žádnou arabskou zemi nenavštívila. 21

dotázaných již bylo v některé z arabských zemí.

Nejčastěji

destinace jako je Egypt, Turecko, Maroko, Tunis.
zemi

Tři

se jednalo o turistické

respondenti

určili

arabskou

chybně.
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Většina

dotázaných nikdy nenavštívila arabskou zemi. Ti,

kteří

již v arabské

zemi byli, zpravidla vyjeli do těchto míst za dovolenou.

3.1 O Otázka 4
" Slyšeli jste/víte o nějakých vzájemných vztazích mezi Českou
republikou a Saúdskou Arábií či mezi Čechy a Saúdy? Pokud ano, v jaké
souvislosti?"
Z 66 dotázaných

odpovědělo kladně

na tuto otázku 21

respondentů.

Tedy

jedna třetina respondentů slyšela nebo ví o česko-saúdskoarabských vztazích.
Zajímavé je, že na základě vyhodnocení mého dotazníku se neprojevilo, že by
ti, kteří navštívili arabskou zemi, věděli výrazně více o vztazích mezi ČR a Saúdskou
Arábií či jinou arabskou zemí.
Šestnáct z dvaceti jedna dotázaných slyšelo nebo ví o obchodních stycích
mezi ČR a Saúdskou Arábií. Dva dotázaní si jsou vědomi pracovních příležitostí pro
Čechy v Saúdské Arábie (z toho jedna je studentka medicíny). Další dva respondenti

si vybavili spolupráci v oblasti

vědy.

Jeden si vybavil spolupráci v oblasti módy

zmínkou o české módní návrhářce Blance Matragi. (Paní Matragi je v ČR spojována
s česko-arabskými vztahy, a proto jsem tuto

odpověď započítala

jako správnou.

Sama ovšem pracuje a žije v Libanonu).
Většina respondentů neví o tom, že by mezi ČR a KSA byly vzájemné vazby.

Ti,

kteří vědí,

Minimum

že takové vazby existují, poukázali

respondentů

si

uvědomilo

především

pracovní nebo jiné

na obchodní styk.

(např. vědecké) příležitosti

pro Čechy.
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3.11 Otázka 5
" Kdyby se Vám naskytla zajímavá pracovní nabídka v Saúdské Arábii,
domníváte se, že byste ji spíše přijali nebo ne?

Proč?"

případně

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, zdali a

nakolik by byli

respondenti teoreticky ochotni odjet pracovat do Saúdské Arábie.
dotázaní

uváděli,

Ze všech
vycestovat

respondentů

je celá jedna

třetina

(22/66)

těch, kteří

by byli ochotni

do Saúdské Arábie, pakliže by se jednalo o velmi krátkou dobu

max. 6

dotázaných by do této
určitě

které

byly mnohdy hodně vypovídající.

pracovně

(většina uváděla

Důvody,

měsíců)

země

a za

spíše nebo

finančně

určitě

vysoce lukrativní nabídky. 27/66

neodjelo. 17 respondentů by spíše nebo

odjelo pracovat do Saúdské Arábie.

3.11.1 Tab. 5A
Tabulka zachycuje míru ochoty

respondentů

odjet pracovat do Saúdské

Arábie.
Odpovědi

Celkem

~rčitě ano

6

Spíše ano

ll

~en na velice krátkou dobu a

iza výjimečně lukrativní nabídky

22

Spíše ne

15

Určitě

12

ne
Celkem

66
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3.11.2 Graf SA

Graf zachycuje míru ochoty respondentů odjet pracovat do Saúdské Arábie.

Graf 5A - Míra ochoty resp. odjet pracovat do KSA

1!!1 Určitě ano

9%

OJ en na velice omez.dobu
a za výjimečně lukrativní
nabídky
O Spíše ne

23%
33%

•určitě

Většina

dotázaných by do KSA pracovat nejela, ale nutno

respondentů odpověděla,

o této práci

dočasně

že by za přesně a velice

velké výdělky a to

případné

vědomi

kteří

část

definovaných podmínek

nabídky figurovaly

často

osobnostní rysy

uvádějí

z nich totiž

jako určující

odpověděla,

prostředí.

toho, že práce v zemi ropného království znamená

Předchozí návštěva respondentů
většina

že velká

samotných - jejich povaha a zájem poznávat nové a jiné

Respondenti si jsou také

-

lukrativně

říci,

uvažovali a možná by ji i přijali.

V důvodech pro akceptaci
respondentů

ne

důvod

pro

přijetí

nabídky.

v některé arabské zemi je ovlivnila pozitivně

že by do KSA spíše pracovat jela. Oproti tomu ti,

v žádné arabské zemi nebyli, odpovídali na případný odjezd negativně.
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proč nepřijmout

V argumentech,
důvody počínající

práci v Saúdské Arábii, sehrávaly roli
přes

klimatickými podmínkami,

nerovnoprávnost (ženského)

pohlaví a obavy o

bezpečnost

(domnělé) představě

o tom, jak se žije v Saúdské Arábii.

3.12

Závěrem

můj

cíl - vysledovat u (malého) vzorku

jímž se ubírají jejich myšlenky,
čemu

projevům,

založeným na

dotazníku

Dotazník splnil

Arábii a

v zemi až k emotivním

musí

čelit

domněnky,

ve svém okolí ti,

postoje a
kteří

respondentů směr,

určité vědomosti

o Saúdské

se rozhodnou pro pracovní pobyt

v této zemi.
1) Nepotvrdila se má hypotéza, že Saúdská Arábie bude u mnohých
asociovat arabský

svět.

Většina respondentů

představí především poušť

Chybných

odpovědí při

si pod tímto pojmem

a s tím související faktory

(např.

prvotní asociaci nebylo mnoho. Nelze

se studenti/ absolventi politologie a mezinárodních
odpovědích

prvotně

vztahů

klima).

říci,

že by

ve svých

lišili od průměru.

2) Potvrdila se má

domněnka

o tom, že pojem abáji (burnusu) bude znát

málo dotázaných.
3) Arabskou zemi navštívilo

méně

lidí, než jsem se domnívala a až na

výjimky se jednalo vždy o turistické cíle.
4) Pravdivá byla
vztahů

bude mít málo

zmiňován

5)

Většina

domněnka,

že

vědomí

o existenci

respondentů,

česko-saúdskoarabských

a že v kladném

případě

bude

obchodní vztah obou zemí.

lidí má dle mé

původní domněnky skutečně

zamítavý postoj

k pracovnímu výjezdu do Saúdské Arábie. Nutno ale zmínit, že
respondenti si jsou

vědomi

lukrativity

velkým lákadlem, na jehož

základě

případné

nabídky a ta je pro

by se rozhodli

ně

pravděpodobně

nabídku přijmout. Strach z terorismu je dílčí. Respondenti přiznávají spíše
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nezájem o arabskou kulturu, nevhodnost klimatických podmínek a
apriorní postoje.
6) Zcela

určitě

Dotázaní v některých
komentářem,

respondentů

jsem zaznamenala emotivní postoj
případech

doplňovali

ze kterého byly evidentní

své

předsudky

a

stručné

k tématu.
odpovědi

předpojatost.

Ty se

pro línají i jednotlivými výsledky ankety.
Ráda bych

závěrem řekla,

že mne

pozitivně překvapilo

to, nakolik byli

respondenti- alespoň dle mého soudu- upřímní a řídili se instrukcemi. Jednalo se o
zachycení prvotních asociací, nikoli o vyhledávání informací a následné

zodpovězení

otázek. Respondenti tento faktor akceptovali a respektovali.
Zajisté by se v této
hloubku otázek, tak o
předmětem

sondě

počet

a

dalo

pokračovat

a

rozšířit

specifičnost respondentů.

ji, jak o množství a
To možná

může

být

mé další vědecké práce.
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4

AGENTURA EUROSTAFF
V dnešní době je běžné, že Češi hledají nové zkušenosti a uplatnění nejen

v rámci České republiky. V devadesátých letech lidé využívali především možnosti
zahraničí pracovně.

cestování. Dnes není výjimkou vyjet do

Evropské

země

jsou

Čechům mnohdy známé, a tak hledají jiné destinace ke svému častokrát jen
dočasnému působení.

Málokdo

si ovšem nalezne pracovní

zprostředkovatelskou
právě

na

země

agenturou.

Evropské unie,

Austrálii a Nový Zéland.

Těch

uplatnění

je u nás celá řada a většina z nich se

popřípadě

Podstatně méně

zprostředkováním

je agentur, které

třeba říci,

že

zaměřuje

zprostředkovávají
Plně

několik

práci

fungující agenturu,

práce v natolik geograficky,

nábožensky odlišné zemi, jako je Saúdská Arábie, jsem na
nalezla jednu, i když je

se

na Spojené státy americké, Kanadu,

v zemích Afriky, Asie, Jižní Ameriky a Blízkého Východu.
která se zabývá

bez spolupráce

českém

kulturně

a

pracovním trhu

dalších agentur v současné

době

zahajuje podobné projekty.
Společnost EuroStaff CZ s.r.o. 9 , jež sídlí v Praze, je česká personální a
vzdělávací

agentura, která

fyzioterapeuty,

lékaře,

zajišťuje

kompletní servis pro zdravotní sestry,

laboranty a ostatní zdravotníky. Kompletním servisem se

rozumí nabídka profesního jazykového
pracovních

pobytů

vzdělávání,

na níž navazuje nabídka

ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Irsku

Saúdské Arábii. Ve své práci se budu zabývat

výhradně

činností

a

agentury

v souvislosti se Saúdskou Arábií.
Cílem EuroStaffu je umožnit zdravotníkům osobnostní a profesní růst v rámci
celoživotního vzdělávání a uplatnění jejich zkušeností, získaných v zahraničí,

později

v ČR.

9 EuroStaffCZ, s.r.o.,

Plzeňská

140/235, Praha 5, ISO 00. Tel.+420 603 541 550 nebo +420 605 130 576.

44

Výkonnou
Zavřelová.

Ve

ředitelkou
firmě

společnosti

EuroStaff CZ, s.r.o. je paní Simona

působí

pak dále

několik

zaměstnanců

a externích

spolupracovníků.

4.1

Získávání uchazečů
Většina zájemců

referencí svých

o práci v Saúdské Arábii kontaktuje EuroStaff na

kolegů.

základě

Agentura však také inzeruje nabízené pozice na svých

internetových stránkách 10, dále v nemocnicích, v odborných časopisech (např.
časopis

Sestra) a odborných internetových

na nové kandidáty nejúčinněji

4.2

působí

informačních

serverech. Lze však

říci,

že

osobní zkušenosti kolegů a známých.

Vstupní pohovor
Vstupní pohovor probíhá po zaslání životopisu

ředitelkou společnosti.
konkrétně

uchazeče

vždy s výkonnou

Obvykle trvá hodinu a déle a skýtá možnost si

promluvit o tom, co nabízí kandidát i

osobně

a

zaměstnavatel, prostřednictvím

EuroStaffu.
Kandidát na práci v zahraničí obvykle
rozhodnut, že se chce

účastnit

a kde lze

zaměstnavatele

Někteří

pracovat

právě

již na vstupní pohovor

pracovního programu v cizí zemi, otázkou spíše bývá,

která z nabízených zemí je pro
nejžádanější

přichází

něho

a jeho profesní

prostřednictvím

uplatnění nejvýhodnější

EuroStaffu nejlépe sladit

a

potřeby

s přáními a představami potencionálního zaměstnance.
kandidáti

přijdou

na vstupní pohovor rozhodnuti o tom, že

v Saúdské Arábii.

Někteří

pracovního výjezdu do zemí Evropy

či

však

přijdou

s neurčitou

chtějí

představou

USA, ale zajímavé je, že mnozí z nich se

nakonec ucházejí o pracovní místo v Království Saúdské Arábie.
Sama

ředitelka

agentury to považuje za

častý

a dosti

běžný příklad,

který je

možné vyložit na základě dvou aspektů - dostupnosti a exkluzivity kontraktu:
10

http://eurostaff.cz/index.php?lng=cs ze dne 5.1.2006.
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~

Na jedné

straně

stojí velké množství byrokratických náležitostí ve

spojitosti s pracovním

umístěním uchazeče

do zemí EU a USA a menší

míra trpělivosti kandidáta. Ředitelka říká, že pakliže se někdo rozhodne
odjet

pracovně

krátkém
tomu

do jiné

časovém

někdy

bývá

země, přeje

horizontu
právě

si

uskutečnit

tuto cestu v relativně

maximálně několika měsíců

nikoli let, jak

v případě evropských a amerických destinací. A

s ohledem na to, že spolupráce EuroStaffu a saúdskoarabských
zaměstnavatelů
připomínána

~

funguje velice

dobře

efektivně,

a

na pohovorech je

možnost výjezdu právě do této země.

Druhý aspektem Je pak unikátnost pracovního kontraktu v Saúdské
Arábii, který je nesrovnatelný s ostatními

zeměmi.

Saúdská Arábie

nevyžaduje žádnou novou registraci sester a netrvá na profesionálních
zkouškách Gako

např.

USA, Kanada). Kontrakt je exkluzivní, neb je plně

hrazen a v zemi se neodvádí daně ze mzdy.

S.

Zavřelová

však klade

důraz

na to, aby

při

vstupním pohovoru nezaznívaly

jen klady pracovního kontraktu v této zemi. Snaží se informovat kandidáta o tom, co
pobyt a zvyklosti v této islámské zemi obnáší, a doporučit kandidátovi zdroje, kde si
může

vyhledat podrobnější informace.
Kandidáti

země,

někdy

z terorismu a

EuroStaff

zdůrazňuje,

sami

zmiňují

své obavy z

případných útoků

přílišné

kulturní odlišnosti této

na cizince v Království Saúdské Arábie.

že takové události se sice

dějí,

ale spíše

výjimečně,

a

garantuje, že za takové situace lze zemi do 24 hodin opustit a saúdskoarabská strana
bude zaměstnancovo pracovní místo držet, dokud nebude situace stabilizovaná.
Svou roli by za takové situace sehrávalo také zastoupení ČR v tomto
království, které má povinnost informovat své

občany

o

dění

v zemi, kde se

nacházejí a být případně nápomocno.
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Kromě představení

agentury, jejích aktivit, spolupracujících organizací a
pochopitelně

zemí je cílem tohoto vstupního pohovoru
kandidátovy motivace k odjezdu,

konkrétně

jeho pracovní zkušenosti, znalosti a

praxi, odborné stáže apod.,
vyjadřující

souhlas se

zaměstnání).

V některých

případech

stupně

dočíst

v

vzdělání

a

se více než je možné se

(např.

formulář společnosti

shromažďováním

zjištění

pak k odjezdu do této destinace. Zjistit

dozvědět

životopisu kandidáta a dalších dokumentech

také

pro

osobních

dokument potvrzující
uchazeče

o zaměstnání a podpis,

údajů uchazeče

se tohoto setkání

účastní

za

účelem

získání

i rodina a blízcí

uchazeče.

Motivace uchazečů

4.3

Na
kteří

účastnili

se

důvody

základě

toho,

toho, že jsem

měla

možnost komunikovat s několika kandidáty,

odborného školení EuroStaffu dne 14. ledna 2006 v Praze, mohu

proč chtějí

pracovat v Saúdské Arábii, shrnout do

zpravidla nelze vnímat jako samostatné celky, ba naopak je
úzké souvislosti, které dohromady

tvoří

základ motivace

několika

třeba

skupin. Ty

brát v potaz jejich

těchto uchazečů

k odjezdu

doKSA:

'Y Nespokojenost se zdravotnictvím v České republice
České zdravotnictví nedoceňuje své zaměstnance, zdravotní sestra je vnímána

jako pomocník a nikoli jako spolupracovník a partner

lékaře, říká

informátorka HK.

V rozhovorech pak také došlo na globální problém financování zdravotní
nemocnic a
vzdělávání

přerozdělování těchto finančních zdrojů

u nás.

Zmíněn

péče

a

byl problém

zdravotnického personálu, které je pro mnohé z nich - z různých nejen

finančních důvodů

- velmi málo dostupné.

'Y Nespokojenost s platovým ohodnocením v ČR
Platy zdravotníků v ČR, obzvláště pak zdravotních sester, které tvoří
nejpočetnější

skupinu

neodpovídají jejich

uchazečů

o

zodpovědnosti,

zaměstnání

v Saúdské Arábii, jsou nízké a zcela

kompetencím a náplni práce

obecně. Zaměstnání
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v Saúdské Arábii jim dle objektivních kritérií nabízí velmi slušné platové podmínky
a kandidáti si slibují, že tak lépe a rychleji pokryjí své
~

finanční

závazky doma.

Osvojení si jazykových dovedností
Většina uchazečů

v současnosti

navštěvuje

nebo

navštěvovala jazykové

kurzy

angličtiny,

ale nemají praktické možnosti využít tento jazyk. Od pobytu v KSA

očekávají

výrazné zlepšení svých jazykových znalostí. To je ovšem až na malé

výjimky mylná
nějakou

Jak konstatují jejich kolegové,

dobu pracují a s kterými jsem v kontaktu, nelze

pracovník
při

ihned

představa.

naučí dobře

anglicky až na

Je

prostředí

znemožňuje odvádět

Navíc
očekávat,

v této zemi již

očekávat,

třeba dobře rozumět

nástupu do práce, protože jazyková bariéra

proces adaptace na pracovní

tak

místě.

kteří

že se

český

a komunikovat

výrazně negativně ovlivňuje

v Saúdské Arábii a život tam. A co více -

požadovaný pracovní výkon.

prostředí

saúdskoarabských nemocnic je velice multikulturní a nelze

že je možné se

naučit

anglicky od svých filipínských nebo indických

kolegů.

Nicméně je možné říci, že pakliže v Čechách uchazeč angličtinu nepoužívá
vůbec,

řada

v Saúdské Arábii s ní bude

určitě

ve

větším

kontaktu, což

pravděpodobně

z nich vnímá jako možnost výrazného jazykového zdokonalení.

~

Lukrativní kontrakt
Výjimečná

podstatným

lukrativita pracovních

podnětem

a mnohdy i

vyšší mzda, ze které se neplatí
balíček

(package ), který je

podstatně

důvodem

daně

součástí

(13

v Saúdské Arábii je jednoznačně

odjezdu do této

platů ročně)

odměny,

zdarma

apod. Atraktivita takového

podstatnou roli

při

země. Několikanásobně

a minimální náklady. Tzv.

kontraktu, zahrnuje ubytování, vodu,

více dní placené dovolené než u nás, možnost

(služby), prémie a
ročně

kontraktů

zpáteční

balíčku

přivýdělku při

letenku/-y do

elektřinu,

práci

země původu

přesčas

lx

či

2x

nemá v jiné zemi obdoby a sehrává zcela

rozhodování se pro pracovní zkušenost v Saúdské Arábii.
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'Y Dobré jméno

českých zdravotníků

v Saúdské Arábii

Za několik posledních let, kdy tato pracovní spolupráce existuje, s1 Češi
získali velice dobré jméno. To potvrzují nejen zkušenosti Čechů pracujících nyní
jednoznačně

v této zemi, ale

souhlasí i zástupci agentury EuroStaff. Simona

Zavřelová vymezuje Čechy jako výjimečně schopné, pečlivé pracovníky, kteří jsou

ochotni a schopni se sami za sebe rozhodovat- a to je
zaměstnavatelé

přesně

to, co saúdskoarabští

hledají.

Velmi dobrou tamní reputaci Čechů potvrzuje i První tajemník Království
Saúdské Arábie v Praze, pan Assem Al-Sabban 11

který říká, že Království Saúdské

,

Arábie má velký zájem na této a další spolupráci. Češi jsou uznávanými, vzdělanými
a zkušenými pracovníky ve zdravotnictví a Saúdská Arábie je jim pro jejich pracovní
kariéru

otevřena.

vyřízení

Dodává, že ambasáda v Praze

dělá

formálních záležitostí a snaží se vyjít

maximum pro rychlé a efektivní

vstříc

jak

českým občanům,

tak

slovenským, kteří mají své oficiální zastoupení ve Vídni.
Právě

pro

uznání a respekt

některé české

Saúdů

zdravotníky

k českým

vytváří

kolegům

je také jedním z lákadel a

jistou satisfakci ve srovnání s domácími

podmínkami.
'Y Touha po

Mezi

změně, "exotičnost"

uchazeči

praxi delší než

pět či

arabského
věk

sice dominuje

deset let a

věkově

světa

do 30 let, ale mnoho z nich má pracovní

se pohybují kolem 40 i 50 let. Pro mnohé je

to šance, jak ustoupit z tzv. zajetých kolejí v ČR. Saúdská Arábie je obecně pro
Čechy málo známou destinací 12 , obestřenou tajemstvím a někdy také předsudky a

mylnými
určitě

domněnkami.

všichni

uchazeči

Snahu a
o

vůli

arabského

světa

mají

v Saúdské Arábii. A mnohé z nich

přímo

láká

nahlédnout pod

zaměstnání

pokličku

nejen práce v této zemi, ale také cestování do dalších zemí Perského zálivu, ke
kterému dostatek
11

Schůzka uskutečněna

finančních

a časových

prostředků

díky saúdskoarabskému kontaktu

dne 23.ledna 2006 v Praze.

12 Viz anketa mezi 66 VŠ studenty a absolventy do 35 let věku, kterou jsem uskutečnila, a jež je předmětem předcházející
kapitoly.
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přímo

vybízí. V této souvislosti mluví

ředitelka

EuroStaffu o tom, že vždy hledá

v uchazečích trochu kurážné povahy, která touží po tom objevovat nové, nepoznané,
jiné ...
Někteří

kandidáti již dokonce navštívili

nasměrovala

zkušenost je

některou

z arabských zemí a tato

k tomu, aby se ucházeli o práci v Království Saúdské

Arábie.
~

Osobní důvody
Velmi rozličné osobní podněty

uchazečů

která leckdy také sehrává důležitou roli.

Někdy

by se daly shrnout do této kategorie,
je to snaha uniknout ze svého života

v Čechách, ze vztahů a vazeb, jindy zase snaha navázat zcela nové kontakty a poznat
nové lidi. Lze tak mluvit o zlomových životních situacích, které vedou k přání
změnit svůj
těžké

dosavadní život, obrátit ho naruby. V této kategorii

obzvláště

je však

generalizovat.
Co ovšem zobecnit lze je fakt, že každý z uchazečů o práci v Saúdské Arábii

je

silně

ať

motivován,

už více

vyjet pracovně do této

země.

či méně

jedním z výše uvedených

faktorů,

a má zájem

Ne každý má ale cestu k pracovní příležitosti v Saúdské

Arábii snadnou a rychlou.
Představy

EuroStaffu, tedy
jinak

o ideálním kandidátovi na pracovní pobyt do Saúdské Arábie dle
představy

plně připraven,

lze

člověku,

o

rozdělit

na

který by byl na cestu a na pobyt

základě několika faktorů,

jež

formálně

i

zásadně ovlivňují

jeho případné vycestování.

4.4

Ideální kandidát
~

Faktor věku,
Muž

vyšším

či

vzdělání

žena ve

vzděláním

(v

věku

a vhodné praxe

do 55 let s ukončeným

případě

zdravotních sester)

středoškolským

či

zdravotnickým a

vysokoškolským diplomem (v
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případě fyzioterapeutů

a

lékařů), případně

po atestaci.

Důležitým

aspektem je délka

doložitelné praxe (minimum je 2-3 roky).
~

Faktor jazykové yybavenosti (anglický jazyk)
Komunikačním

angličtina.

úkonům

jazykem

třeba

Tudíž je

v saúdskoarabském

být na pracovišti schopen

pracovním

porozumět běžným

Je

pracovním

i konverzační angličtině.

EuroStaff uvádí termín nutné "základní

úrovně"

angličtiny

v klasických jazykových kurzech nebo

čtení

a mluvení

minimálně

dvouletému

psaní,

v angličtině. Dle agentury se takové znalosti obvykle rovnají
studiu

prostředí

několika

velice intenzivním

blokovým kurzům tohoto jazyka.
~

Faktor osobnostní

" Žádanými vlastnostmi kandidáta jsou spolehlivost, pečlivost, snaha
osvojovat si nové dovednosti a
s příslušníky různých
člověk,

motivovaný

národů

vůle

pracovat v kulturně velice odlišném

prostředí

a etnik. Ideálním kandidátem, mluvím-li o osobnosti, je

který chce v životě

něco

dokázat. Lehce dobrodružná povaha,

která se hned tak nezalekne. Samostatný člověk. Člověk, který má "drive" a chce
prozkoumat
ředitelka

4.5

něco

jiného, má touhu po poznání a snahu se jazykově vybičovat, " říká

EuroStaffu Simona Zavřelová na osobní schůzce.

Délka výběrového procesu
Doba od

zařazení uchazeče

zaměstnavatelem

závisí na mnoha faktorech. Lze však

splňuje

ten, který
zahraničního

do databáze agentury po podepsání kontraktu se

veškeré

partnera,

může

předpoklady

být

umístěn

říci,

že ideální

uchazeč,

tedy

a jeho profil odpovídá požadavku

do

tří měsíců.

Obvyklá délka je však

půl

roku a více.
Tři

výše

zmíněné

faktory (faktor

věku, vzdělání,

praxe, faktor jazykové

vybavenosti a faktor osobnostní) není vždy jednoduché naplnit. Častokrát se hlásí
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kandidáti,

kteří

věkem

odpovídají

vzděláním,

i

ale nemají

Mnohdy se hlásí vysoce kvalifikovaní kandidáti odpovídající

dostatečnou

věkově

i

prax1.

osobnostně,

ale chybí jim znalost angličtiny.

4.6

Kurzy
Pro tyto

účely

kurzy. Jedná se o
zajišťuje

zavedl EuroStaff jazykové kurzy

přípravné

angličtiny

a další odborné

jazykové kurzy na pobyt v Saúdské Arábii, které

paní Eva Johnson, jež sama v této zemi pracovala. Kurzy jsou zaměřeny na

pohovor se saúdskoarabskými
Agentura sestavila

průběžné,

zaměstnavateli

týdenní,

měsíční

a na pracovní proces v této zemi.
a víkendové kurzy anglického jazyka

(bod 1) a dále pak odborná školení (bod 2):
~

Bod 1: Jazykové kurzy a zkouška
Obecnou náplní kurzu je výuka

po

pokročilé.

angličtiny

v rozsahu

Odbornou náplní kurzu je osvojení si

v ošetřovatelství,

určené pracovníkům

lékařům, laborantům).

učiva

od

angličtiny

ve zdravotnictví (sestrám,

začátečníků

až

a terminologie

fyzioterapeutům,

Dále pak praktická cvičení, komunikace s pacientem, odborná

konverzace, vedení dokumentace apod. V kurzu, který probíhá v prostorách
agentury, bývá maximálně 9 účastníků.
Např.v

týdenní kurz

lednu a únoru 2006 byly agenturou vypsány dva jazykové kurzy -

angličtiny

pro

začátečníky

a týdenní kurz

angličtiny

pro zdravotníky

(středně pokročilí).

V rámci procesu
třeba

výběru

vhodných

uchazečů

složit (interní) jazykovou zkoušku, kterou

o pracovní

příležitost

připravila

agentura EuroStaff.

v KSA je

Zkouška se skládá z testu a ústní obecné a odborné anglické konverzace, trvá 3
hodiny. Koná se několikrát do roka a její cena je 900kč. V případě neúspěchu lze tuto
zkoušku v určitém časovém horizontu opakovat.
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)- Bod 2: Odborné školení
Jednodenní odborný kurz tzv." Interview skills" se koná
ročně.

semináře

Cílem tohoto

pravidelně

3-4x

je získat podrobné informace a projít praktickým

nácvikem dovedností k pohovoru se saúdskoarabským

zaměstnavatelem.

Takový

pohovor se obvykle koná po telefonu se zástupcem ze saúdskoarabské nemocnice,
někdy i osobně v ČR.

Kurz vede

ředitelka společnosti

Zatím posledního kurzu se

účastnilo

za spolupráce lektorky anglického jazyka.

uchazečů,

8

byl v rozsahu 7h a jeho cena činila

800Kč.

Účastníci tohoto kurzu se dozvěděli více o Saúdské Arábii, tamní kultuře a

pravidlech, o nemocnicích spolupracujících s EuroStaffem a centrech (viz dále) a
pracovních návycích. Účastnící kurzu měli možnost osobně prodiskutovat své dotazy
a nejasnosti a nacvičit si sebeprezentaci při pracovním pohovoru.
Je nutno poznamenat, že
zkušenosti s výběrovými
přinesl řadu

řízeními

poznatků

nových

mluvit sám o

sobě,

řadu

prostředí země,

kam

praktických personalistických rad o tom, jak

jak rychle a

cíleně

reagovat na otázky

zaměstnavatele

a

"nanečisto".

Pohovor se zaměstnavatelem
Pohovor se saúdskoarabským

řízení

neměla předchozí

a konkurzy na pracovní pozice. Tento kurz jim tak

navíc jim umožnil vyzkoušet si pohovor v angličtině

4. 7

tohoto kurzu

nejen o pracovním a životním

mají zájem vycestovat, ale také
umět

většina účastníků

zaměstnavatelem

a jak jsem zmínila výše, probíhá

nejčastěji

je dalším z kroků

telefonicky,

někdy

výběrového

také

osobně.

Termín pohovoru je vždy oznámen alespoň týden dopředu. Rozhovor vede pracovník
personálního

oddělení

konkrétní nemocnice, který má u sebe podklady o

uchazeči,

jeho vzdělání a praxi.
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Kandidát by
poskytl a

měl

měl

by mít

mít u sebe

připravené

a

při

pohovoru veškeré kopie

především

dokumentů,

které

nastudované dokumenty o nemocnici,

s jejímž zástupcem hovoří. Častokrát je totiž uchazeč dotazován na to, co o
nemocnici ví, jaká má oddělení, na co se specializuje, kolik má zaměstnanců.
času,

vymezeného tomuto pohovoru, se ovšem

předpokladů, vzdělání,

Simona
zajímá, na

týká

uchazeče,

jeho

praxe.

Zavřelová doporučuje,

prostředí,

pochopitelně

Většina

aby se

uchazeč

ve kterém bude pracovat a

nebál zeptat na to, co ho

zdůrazňuje,

že na

zaměstnavatele

velice kladně působí otázky na možný odborný a profesní postup na jeho pracovišti.
Jednání o výši platu probíhá mezi agenturou a saúdskoarabským
zaměstnavatelem.

V případě, že dojde
přijat

při

pohovoru k vzájemné

na pracovní pozici, záleží pak

aspektech jeho

příjezdu

do

zaměstnavatele,

ze strany

země.

Tzn.

ubytování a

především
vyřízení

shodě

a

domluvě

dokumentů

uchazeč

je

organizačních

na formálních a

vízové povinnosti,

a

zajištění

s tím souvisejících. Na

letenky
těchto

záležitostech spolupracuje saúdskoarabská strana s agenturou EuroStaff.
Ještě před

o

poučení,

působení

podepsáním kontraktu podepisuje

tedy to, že si je

vědom,

uchazeč

v

agentuře

tzv. Protokol

stejně

tak jako jeho

co jeho pracovní pobyt -

a situace v Království Saúdské Arábie - obnáší.

Od konání úspěšného pohovoru do podepsání kontraktu v Čechách a odjezdu
pracovníka uplyne obvykle 1 měsíc a více.

4.8

Kontrakt v KSA a spolupracující organizace
Agentura EuroStaff spolupracuje s několika nemocnicemi a

rehabilitačními

centry v Saúdské Arábii. Mezi největší partnery patří následující dvě instituce:
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~

Prince Sultan Cardiac Centre, Riyadh 13
(Kardiologické a kardiochirurgické centrum v Rijádu)

~ Prince Sultan Bin Abdulaziz Humanitarian City, Riyadh 14
(Rehabilitační

centrum s nemocnicí akutní péče v Rijádu)

EuroStaff spolupracuje také s dalšími nemocnicemi a centry nejen v hlavním
městě

Rijádu, ale také ve městě Džidda a dalších.
Čeští zdravotníci jsou zpravidla v KSA bez rodinných příslušníků. Rodiče,

sourozenci, manželé a manželky mohou své blízké navštívit. Tzv. Family contract
mají zpravidla jen lékaři a manažeři. Jejich rodinní příslušníci mohou pobývat v zemi
s nimi. Blízcí nepříbuzenského vztahu do
Simona
vesměs

center

Zavřelová říká,

čas

tráví

vstup povolený nemají.

že v ubytovacích

zařízeních

jednotlivých nemocnic a

funguje západní styl. Lidé se vídají na

organizovaných kluby a spolky, ale také
Volný

země

aktivně

například

společenských

akcích,

ambasádami jednotlivých zemí.

sportem v rámci ubytovacího

zařízení

nebo

třeba

relaxací u

bazénu.
Ve

městě

i za

městem

jsou rozsáhlá nákupní centra,

francouzskými a dalšími módními
občerstvení

(McDonalďs),

značkami,

přeplněná

americkými,

hypermarkety, restaurace rychlého

kavárny (Starbucks).

Internetové

připojení

bývá

v nemocnici nebo přímo i na jednotlivých ubytovacích jednotkách.

4.9

Role EuroStaffu očima ředitelky agentury
Dle

ředitelky

EuroStaffu a jejích interních statistik si 90 %

českých

pracovníků pobyt v Saúdské Arábii prodlouží o rok. Nejčastěji tedy pobývají Češi

v Království Saúdské Arábie dva roky. Výjimkou však nejsou ani ti,

kteří zůstávají

13 Podrobné informace, týkající se nemocnice, uvádím v příloze D.
14 Podrobné informace, týkající se nemocnice, uvádím v příloze D.
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déle. EuroStaff má nyní v KSA, dle slov ředitelky, zhruba 100 Čechů, z toho 30
pracuje v nemocnici Humanitarian City.
Ředitelka agentury je názoru, že EuroStaff má velký podíl na tom, že Češi
vyjíždějí pracovat do Saúdské Arábie. Říká také, že je celá řada dokumentů, se

kterými by si lidé sami těžko poradili a pomoc agentury uvítají.
Agentura EuroStaff zaujímá na našem pracovním trhu dosti specifické místo
a na

základě

mého

průzkumu

trhu lze

říci,

že zatím i místo

výjimečné. Vyplňuje

mezeru na trhu a mezi zdravotníky se o ní "ví". Nutno ovšem poznamenat, že
zprostředkování

dalších agentur.
údajně

pracovní
Např.

si klade za cíl

příležitosti

v oblasti Perského zálivu

začíná

agentura Premier zahajuje své aktivity na
umísťovat české

být zájmem i

českém

trhu a

zdravotníky do Království Saúdské Arábie

taktéž.
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5

KAZUISTIKY
V této kapitole uvádím standardizovanou podobu devíti

zdravotníků

základě

v KSA (na

respondenta/respondentky

výpovědí českých

diskuse s antropoložkou používám pro

odborného

termínu

označení

"informátor/informátorka"

konkrétního jména; termínu "zdravotní sestra" užívám, jak v případě

bez

mužů,

tak

v případě žen, na základě jejich vlastního vyjádření).
Zajímám se
příjezdu

do

pracovním

země,

především

o to, jak probíhaly první týdny po

zda a jakými

prostředí

adaptačními semináři

pracovníkově

prošel, kde a v jakém

a režimu pracuje, kdo jsou pracovníkovy

nejčastější

spolupracovníci a jaká je struktura pozic v nemocnici, kde pracují. Analyzuji
odlišnosti v pracovní náplni, v

přístupu

k práci a poznamenávám pracovníkovy

reakce na tyto rozdíly. Uvádím také kurzy, kterými pracovníci prošli, a certifikace,
kterých dosáhli. Také se
uvádím tedy i

odměny

věnuji aspektům,

a benefity (v

souvisejícím s pracovním kontraktem -

případě,

že byly respondentem

odpovězeny)

pracovníka. Částečně se také věnuji volnočasovým a osobním aktivitám respondentů.
Každá kazuistika je uvedena údaji o respondentovi, jeho

věku, předchozích

zkušenostech v zahraničí, délce jeho plánovaného (stávajícího) pobytu v KSA, místu
práce, pracovnímu zařazení a ubytování.
Na

závěr

každé kazuistiky pak uvádím dvojí hodnocení -obecné, které lze

považovat za shrnutí respondentova

sdělení

a hodnocení osobní, ve kterém popisuji

komunikaci a dojem, který jsem získala při práci s respondentem.
Přestože

uvádím tuto standardizovanou podobu, ráda bych

předeslala,

že lze

srovnávat především výpovědi, nikoli respondenty samotné ...
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Kazuistika č.l

5.1

Pohlaví:

Žena

Ročník

1976

narození

Pracovní zkušenosti
odletem do KSA
Datum příletu do KSA

Pracovní pozice
Ubytování

~

Motivace: Možnost cestovat a poznávat nová místa. Lukrativita kontraktu.

~

Zdroj informací o KSA před příjezdem:

Kolegyně,

pracující v KSA; agentura

EuroStaff.
~

Zkušenost s EuroStaffem: Informátorka mluví Gen) o sekci EuroStaffu, jež

dnes funguje jako agentura Premier.
~

Popis nemocnice: Komplex více budov asi 40 km od Rijádu, postavena na

prameni
~

léčivé

rehabilitační

vody -

Popis ubytování:

Společné

Jednu vilu sdílí více

klinika.

pro muže a ženy. Velmi

zaměstnanců

dobře zařízené

vily.

nemocnice. Každý má vlastní pokoj se

zařízením.
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>-

První pracovní den:
proběhla řada

nemocnice,

oddělení

Informátorka si prohlédla jednotlivá
včetně přejímky

formalit

uniformy. Nemocnice je

nová a moderní a na informátorku zapůsobila velmi dobře.

>-

Adaptační semináře:

Základní trvaly dva dny (2x 7h) a

jazyková bariéra. Informátorka

říká,

že

nejobtížnější

několik kolegyň vážně

byla

uvažovalo o

návratu do ČR. Pozdější odborné kurzy byly užitečné a přímo se týkaly
jednotlivých činností pracovní náplně.

>-

Pracovní

náplň:

Rehabilitace

poúrazových

a

pacientů.

postižených

Informátorka poukazuje na (ve srovnání s ČR) výrazně větší množství pacientů
po autonehodách, což dává do souvislosti s nepřehledným dopravním systémem
v KSA

(řidiči

obvykle

přejíždějí

z pruhu do pruhu na vozovce,

mnohdy nejsou podél silnice chodníky a přechody pro chodce;

předjíždějí;

řidiči řídí

rychle a

emotivně).

>-

Pracovní režim:

>-

Odlišnosti v pracovní náplni (srovnání): Informátorka byla na počátku svého

kontraktu velice

Jednosměnný

překvapena

Předem nevěděla,

že na

(8-17h).

tím, jak je vnímána role fyzioterapeuta v KSA.

oddělení

rehabilitace saúdskoarabské nemocnice se

rozlišuje tzv. physiotherapist (fyzioterapeut), který rehabilituje
končetiny

výhradně

výhradně

dolní

pacienta a tzv. occupational therapist (terapeut), který pracuje
s horními

končetinami

pacienta

(léčba

prací -jemná motorika ruky).

V ČR není terapie/ rehabilitace dělena. Informátorka zdůrazňuje, že tak byla
vystavena tlaku

přijmout

Informátorka vnímá
třeba vyšetřit
končetin)

i

tělo

odlišnou

velice

o náplni práce fyzioterapeuta.

jako celek, ve kterém se procesy prolínají. Pacienta je

léčit globálně,

neb problémy

určité části těla (např.dolních

mohou pramenit z potíží s jinými orgány/

Ve zdejší nemocnici ovšem bylo
bude

představu

výhradně

třeba přistoupit

zabývat rehabilitací dolních

překvapena zjištěním,

nikoli na holé paži.

Obě

tato

částmi těla (např.

na to, že coby fyzioterapeut se

končetin.

že krevní tlak pacienta se
zjištění

vnímá jako

se zády).

Dále byla informátorka
měří přes

rukáv

určitou překážku

oblečení,

ve své práci,
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ke které bylo třeba zaujmout postoj a podřídit se zvyklostem země. Informátorka
také jezdí navštěvovat pacienty do jejich domovů (domácí péče), což ozvláštňuje
její práci.
~

Odlišnosti v pracovním

zdůrazňuje,

přístupu,

kulturní odlišnosti apod.: Informátorka

že jakýkoli pracovní úkon je

elektronické a psané podoby.
při

nutná nejen

Upozorňuje

třeba podrobně

zaznamenat do

na velkou míru byrokracie, která je

výkonu práce, ale i v jakýchkoli dalších úkonech a

v nemocnici. Dále pak informátorka mluví o tzv. platových

činnostech

třídách,

které se

odvíjejí od země původu pracovníka, a které shledává zvláštními.
~

Personální

oddělením

oddělení

nemocnice: Informátorka

přijde

do styku s personálním

pouze v případě žádosti o dovolenku nebo v souvislosti s dalšími

formalitami.
~

Volný

čas:

Informátorka využívá volného

času

k cestování, což považuje za

jednu z největších možností a výhod svého kontraktu v KSA, navzdory opětovně
zmiňovaném

zdlouhavém byrokratickém procesu.

Hodnocení: Informátorka si pro
které

měla před dvěma

když ze

začátku

informátorka
zjištění,

že

kulturních

lety po

této práce vybavuje situace a pocity,

do KSA. Sama říká, že si na leccos zvykla, i

to bylo velmi náročné. Navzdory určitým vědomostem o KSA, které

měla,

přístup
aspektů

bylo

přijetí

k práci a
a je

tamní reality velmi obtížné.

náplň

třeba

Informátorka si dle svých slov
města

příjezdu

účely

Nejnáročnější

práce se velice odlišují na

si na nové postupy zvyknout a

těžko

základě

bylo

tamních

přizpůsobit

se.

zvykala i na fakt, že nemocnice leží daleko od

a je situována na poušti. Informátorka si naopak lehce zvykla na ubytování,

které je

příjemné,

znamenalo

a na možnost trávit volný

přijmout plně

čas

tamní realitu, která je zcela

cestováním. Setrvat v KSA
řízena

náboženským

řádem

země.
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Hodnocení dle autorky textu: Informátorka je adaptabilní mladá žena, která
možná i na základě své předchozí zkušenosti byla s to se rychle vyrovnat s odlišnou a pro Češku mnohdy přímo podivnou - realitou pracovního i všedního života.
Racionálně

a

pozitivně

smýšlející žena, která si drží kritické uvažování a po dvou

letech v KSA stále rozlišuje odlišnosti a mnohdy se pozastavuje nad událostmi a
situacemi,
upřímná

dějícími

se kolem ní. Komunikativní, velmi sympatická,

přátelská.

Velmi

a otevřená.

Kazuistika č.2

5.2

r

Pohlaví:

--·"

!Muž
I

odletem do KSA
Datum příletu do KSA

J2004

iKontrakt na dobu

I

r 1 roku, prodlouženo o 6 měs.
!
r 1,5 roku

I Plánovaná délka pobytu
!
f

!

!

Lokalita
I

[Nemocnice

1

"

Armed Forces Hospital

i

!

jUbytování
I

~

Motivace: Informátor

českého

říká,

že jeho výrazná nespokojenost se systémem

zdravotnictví a zároveň lukrativita kontraktu v KSA sehrály největší roli

v pohnutce a později k rozhodnutí tuto nabídku přijmout. Mezi další faktory

řadí
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možnost využít

angličtinu

v pracovním procesu a nové (nejen pracovní)

prostředí.

~

Zdroj informací o KSA před příjezdem: Internet.

~

Zkušenost s EuroStaffem: Dobrá. Informátor ovšem

agentury (pozn.aut.: jedna pod vedením paní Simony
druhá pod americkým vedením (Premier Recruit).

zmiňuje dvě

Zavřelové

Vyjádření

sekce

(EuroStaff),

zástupce agentury

Premier pana Theo Vanderpola se přes snahu nepodařilo získat).
~

Popis nemocnice: Nemocnice má 380

lůžek.

Nachází se v blízkosti

města

Mekka, ve výšce 1.800m/n.
~

Spolupracovníci: Filipínci,

Egypťané,

Američané

Súdánci, Jordánci.

a

Evropané jsou zde minimálně. Češi jsou zde čtyři.
~

Popis ubytování: Ubytovna je v rámci nemocnice. Informátor má vlastní

pokoj s kuchyní a koupelnou.
~

První pracovní den: Prohlídka nemocnice.

~

Adaptační

semináře:

adaptačních přednášek

Taktéž

kladně

Zahájeny ihned po nástupu. Desetidenní cyklus

a

hodnocen

seminářů.

Informátorem hodnoceno velice

vřelý přístup

personálu a

kolegů, kteří

kladně.

jsou ochotni

vždy poradit a pomoci.
~

Pracovní náplň:

Péče

~

Pracovní režim:

48hltýdně. Směnný

~

Odlišnosti v pracovní náplni: Pro informátora bylo

o pacienty na JIP.
provoz.
náročné

každodenní komunikaci v angličtině a na odlišný systém práce
na vedoucí pozici tzv.
zodpovědnost

seminářů

a

směnové

(např. střídání

se

sestry - charge nurse - a z toho plynoucí

za celý tým sester na JIP). Informátor se rád

zdůrazňuje,

zvyknout si na

že na fakt neustálých nabídek

účastní kurzů

vzdělávání

a

ze strany
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zaměstnavatele

bylo velmi jednoduché a

zmiňuje přístup kolegů

příjemné

lékařů (otevřenost,

-

si zvyknout. Informátor

ochota poradit) a dává ho do

kontrastu s českou realitou.
~

přístupu

Odlišnosti v pracovním

(srovnání): Informátor

opětovně zmiňuje

otevřenost a ochotu kolegů při sdělování informací dalším kolegům. Říká, že

bylo

náročné přivyknout

která se nachází v horách nedaleko Mekky, což
~

spoluurčuje

armádní nemocnice,

její řád.

Kulturní odlišnosti apod. (srovnání).: Informátor byl šokován chováním

saudských

pacientů

hospitalizovaným na

a jejich

příbuzných (např.

infekčním oddělení).

zahalenost žen a fakt, že

identifikační

informátor byl také velmi

Personální

oddělení

fYzický kontakt s pacientem

třeba

Bylo

zvyknout si na naprostou

karty žen-Saúdek bývají bez fotografie;

překvapen

informací, že v KSA je mnoho tzv.

domluvených manželství a vyšší procento
Y

pravidlům

striktním náboženským

homosexuálů

ve

společnosti.

nemocnice: Nižší pozice zastávají Filipínci, manažerské

posty saúdští Arabové. Spolupráce bývá zdlouhavá.
Hodnocení: Pro informátora byl pobyt v KSA velmi zajímavý, ale nepopírá
jeho

náročnost

a fakt, že zcela

město,

že se nacházel mimo hlavní
"městským"

životem a chodem

shonu a stresu
Velmi

dobře

velkoměsta

řady

svůj

(bydlení zdarma,

každodenní

v horách,

pobyt mimo

života. Tím,

do styku s běžným

odproštěn

od mediálních tlaků,

město

odměny

vzdělávání

(český) způsob

nepřišel příliš

institucí. Cítil se

si zvykl na výhody a

zaměstnavatelem
čas

a

změnil svůj

tak vnímal spíše

pozitivně.

poskytované saúdskoarabským

na pracovišti, 40 dní dovolené). Volný

využíval k rozvíjení svých zálib (PC, hudba,

řezbářství

a díky pobytu v KSA

podmořské potápění). Říká, že jako jeden z mála tamních zaměstnanců se věnuje

sportu. Informátor

říká,

že nikdy

neviděl,

že by saudští Arabové chodili

sportovat ven a přiznává, že mnohdy se cítil při

těchto

sportovních aktivitách

běhat či

středem

pozornosti. Na otázku, co informátorovi nejvíce chybí nebo co postrádá, odpovídá,
že možnost užívat

společného času

ve smíšené

společnosti mužů

a žen na veřejnosti.
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Hodnocení dle autorky: Informátor strávil 18
jejíž

prostředí

i atmosféra se

výrazně

měsíců

odlišovaly od nemocnic

v horské nemocmct,
městských

(viz další

respondenti). To nakonec sám pro sebe vyhodnotil jako výhodu, což lze považovat i
za

určitý

proces racionalizace.

Informátor byl

pracovně

zaměstnance) české

Městský

spokojený a

život ovšem dle svých slov nepostrádal.

častokrát

a saúdskoarabské, ve

prospěch

kulturním odlišnostem a zvláštnostem. Ve své
drobnosti, kterých si na tamním

životě

srovnával zdravotnictví (z pohledu
saúdskoarabského. Podivoval se

výpovědi několikrát

a lidech všiml.

poznatky, názory a fotografiemi, které si ovšem

zmínil zajímavé

Výpověď doplňoval

nepřál zveřejnit.

V určitých

svými

směrech

byl informátor velmi kritický, především v diskusi o chování Čechů v KSA a o
českém

5.3

zdravotnictví.

Kazuistika č.3

Pohlaví:

;zeiia:···

Ročník

1960

narození

Povolání v CR

Sálová zdravotní sestra

Pracovní zkušenosti ze zahraničí před : Žádné
odletem do KSA

! Datum příletu do KSA

2000

r

Kontrakt na dobu

Kingdom Hospital, King Fahad National
i Guard Hospital

, Ubytování

Najd compound, MCX compound

64

~

Motivace: Možnost využít dvacetileté odborné praxe ve zcela odlišném

(pracovním i kulturním) prostředí.
~

před příjezdem: Společnost

Zdroj informací o KSA

zástupci saúdských nemocnic,

kteří

~

Při

Zkušenost s EuroStaffem:

společností

Ernst & Young a

se osobně účastnili konkursu v Praze.

prvním kontraktu žádná- inzerát byl

zveřejněn

Ernst & Young; informátorka sděluje, že s agenturou EuroStaff přišla

do kontaktu později. Mluví o dvou sekcích agentury.
~

Popis nemocnice: Velice

zaměstnávající

~

mnoho

dobře zařízené,

velké a známé nemocnice v Rijádu,

cizinců.

Popis ubytování: Ubytování v prvních týdnech na pokojích pro

(v rámci nemocnice). Po
přestěhování

měsíci

zaměstnance

pobytu (a po pohovoru s nadřízeným)

proběhlo
(společný

se na compound (mimo nemocnici) mezi další cizince

pro muže i ženy). V následných kontraktech vždy compound.
~

První pracovní den: Prohlídka nemocnice, vše

Spolupracovníci ze
očekávání,

zahraničí.

ale informátorka

úplně

jiné a nové.

Komunikace probíhala jen v angličtině - dle

říká,

že to byla

nejnáročnější část

procesu adaptace

-dovést své jazykové schopnosti až k plynnému hovoru v cizím jazyce.
~ Adaptační semináře: Jeden týden tzv. orientace. Řada kurzů, seminářů a

studijních

materiálů

o nemocnici, pracovní náplni, kompetencích, dále o

náboženství a kulturních zvyklostech
tamní a zcela nové
certifikací,

země výrazně

prostředí. Během

opravňující

prvních

při

adaptaci se na

tří měsíců několik

zkoušek a

výkon jednotlivých činností.

~

Pracovní náplň: Sálová sestra na operačním sále.

~

Pracovní režim: Cca

týdně

pomohla

46h/týdně (směnný

Gen ranní a odpolední

směny)

provoz) v Kingdom Hospital a 44h!

v King Fahad National Guard Hospital.
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~ Odlišnosti v pracovní náplni: Náplň práce podobná té v ČR, jen v hlubším

rozsahu (více kompetencí a
pacientů

zodpovědnosti);

informátorka

zmiňuje,

že mnoho

bylo po autonehodách, což dává do souvislosti s místním systémem

dopravy v Rijádu.
~

Odlišnosti v pracovním

podmíněn

přístupu

(srovnání): Systém v nemocnici byl zcela

náboženskými zvyklostmi (5x

modlení apod.), což informátorka sice
velice

silně;

informátorka se

střídala

denně přerušena

očekávala,

práce-

přestávka

ale realita na ni

pro

zapůsobila

na ranních a odpoledních službách, na noční

služby byl zvláštní zdravotní tým, což shledala jako velmi praktické a

příjemné;

Práce zahrnovala mnoho byrokratických úkonů. Na rozdíl od ČR bylo třeba
počítat nástroje před a po operaci vždy dvakrát (v ČR lx). Nutnost velké

opatrnosti

při

manipulaci s narkotiky. Na jednu stranu byla nemocnice vybavena

drahými přístroji a technickými vymoženostmi na vysoké úrovni, na straně druhé
bylo mnoho

pacientů

negramotných a mnohdy neznali datum svého narození.

Informátorka konstatuje, že v arabské

kultuře

je mezi lidmi malý fyzický odstup,

což bylo v různých situacích téměř nepříjemné.
~

Kulturní odlišnosti apod.: V r. 2000 byla informovanost i možnosti

informování se v ČR o KSA velmi nízké - informátorka byla jednou ze tří
prvních českých zdravotních sester v KSA. Pro Saúdy byly Češky - dle
informátorky - "neznámé

zaměstnankyně,

od kterých

nevěděli,

čekat."

co

Pro

Evropany a Američany byly Češky "ty z východního bloku" a pro Filipínce a
další Asiaty byly naopak ,;ty Evropanky", které
Brity a

Američany.

postoje

kolegů,

ale

Informátorka
zdůrazňuje,

neměla

řadily

do skupiny mezi
počáteční

dobrý pocit z

že velmi brzy navázala

Němce,

dvojakosti

přátelské

vztahy.

Nezvykla si ovšem na to, že restaurace a kavárny jsou rozděleny na "mužskou" a
Společnost

"ženskou" sekci a že v KSA neexistují žádna kina ani divadla.
shledává jako

plně

determinovanou (náboženstvím). Na

plnění

tohoto

dohlíží náboženská policie, tzv.mutawa. Pro informátorku zcela nové
kultura, náboženství a z toho plynoucí

určitá

míra stresu

minimálně

řádu

prostředí,

na

začátku

kontraktu.
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Personální oddělení nemocnice: Kontakty s personálním útvarem při nástupu,

);;;>

změně či ukončení

popř.při

kontraktu,

žádosti o dovolenku. Velký

důraz

na

formality.
Benefity: Vysoká mzda a nízké náklady,

);;;>

téměř

dvojnásobný

počet dnů

dovolené než v ČR, velice dobré bydlení zdarma, strava v nemocnici zdarma,
finanční

bonusy za každý rok

uzavřeného

Cestování za exotikou. Dostatek volného

kontraktu. Možnost
času.

vzdělávání

se.

Z tohoto pohledu maximální

spokojenost na straně informátorky.
Volný

);;;>

Lehce si

čas:

Ve volném čase se informátorka věnovala cestování, nakupování.

přivykla

na teplé

počasí,

možnost plavání v bazénu a opalování se. Do

Čech přijížděla 2x do roka.

»

Nyní: Pracovní kontrakt na pozici zdravotní sestry ve Spojených Arabských

Emirátech.
Hodnocení: Informátorka se pro pracovní pobyt v KSA rozhodla po
dvacetileté praxi v nemocnici v ČR. V té době měla děti dospělé a měla zájem zkusit
práci ve zcela odlišné zemi, kultuře. Byla jednou z prvních Češek, které se pro
takový pracovní pobyt rozhodly a

zdůrazňuje,

že

překvapení

nad jejím rozhodnutím

dala najevo jak její rodina, tak blízké okolí. V r. 2000 to všichni v jejím okolí
shledali jako

ojedinělý

a riskantní nápad.

Sama uznává, že

začátky

byly

hodně

náročné. Říká ale, že pozitivní motivace ze strany kolegů a nadřízených přispěla

kjejí rychlé adaptaci a spokojenosti. Díky tomu, že vykonávala práci, kterou uměla,
a cítila podporu

kolegů,

Informátorka ovšem také

získala

zmiňuje,

sebevědomí

že ze strany

a jistotu v pracovním procesu.
několika

evropských a amerických

kolegů (mužského pohlaví) se jí dostalo rozporuplných reakcí. Divili se, že v ČR

zanechala
ovšem

děti

a manžela a

neuvědomovali,

přijala

že oni

pracovní nabídku v KSA. Dle informátorky si již

udělali

to samé. Informátorka zná také

případy

žen,

které se v KSA provdaly. Sama však upozorňuje na velkou odlišnost české a saúdské
mentality a tradice. Říká, že ptala-li se po příčině určitých věcí a událostí, vždy jí
bylo

odpovězeno,

že je vše v rukách Alláha. Uvádí dle ní typický

příklad
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saúdskoarabského postoje k životu a událostem: ve výloze obchodu s hudbou byl
nápis: "ženám vstup zakázán", což v žádném podobném
Když se zeptala, proč tomu tak je, bylo jí řečeno, že:

obchodě předtím neviděla.

"prostě

proto".

schůzce

Hodnocení dle autorky textu: K osobní

s informátorkou došlo

v Praze v únoru 2006 po elektronické korespondenci. Informátorka je velmi odvážná
žena, která v r. 2000 opustila své
obestřené předsudky,

"české

jistoty" a vydala se do neznámé

země,

ve které se ale dokázala velmi rychle zorientovat a zadaptovat.

Informátorka si udržela zcela jasné smýšlení i názory a sama říká, že pobyt v KSA jí
obohatil a umožnil jí nahlédnout "pod

pokličku"

evropského... Informátorka je velmi milý,
zavzpomínala na
zemí

svůj

život v KSA a

opětovně pracovně.

vyjádřila

arabského

přátelský,

světa,

ale

otevřený

zájem vrátit se do

zároveň

člověk.

některé

toho
Ráda

z arabských

(Nyní již informátorka pracuje ve Spojených arabských

emirátech.)

5.4

Kazuistika č.4

Pohlaví:

Žena

: Ročník narození

1975

Povolání v ČR
Pracovní zkušenosti ze
před

Zdravotní sestra
zahraničí

odletem do KSA

Datum příletu do KSA
Kontrakt na dobu

2005
i

1 rok

Plánovaná délka pobytu
Hlavní

město

Rijád

Nemocnice

Sultan Bin Abdulaziz Humanitarian City

Pracovní pozice

Zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče
Compound pro

zaměstnance

nemocnice
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~

Motivace: Informátorka měla zájem poznat nové a odlišné prostředí.

~

Zdroj informací o KSA před příjezdem: Internet, agentura EuroStaff.

~

Zkušenost s EuroStaffem: Velice dobrá.

~

Popis nemocnice: Nemocnice se skládá z ast 8 budov. Všechny

JSOU

situovány v poušti, mimo Rijád.
~

Popis ubytování: Na compoundu žijí všichni

nemocnice,

kteří

zaměstnanci

nemají své (vlastní) ubytování v Rijádu. Compound se skládá

z mnoha jednopatrových vilek. Jednu vilu obvykle sdílí více
rodina). Každý má vlastní pokoj,
společnému

(muži i ženy)

společně

čtyři

užívání jsou zde

kolegů

(nebo jedna

se užívá kuchyň a obývací pokoj. Ke

bazény, posilovna a sauna, tenisové kurty,

restaurace a kosmetický salón. Informátorka

zmiňuje

velmi dobrý první dojem

z ubytování a milé spolubydlící.
~

První pracovní den: K první

Staniční

sestra provedla nové

oddělení; představila přímé

návštěvě

nemocnice došlo

zaměstnance

třetí

den po

příletu.

po nemocnici a ukázala jednotlivá

spolupracovníky. Mezi nimi je

většina cizinců,

zejména Filipínců, Indů, Pákistánců, Libanonců, Evropanů, Jihoafričanů. Čechů
několik

~

desítek.

Adaptační semináře:

Konaly se ihned po nástupu a byly velmi

dobře

organizovány do dvou částí:
•

dvoudenní tzv. orientace (orientation) pro

zaměstnance

(povinné pro

všechny zaměstnance nemocnice) a následně
•
~

pětidenní

Semináře

orientace výhradně pro zdravotní sestry.

a kurzy byly

doplněny řadou materiálů

ke studiu. Informátorka

obdržela uniformu (kalhoty, halena a kabátek) k výkonu práce.
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~

Pracovní

náplň: Péče

různých věkových

o pacienta na JIP. Pacienti bývají

skupin (vč.dětí) a rozdílného pohlaví.
~

Pracovní režim: Cca 40h/týdně.

Směnný

~

Odlišnosti v pracovní náplni (srovnání): V práci samotné neJsou dle

provoz.

informátorky žádné výrazné odlišnosti.
~

Odlišnosti v pracovním přístupu, kulturní odlišnosti apod.: Pracovní tempo je

pomalejší než v Čechách. Velký důraz se klade na formality a dokumentaci.
Zajímavá je pro informátorku a většinu kolegů lokalita nemocnice (poušť).
~

Personální

oddělení

popř. výjimečných

nemocnice: V kontaktu jen

při vyřizování

dovolenky,

situacích. Jednotlivé úkony trvají dle informátorky déle než

v ČR.
~

Volný

čas:

Informátorka tráví

zkoušky a testy,

čte,

čas

s kolegyněmi, nakupuje,

připravuje

se na

plave a opaluje se.

Hodnocení: Informátorka hodnotila své dojmy a zkušenosti z pracovního
pobytu v KSA po velmi krátké
svého

adaptačního

období.

době

Přesto

(asi 3

měsíce)

po

příjezdu,

tzn.

ještě

v rámci

ovšem nebyly patrné známky emotivity.

Informátorka ovšem zmiňovala určitou počáteční nejistotu a potřebu přivyknout řádu
země.

Hodnocení dle autorky textu: Informátorka je spokojena s tamním pracovním
prostředím

i svým životem tam. V komunikaci byla

věcná,

neemotivní. Velmi

ochotná a spolehlivá.
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Kazuistika č.5

5.5

Pohlaví:

Muž

Ročník

1976

narození

Zdravotní sestra
i

Pracovní zkušenosti ze zahraničí před Žádná
odletem do KSA

!Datum příletu do KSA

.12004
I

I

Kontrakt na dobu

i 1-2 roky
!

Hlavní město Rijád

! Lokalita
I

Nemocnice

1

.

.

Prince Sultan Cardiac Centre (PSCC)

! Pracovní pozice
Ubytování

);>

Motivace: Informátor se liší od ostatních tím, že k pracovnímu pobytu v KSA

ho vedly soukromé

důvody

- tehdejší

přítelkyně

v KSA od r. 2003. Informátor před svým odjezdem
angličtiny

);>

(zdravotní sestra) pracovala
navštěvoval

intenzivní kurzy

a připravoval se tak na odjezd.

Důvod

Informátor

k prodloužení kontraktu po 1 roce: Soukromé

důvody

viděl

jazykové znalosti,

v prodloužení kontraktu možnost

zúročit

pominuly.

získat finance, lákala ho možnost cestování a k prodloužení ho vedl také fakt, že
neměl žádnou jinou konkrétní pracovní nabídku v ČR.
);>

Důvod k ukončení kontraktu po 2 letech: Vhodná pracovní nabídka v ČR.

Rutinní život v KSA. Informátor sám sebekriticky

říká,

že si

začal příliš

zvykat

na vysoký životní standard.
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);;>

před příjezdem:

Zdroj informací o KSA

přítelkyně,

Tehdejší

Internet,

agentura EuroStaff (mj.také paní Eva Johnson, která pracovala ve shodné
nemocnici a nyní spolupracuje s agenturou EuroStaff).
);;>

Zkušenost s EuroStaffem: Dle informátora se v souvislosti s kontraktem jeho

přítelkyně

v r. 2003 jednalo o "nehladký servis", nejasnosti a nepřesnosti; vlastní

zkušenost je však spíše pozitivní.
);;>

Popis nemocnice: Velice uznávaná nemocnice v hlavním

na

srdeční

choroby

dětí

i

městě. Zaměřena

dospělých. Zaměstnává většinu cizinců.

70-80 %

tvoří

Filipínci, dále zde pracují Jihoafričané, Súdánci, Egypťané.
);;>

Popis ubytování: Pronajatý byt v Rijádu; informátor se rozhodl bydlet mimo

nemocniční

compound. Ten na

něho působil

jako tzv. "zlatá klec" a

zároveň

ho

vyhodnotil jako možný cíl potencionálního teroristického útoku. Proto se rozhodl
bydlet s kolegou v pronajatém bytě.
);;>

První pracovní den a

adaptační semináře:

Informátor

jazykovou bariéru, která byla patrná ihned po
Clinicien Nurse (Sestra-školitelka)
dostal test,

proběhla

náročný obzvláště jazykově,

a znalosti nového

zaměstnance.

místa. V něm figurovala "role

příletu.

prohlídka

zdůrazňuje

V

přítomnosti

oddělení.

zapůsobilo

ze strany

očekávání naplňovat,

zaměstnance.

(požadavky a

tj.

adaptační

očekávání

pozitivně-

naučil.

umožňuje

nejednalo se totiž jen o
opětovná schůzka

školitelkou (tzv. Clinicien Nurse), na které došlo k
zpětná

plynoucí
tyto

proces, školení, certifikace;). To

Po 14 dnech se konala

nejasností. Následoval test -

úroveň

Dostal pracovní sešit s popisem pracovního

zaměstnance"

na informátora velmi

tzv.

Informátor

jehož cílem bylo zjistit pracovní

z této pracovní pozice) a "role zaměstnavatele" (jak zaměstnavatel
požadavky a

velkou

vazba nového

objasnění

zaměstnance

a

očekávání

se sestrouvysvětlení

na to, co se

Ten nabídl možnost porovnat výsledky s předchozím a budoucím testem

a byl tak dalším motivátorem informátora, který viděl výsledky svého úsilí. První
dny tzv. orientace (o zemi,
informátorem velmi

kladně

kultuře,

náboženství, nemocnici a

hodnoceny. Prvních 10-15 služeb

prac.zařazení)

proběhlo

-

vždy se
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supervizorem. V průběhu prvních 3
umožňovaly
adaptačního
~

Pracovní

výkon jednotlivých

měsíců řada kurzů

úkonů.

a

certifikátů,

jež

Informátor byl spokojen s organizací

procesu.
náplň: Péče

o pacienty. Vedoucí pozice (In-charge -

zdravotní sestra). Informátor zaznamenal rychlý pracovní

úspěch,

staniční

na který jsem

byla upozorněna jeho kolegy (viz struktura pracovních pozic níže).
~

Pracovní režim:

~

Struktura pracovních pozic na oddělení v nemocnici:
•

Směnný;

možnost práce přesčas (3-4x za měsíc)

Clinicien Nurse - sestra-školitelka

(ovlivňuje

lékařskou

etiku a

standardy).
•

In-charge-

staniční

sestra, po cca 2-2,5 letech (informátor získal tuto

pozici po 1 roce).
•

Staff Nurse 2 (SSN 2; senior/junior) - zdravotní sestra se zkušeností
v saúdskoarabském zdravotnictví, náplní práce mj.
zaměstnanců,

•

nových

zastupuje In-charge sestru.

Staff Nurse 1 (SN 1) země

zaučování

zaučující

se zdravotní sestra po

(po dobu cca 1-1 ,5 roku; doba závislá na pracovní

příjezdu

do

úspěšnosti;

informátor již po 6 měs.přešel na pozici SSN 2).
~

Kurzy,
•

semináře:

Pediatrie Advanced Life Support (P ALS) - zdarma jako benefit
nemocnice, dobrovolné

•

Basic Life Support (BLS) - jednodenní kurz s certifikací American
Health Assoc.

•

Advanced Cardiac Life Support (ACLS) -

dvoudenní kurz

s certifikací American Health Assoc.
Každým rokem probíhá recertifikace. Tyto kurzy a certifikáty,
vydávané American Health Assoc. jsou v ČR unikátní.
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~

Odlišnosti v pracovní náplni (srovnání): Informátor

zdůrazňuje podstatně

více kompetencí i odpovědnosti, než na co byl zvyklý v ČR. Zároveň více
formalit.
~

Odlišnosti v pracovním přístupu, kulturní odlišnosti apod.: Dle informátora si

saúdští Arabové
větší

kladou

uvědomují vyčerpatelnost

důraz

na rozvoj

vzdělávání

ropy, zahajují úspory a naopak
a

uplatňování

vlastních

občanů

v pracovním procesu (tzv. proces saúdizace); Informátor vymezuje rozdíl
v přístupu Saúdů a Čechů: v KSA je snahou a cílem sjednotit znalosti a
dovednosti všech pracovníků na shodné pozici; v ČR veškerá edukace záleží na
oddělení
~

(resp.na vedení).

Benefity spojené s touto pozicí (SSN 2): plat cca 60.000 CZK (1

6.000 CZK),

příspěvek

ubytování na

na cestování (2 letenky ročně domů), 7,5

ubytovně

zdarma (mimo ubytovnu

přesčas

týdnů

příspěvek), řádné

cca

dovolené,

dodržování

pracovní doby, pojištění.
~

oddělení

Personální

s dovolenkou

(např.pro

vízum - žádost o
útvaru,

ředitel

něj

je

nemocnice:

výjezd a

zpětný

třeba předat

Kontakt

zejména

návrat do

země

sestře,

vrchní

personálního útvaru jej

předá

je

při

formalitách

třeba

tzv. re-entry

ta jej odevzdá personálnímu

kompetentnímu

úřadu

vlády apod.);

zdlouhavý proces
~

Volný

čas:

Informátor tráví volný

čas společenským

upozorňuje

počínající

hudbou. Informátor
aktivitách

Saúdů

-

např.

na nové

životem, prací na PC,

trendy ve

volnočasových

na vznikající první kino v saúdskoarabském

městě

Dammán.

Hodnocení: Informátor si
"dělá

vysvětluje svůj

pracovní

práci, kterou umí." Poukazuje na to, že na

vystaven jistému tlaku ve svém osobním

životě

úspěch

začátku

jednoduše tím, že

svého kontraktu byl

(rozchod s přítelkyní). Adaptoval se,
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protože se snažil porozumět saúdskoarabské realitě, jak je vnímána jejími samotnými
občany.

Bydlí v pronajatém

bytě

ve

městě,

nikoli na

ubytovně

s cizinci.

Kromě

nových poznatků o tamní zemi se dle svých slov dozvěděl hodně také o Češích a o
vzájemných českých vztazích. Říká, že Češi si úspěchy neodpouští a jsou
neambiciózní, ale zároveň potvrzuje, že si mezi některými Čechy našel dobré kolegy
a přátele. Informátor mluví o předpojatosti a zaujatosti novinářů, kteří píší o Češích
v KSA a také
občanům

zmiňuje,

v zemi

že

česká

aktivnější

ambasáda v Rijádu by mohla být ve

a vřelejší. Velmi

oceňuje finanční

směru

ke svým

svobodu, které si mohl

užívat během svého pracovního kontraktu a možnost absolvovat různé odborné kurzy
a využít angličtiny. Rád se ovšem vrací do ČR, kde získal zajímavou pracovní
nabídku mimo obor zdravotnictví.

Hodnocení dle autorky textu: Velice zajímavý a
uskutečnil

v únoru 2006 v Praze. Informátor je racionální

které se nebojí
ojedinělá,

říci. Zdůraznil,

že jeho motivace (osobní

otevřený

člověk

důvody)

rozhovor se

s jasnými názory,
byla

výjimečná

a

což považuji za velmi pravdivé tvrzení.
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Kazuistika č.6

5.6

Pohlaví:

Žena

Ročník

i 1980

narození

. Povolání v. ČR
Pracovní zkušenosti ze

zahraničí před

odletem do KSA

i Plánovaná délka pobytu
i Hlavní město Rij ád

!Lokalita
I
'
!Nemocnice

I

I King Khalid University Hospital

I

Pracovní pozice

: Nemocniční ubytovna

Ubytování

~

Motivace: Informátorka

do Spojených

států

měla původně

zájem vycestovat

přes

jinou agenturu

jako zdravotní sestra. Firma byla zrušena. Informátorka

navázala kontakt s agenturou EuroStaff. Rozhodla se pro KSA, protože jí lákala
odlišná kultura a lukrativita kontraktu.
~

Zdroj informací o KSA před příjezdem: Knižní průvodce v angličtině.

~

Zkušenost s EuroStaffem: Spíše dobrá. Pravidelná komunikace dodnes.

~

Popis

nemocnice:

Nadřízenými

jsou: tzv.

Postavena
consultant

r.

1957

(lékař),

(první

rijádská

vrchní sestra, vedoucí

nemocnice).
směny.

Na

oddělení je 23 sester, většina Indek. Čechoslováků je v nemocnici 6 (5 žen, 1

muž). Informátorka popisuje nemocnici jako starou a nemodemě vybavenou.
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~

Popis ubytování: Informátorka bydlí v tzv. "single-female-house" -

ubytování pro svobodné ženy v centru
ložnice a koupelny,

kuchyň

a

města.

společný

Celkem 8 budov. Jeden byt má tři

obývací pokoj,

Zařízení

skromné, ale

informátorka je spokojena. Nemocnice asi 20 min jízdy (autobusem).
~

První pracovní den:

probíhající

měsíc

~

středy

(orientace)

přesunuty

měsíc později.

o

níž

měla

stěžuje

týdnů

prvních

ramadán byly

Cyklus

po

přenášek

adaptační

od soboty do

na velkou jazykovou bariéru nejen

lektorů-cizinců.

Zkušební doba trvala 120 dní,

spolupracovat s kolegy a supervizory, ale po 60 dnech již

informátorka dostávala samostatné úkoly.

~

během

měsíc

s ohledem na

zjejí strany, ale také ze strany

náročný

omezeny. Informátorce

což značně komplikovalo její proces adaptace.

7:30- 16:30. Informátorka si

během

výrazně

nemocnice nápomocní

Adaptační semináře: Opět

semináře

s osobními údaji. S ohledem na

ramadán byly veškeré aktivity

zaměstnanci

tedy nebyli
příjezdu,

Vyplňování formulářů

Adaptační

proces byl pro ní velmi

a adaptace nadále trvá.

Pracovní náplň:

Péče

o pacienty na JIP.

~ Pracovní režim: Měsíc denních a nočních 12h služeb. Časté služby o víkendu

(což si informátorka dává do spojitosti se svým

společenským

statusem

svobodné).
~

Odlišnosti

administrativy,

v pracovní

náplni

nejdůležitější

informátorka nesouhlasí.

jsou

Staniční

nelíbí, že se jen málokdy
do nemocnice až po
polštáře,

může

střídá

každodenní

pravidla,

s čímž

práci a pacienty jednotlivým

na pozici

staniční

sestry - dle

rozděleny

a kompetence

odpovědnost

více

mezi více

pouze na sebe. Informátorce se

sestra starat o jednoho pacienta od jeho nástupu

propuštění.

nástroje). Každá

rozděluje

zodpovědnost

lidí, neb nikdo nechce vzít plnou

nemocniční

psaná

sestra

sestrám. Více zdravotních sester se
informátorky proto, aby byly

Výrazně

(srovnání):

směna

Je

třeba pravidelně sčítat

musí ohodnotit

vybavení

pacientův

(povlečení,

celkový i podrobný
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stav a poté sepsat zprávu. Informátorka

říká,

že ve zprávách se používá

častých

(angl.) zkratek, které bylo třeba se naučit zpaměti.

»

Odlišnosti v pracovním

papírově

přístupu,

kulturní odlišnosti apod.: Vše podloženo

("co není napsáno v kartě, to sestra nevykonala"). Informátorka má

pocit, že formality jsou

důležitější

než pacienti. Papírování

časově náročné

(dle

informátorky na úkor pacienta). Poukazuje na to, že ze strany asijských

kolegyň

dochází až k nepřiměřenému

zároveň

totální pasivity

přijímání

(zaměstnanci dělají

autority

(obzvláště

mužské) a

jen to, co je psáno). Informátorka není

spokojena s přílišným plýtváním materiálem. Nelíbí se jí, že má jen minimum
pozitivních

zpětných

reakcí na

úspěšně

vykonanou práci ze strany
vyjadřuje

Minimum pochval. Informátorka dále
příplatky

»

nadřízených.

nespokojenost s faktem, že

za přesčas se nevyplácí.

Kurzy,

certifikáty:

téměř

Informátorka

žádné

kurzy

neabsolvovala.

Poukazuje na svou nedostatečnou aktivitu a také na neaktuálnost kurzů.

»

Personální

oddělení

nemocnice:

Většinou

saúdští Arabové. Ochotní. Služby

pomalé.

»

Volný čas: Společenské události na ubytovně, compoundech s dalšími Čechy

. .. .

1 CIZinCI.

);>

Benefity: 45 dní dovolené, 1 letenka

ročně

zdarma, zdravotní

pojištění

hrazené nemocnicí, jídlo, ubytování a doprava do nemocnice zdarma. Na konci
lletého kontraktu zvláštní bonus za sdílené ubytování.

Hodnocení: Informátorka je

celkově

se svým pobytem v KSA nespokojena, i

když uznává, že si již na leccos zvykla. Po skončení kontraktu se chce vrátit do ČR.
Má naprostou absenci pocitu svobody (na
ubytovny jsou dráty).
na dlouhý

Těžko překonávala

černý plášť,

ubytovně

funguje

večerka,

na zdech

Vánoce bez oslav. Naopak si lehce zvykla

který je povinna nosit na ulici.

Zároveň

bylo

přijemné

si

78

zvyknout na tamní teplé

počasí

a možnost koupání se a opalování se. Možnost

cestování nevyužívá, protože to znamená
země

příliš náročnou

dokumentaci. Dosud ze

nevycestovala.
Hodnocení dle autorky textu: Informátorka byla ihned z počátku vystavena

náročné
čas.

situaci, kdy se

Nemocnice

dozvěděla,

že

patří

neuskutečnil adaptační

ke starším a

prostředí

hůře

proces ze strany organizace v pravý

vybaveným. Od

ukončení

zjiných nemocnic se

modernější.

jiných nemocnic je lepší a

nespokojena s pobytem v KSA a po

kolegů

Informátorka je

jednoletého kontraktu má v úmyslu

vrátit se do Čech. Komunikace s informátorkou probíhala a probíhá v přátelském
duchu.

5.7

Kazuistika č.7

ze
1

1

. I

i Muž

:Pohlaví:

I

zahraničí před

odletem do KSA
Datum příletu do KSA

. Kontrakt na dobu
Plánovaná délka pobytu
i Lokalita
i

i

2002

I Každoroční
1

rekontrakt

Dlouhodobě

i Hlavní město Rijád

Nemocnice
Pracovní pozice
I

IUbytování
Pozn.

Informátor Je

v

zem1

s manželkou,

. Češkou, která má vlastní kontrakt na
pozici zdravotní sestry.
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~

Motivace: Lukrativita kontraktu a

zároveň

českým

nespokojenost s

systémem zdravotnictví a jeho financováním. Silnou motivací pak dále možnost
cestování, teplé počasí po většinu roku, možnost využít cizí jazyk.
~

Zdroj informací o KSA před příjezdem: Agentura EuroStaff, Internet.

~

Zkušenost s EuroStaffem:

~

Popis nemocnice: Nemocnice je specializovaným

Zařízení

Obecně

velmi dobrá. Malé výhrady.
trauma-pracovištěm.

je známé i mimo KSA díky pravidelným operacím - separace

siamských dvojčat. V nemocnici je minimální zastoupení českých pracovníků.
~

Popis ubytování: (pozn. aut.: V současnosti

Velice

dobře

a

příjemně

informátorův čtvrtý

compound)

vybavené "západoevropské" ubytování.

Společné

bydlení manželů.
~

Největší

obtíže na

počátku

pracovního kontraktu: Jazyková bariéra -

zdravotnické termíny, zkratky, různorodost jazyka nerodilých spolupracovníků.
~

Nejsnazší na

příjemné

počátku

pracovního kontraktu: Informátor

a jednoduché (po

české

v saúdskoarabských nemocnicích
přesčasů,

zkušenosti)

pečlivě

říká,

přivyknout

že bylo velmi
tomu, že se

dodržuje pracovní doba (tzn. bez

a pakliže ano, jsou zásadně hrazené).

~

Pracovní náplň: Anesteziologie.

~

Pracovní režim: 7:30- 17h; služba cca 4-5x za měsíc (tzn. všední den 17:30-

7:30, o víkendu 7:30-19h či 19:30 -7:30); před službou a po

službě

volno.
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~

Struktura pracovních pozic -lékařů (anesteziologů) v nemocnici:
•

Consultant- nejvyšší pozice
chairman, který je

lékaře

v nemocnici; {zvláštní pozice tzv.

nadřízen lékařům

a

rozděluje operační

sály +

patří

do této

personální zastoupení na následující den)
•

Associate Consultant (druhá nejvyšší pozice, informátor
skupiny)

•

Assistant Consultant (na této pozici před lety informátor začínal)

•

Staff Physician (nižší pozice;

často

Egypťany,

zastávané

Indy,

Pákistánci ... )
•

Resident {občané KSA)
Ze 42

anesteziologů

"rezidentů"

je 9

národnosti. Dle informátora je mezi

lékaři

a 2 "konzultanti" saúdské
Saúdů,

jen 20 %

tvoří

zbytek

ClZlllCl.

~

Odlišnosti v pracovní náplni (srovnání): Práce samotná je velice podobná té

v ČR.
~ Odlišnosti

v pracovním

přístupu

anesteziologicko-resuscitačním oddělení

služby (tzn. cca 42,5h/
týdně včetně

týdně

V ČR

(srovnání):
na starosti

lůžka,

a služby- mnohdy 100-lSOh

služeb; Funguje systém

pagerů. Organizační

má

sály a

měsíčně;

lékař
ještě

na

navíc

V KSA 44h

struktura odlišná (viz

výše).
~

Benefity: Informátor vyjmenovává

pracovnímu
Consultant

řadu benefitů

zařazení: nedaněný měsíční

roční finanční odměna

neschopnosti, od druhého

měsíce

a

odměn,

které náleží jeho

plat, na pozici Consultant a Associate

(asi 4.000 USD), 100% platu v prvním měsíci
75% platu,

třináctý

plat ve výši poloviny

měsíčního platu. Velmi dobré bydlení zdarma, letenka do ČR 1x za rok zdarma,

30 dní dovolené + 1O dní státních

svátků,

1O dní administrativního volna,
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příp.náhradní

volno za práci

konferencí. Možnost

přesčas,

vzdělávání.

účelem lékařských

7 dní dovolené za

Informátor vnímá veškeré tyto výhody jako

velice pozitivní.
~

Personální

oddělení

nemocmce: Ve vedoucích pozicích saúdští Arabové;

v kontaktu s personálním

oddělením

je informátor

při

schvalování dovolené,

letenek a dalších dokumentů.
~

Volný

čas:

Informátor tráví volný

čas společenským

život a

plně

využívá

možnosti cestování nejen v rámci arabského světa.
~

Nejvíce se mi na

životě

v Saúdské Arábie líbí. .. : Informátor

zdůrazňuje,

že

v KSA má méně povinností ve svém běžném životě, než tomu bylo v ČR. Sám
říká,

že žije: " Jednodušší život než v Evropě (" žádné složenky,
•v do")
ura
u .
~

Nejméně

daně,

minimum

se mi na životě v KSA líbí. .. : Přílišná prolnutost víry s pracovním i

osobním životem.

řadu

Hodnocení: Informátor je velice spokojený. V KSA již pracuJe
Adaptace před lety proběhla téměř bez problému. Jako

muž-lékař

se

těší

let.

respektu ve

společnosti.

Velkou roli sehrává, že je informátor v zemi se svou manželkou a

mohou trávit

čas

bez zásadních omezení. Volný čas využívá pro sebe a své zájmy a i

to sehrává roli v míře jeho spokojenosti. Sám

říká,

že jeho rodina je ,Jen šest hodin

cesty". Má výrazně pozitivní přístup.
Hodnocení autorky textu: Velice sympatický spokojený
přístupem

k životu, který je ochotný

své celkové situace. Zkušený
nefinanční odměňu.

lékař,

S informátorem

přistoupit

který

s pozitivním

na drobné kompromisy ve

dělá

proběhla

člověk

svou práci za dobrou

a probíhá velmi

prospěch

finanční

i

příjemná, přátelská

komunikace.
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Kazuistika č.8

5.8

--

sestra na novorozeneckém

v Británii, dobrovolník na

Hlavní město Rijád

Lokalita
I

i Nemocnice
I

'Pracovní pozice

Staff

Nurse

2

dětské

na

kardiochirurgické JIP
Nemocniční

Ubytování

~

Motivace:

~

Zdroj informací o KSA

pracovala;

Zvědavost,

~

záliba v cestování, výhody kontraktu.

zaměstnavatelé.

očekávala počáteční

ubytovna

před příjezdem: Kolegyně,

Informátorka získala

která v té

vesměs

době

již v KSA

pozitivní reakce, ale

kulturní šok.

Zkušenost s EuroStaffem:

Agentuře

se úspěšně povedlo vyjednat kontrakt pro

informátorku.
~

Popis nemocnice: Známé

pracoviště, zaměřené

na

léčbu srdečních

chorob

dětí i dospělých. V nemocnici je 13 Čechů na pozicích zdravotních sester.
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~

Oddělené

Popis ubytování:

pro muže

ženy. Byt sdílen s dvěma dalšími

Češkami.
~

Proběhla

První pracovní den:

prohlídka nemocmce.

Vyplnění

zatčena kvůli

Autorka popisuje, že hned v prvních pracovních dnech byla
fotografování

tamní

nepříbuzenského

~

přednášek

od

zařízení).

První

právě

mužskému

doprovodu

přednášek, seminářů

jednotlivých

kultuře země

měsících řada

(český

kolega

probíhalo

období jako

oddělení

materiálů.

i studijních

města

s průvodcem.
nástrojů

zkoušek (na odbornost výkonu, obsluhu

zaučování

kvalitně

3

nemocnice, o pracovní pozici,

a náboženství. Prohlídka

zúčastnila dvouměsíčního

Informátorka se (zdarma)

měsíc

adaptační

Cyklus

zástupců

náplni, ale také o
V dalších 3

a

vztahu).

Adaptační semináře:

dny

že

mešity

formalit.

a

kurzu arabštiny.

s tzv. preceptorkou. Informátorka hodnotí
užitečné. Zároveň

organizované a

fakt, že nemocnice poskytla dobré

uvědomuje,

si

orientační semináře,

byla s to

vykonávat svou profesi brzy a dle tamních regulí.
~

Pracovní

náplň:

Informátorka se

věnuje

péči

dětské

o

pacienty na

kardiochirurgické JIP.
~

Pracovní režim:

Směnný.

~

Odlišnosti v pracovní náplni (srovnání): Informátorka

zdůrazňuje,

že pozice

zdravotní sestry v KSA s sebou nese podstatně více kompetencí než v ČR a sama
říká,

že ze

začátku

bylo velmi

náročné

doplnit si

určité

znalosti a dovednosti,

které v ČR plně náleží roli lékaře. Později však informátorka získala pozitivní
dojem z této velké
vykonávat. Bylo
Příjemné,

zodpovědnosti

třeba přivyknout

byt' nečekané, bylo

a

zároveň

ze schopnosti tuto novou roli

také náboženskému

zjištění,

že

běžné

pracovní

řádu země

činnosti

i

pracoviště.

zdravotní sestry

v ČR (doplňování materiálu, sterilizace, úklid) zde připadají k pozici tzv. nurse
aid, nikoli k pozici zdravotní sestry. Zdravotní sestra se tak

může

více

soustředit

na svou odbornost a přístup k pacientovi. Informátorka říká, že se musela doučit,
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jak

provádět

nedostatečné

~

hodnocení RTG, EKG a defibrilaci.
znalosti

léků, jejich

Odlišnosti v pracovním

přístupu,

kulturní odlišnosti apod.:
přestávek

překvapivé zjištění,

během

jak se lidé

Příjemné

děti

pozorují a "hlídají"
zmiňuje

(informátorka

malé pacientky, které dala do ruky panenku s dlouhými copy a

zakryla oči a odložila panenku - dle islámu není možno vyobrazení
i tato konkrétní podoba panenky s dlouhými vlasy byla

je

pracovní doby. Pro

vzájemně

dodržování náboženských pravidel. Ta znají i malé
příběh

počátku

na

dávkování a vedlejších účinků.

pravidelné dodržování povinných
informátorku bylo

Zároveň měla

holčička

člověka

nepřípustná).

si

a tak

Z důvodů

náboženských je vydán zákaz pitev. Role ambulance je odlišná než v ČR a
informátorka

vyjadřuje

pochyby o její

důležitosti

- ambulance totiž zpravidla

neposkytuje první pomoc (není možno poskytovat umělé dýchání

ženě

apod.), ale

jen přiváží pacienty do nemocnice.
~

Personální

oddělení:

informátorka je v kontaktu s personálním

především při přípravě materiálů
~

Volný čas:

Věnuje

k vycestování ze

oddělením

země.

informátorka cestování.

Hodnocení: Mladá velmi sympatická zdravotní sestra se na tamní
adaptovala v přiměřené dlouhé
2 roky od

počátku

kontraktu -

době,

ale kritické

upozorňuje,

přemýšlení

prostředí

si uchovává a dodnes -

na to, jak ji tamní

prostředí čas

od

času

překvapí svou iracionalitou. Informátorka má přítele v Čechách, se kterým chystá

svatbu v letošním roce. Mluvívá o tom, že není jednoduché udržovat vztah na dálku,
s přítelem se snaží vídat

při

každé možné situaci výjezdu.

Informátorka je vnímavý empatický

člověk,

který

přemýšlí

Společně

cestují.

o lidech a událostech a

dává si věci do souvislostí. Její postřehy jsou pro mne velice cenné.
Hodnocení dle autorky textu: Velice sympatická,
spokojená,

osobně nepříliš

vřelá,

milá.

Pracovně

spíše

spokojena. Vždy ochotna odpovídat na otázky a pomoci
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při

psaní této diplomové práce. Bez ní by tato práce

přispěla

obtížně

vznikala. Informátorka

také ke kapitole o Království Saúdské Arábie a k mému celkovému vhledu

do pracovního i každodenního života v zemi. Komunikace na přátelské úrovni.

Kazuistika č.9

5.9

Pohlaví:

Žena

Ročník

11979

narození

I

I Zdravotní
1

sestra

Pracovní zkušenosti ze zahraničí před I Au pa1r v Británii, výměnné pobyty
I

odletem do KSA

! v Německu a Lucembursku

Datum příletu do KSA
Kontrakt na dobu

1 roku, 2x rekontrakt

: Plánovaná délka pobytu
Lokalita
:Nemocnice
Pracovní pozice

i Senior

Staff Nurse

! intenzivní péče

2 na

pro dospělé

Ubytování

~

Motivace: Informátorka hledala pracovní

pracovní nabídky v KSA, možnost cestování a

uplatnění

v zahraničí. Dostupnost

vzdělávání

a lukrativita kontraktu

byly největšími motivátory právě pro tuto destinaci.
~

Zdroj informací o KSA před příjezdem: Agentura EuroStaff.

~

Zkušenost s EuroStaffem: Dle informátorky jediná taková agentura na

českém

trhu; drobné problémy v komunikací se zástupci agentury; nakonec

úspěšné

vyjednání kontraktu.
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Y Popis nemocnice: Velká nemocnice

zaměřená

na

léčbu srdečních

dětí

chorob

i dospělých; pracuje zde řada cizinců, mezi nimi 15 Čechů (6 z nich na shodném
oddělení).

Y Popis ubytování: Nemocniční ubytovna, sdílena s 2 dalšími Češkami. Velmi

pohodlné bydlení se službami.
Y První pracovní den: Prohlídka nemocnice.
Y Adaptační semináře: Kurzy a praktické semináře. Dle informátorky velmi
dobře připravené, kladně

hodnoceny. Postupné

zaučování

se a zvykání si na

tamní prostředí.
náplň:

Y Pracovní
pooperační
členové

Y

Senior Staff Nurse 2 - zdravotní sestra na intenzivní

dospělé

kardiochirurgie;

většina pacientů

místních.

Někdy

péči

také

královské rodiny.

Pracovní režim: 7-19h, denní a

noční

služby. 15 služeb do

měsíce

(polovina

denní, polovina noční).
Y Odlišnosti v pracovní náplni (srovnání): Větší kompetence než v ČR- v KSA

zdravotní sestra provádí fyzikální

vyšetření, čtení

RTG, EKG; zdravotní sestra je

partnerem lékaře.
Y Odlišnosti v pracovním

formality,

nařízení,

přístupu,

kulturní odlišnosti apod.: Velký

standardy. Náboženství je

plně určující

důraz

na

pro tamní pracovní (i

osobní) život. Bylo nelehké si přivyknout řádu země.
Y Personální

oddělení

nemocnice: Jeho zástupci jednají velmi

přátelsky,

ale

procesy jsou dle informátorky velmi pomalé.
Y Benefity: Ubytování zdarma. Kurzy zdarma. Mnohatýdenní dovolená, extra

dny ke každé dovolené navíc, proplacená nemocenská v plné výši platu po
určitou

dobu.

Pojištění

a

lékařská péče /např.ošetření, očkování

zdarma atd./
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kromě zubaře

zdarma.

Dvě

letenky

ročně domů

(se saudskými aerolinkami)

zdarma.
~ Volný čas: Společenský život, cestování (do ČR 1x ročně), posilovna, bazén,

studí um a četba.
~

Bylo

těžké

dalším) kjejich
tzv. iqama.
velmi

zvyknout si na ... : Ihned po
překvapení

Nicméně

nepříjemný.

příletu

odejmut cestovní pas. Po

byl informátorce (a všem
čase

vydán místní doklad,

informátorka říká, že pocit odejmutí cestovního dokladu byl

Informátorka také

upozorňuje

na

důraznou

separaci

mužů

a

žen na veřejnosti. Říká, že postrádá možnost projít se klidně městem a přírodou s
kolegy bez abáji. Vadí jí
nemohou
většině

~

řídit vůz).

nepřehledný

a

nebezpečný

systém dopravy (ženy navíc

Informátorka zmiňuje, že ráda nakupuje, ale vadí jí, že si ve

obchodech zboží nelze vyzkoušet, neb tam nejsou zkušební kabinky.

Bylo jednoduché zyyknout si na ... : Možnost

častého

cestování, sportovní

aktivity, compoundy a společenské akce na ambasádách. Teplou zimu.

Hodnocení: Informátorka je
prostředí.

otevřený člověk.

Na saúdskoarabskou realitu si zvykla dosti

Ráda cestuje a poznává nové

dobře pravděpodobně

i díky své

přátelské povaze. Žije společenským životem, sportuje, cestuje a tráví tak svůj volný
čas

oblíbenými aktivitami.
Hodnocení dle aut.textu: Velice milý,

využít výhod kontraktu a má pozitivní

cenných

dokumentů,

vč.

nemocnice a pomohla mi tak si

Dokáže

přístup,

navzdory tomu, že saúdskoarabská

těžko

pochopitelná. Informátorka poskytla

realita je pro ni velmi odlišná a mnohdy
řadu

přátelský, společenský člověk.

adaptačního

vytvořit

manuálu pro nové

konkrétní

představu

o chodu

zaměstnance
oddělení

této

nemocmce.
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5.10

Závěrem
Závěrem

přístupu

kapitoly

této kapitoly bych ráda uvedla, že z výpovědí je patrná odlišnost

i motivace jednotlivých českých zdravotníků v KSA.

kurzům

organizovaným

nedošlo, adaptace na tamní

zaměstnavatelem

prostředí

lze ovšem říci,

překonali především

že všichni dotázaní prošli kulturním šokem, který
adaptačním seminářů,

Obecně

na

místě.

díky

Pakliže k těmto

i pracovní místo byla/je obtížná a

déletrvající.
Přestože

si respondenti

a ne vždy takový, jaký by si

že ti,

kteří

přáli,

že jejich život v KSA je podstatně odlišný

výhody kontraktu,

důvod, proč svůj

považují za zásadní
říci,

uvědomují,

ať

už ty

pracovní pobyt naplnit

se pracovního programu v KSA

účastní,

finanční či nefinanční,
či

mají

prodloužit. Lze také
nadprůměrně

touhu po poznávání nového, oplývají také jistou nebojácností a
schopností přizpůsobit se. Lze také

říci,

vyšší

nadprůměrnou

že ženy si jsou vědomy své odlišné role od té

v ČR a mnohdy uvádějí přizpůsobení se právě těmto pravidlům jako méně příjemné.
S ohledem na to, jak
že si sami
všech,

uvědomují,

včetně cizinců.

někteří

respondenti referovali o saúdské

že náboženský

řád země

je

plně

realitě

lze

říci,

platný a týká se bez výjimky

Tudíž nezbývá, než mu zcela navyknout a akceptovat ho.

Nebo se vrátit do ČR.
Zůstává
kandidátů

již

naopak zvýšit

tak otázka, zdali by bylo možné zintenzivnit interkulturní školení

před

jejich odjezdem, což by mohlo snížit míru kulturního šoku a

pravděpodobnost

rychlé a

méně

problematické adaptace na pracovní

místo i tamní realitu.
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ZAVER
věnovala

Ve své práci jsem se

českých zdravotníků

pracovnímu pobytu

v KSA z personalistického hlediska - popisovala jsem nábor a
přípravu kandidátů

k odjezdu,

věnovala

jsem se tomu, co kontrakt obnáší a které

organizace v Saúdské Arábii mají zájem o
popisem saúdskoarabského pracovního

výběr kandidátů,

české

pracovníky. Zaobírala jsem se i

prostředí, náplně

práce,

adaptací na pracovní pozici i na život v této zemi z pohledu

přístupu

k práci,

českých pracovníků.

Jejich výpovědi jsem standardizovala a uvádím je v podobě kazuistik.
S ohledem na to, že tato

země

je velice specifická, svou práci jsem doplnila

faktografickými a kulturními informacemi, jimiž se snažím

čtenáři přiblížit

tuto pro

Čechy málo známou oblast. Taktéž i anketa, kterou jsem vytvořila pro účely své

diplomové práce, usiluje o to, ukázat, že je mezi (mnou oslovenou) skupinou
vzdělaných Čechů velmi malé povědomí o Saúdské Arábii. Ba co více - ti, kteří do

této

země pracovně odjíždějí,

se sami potácejí v nedostatečných a mnohdy nejasných

informacích a navíc pak bojují ve svém okolí s mnoha předsudky a apriorními postoji
vůči

jejich rozhodnutí vyjet pracovat do KSA. To ovšem jen naznačuji v interpretaci

výsledků

mé ankety, protože si

uvědomuji,

že reprezentuje jen malý vzorek lidí a do

budoucna by se dala zajímavě rozpracovat.
Ve své práci jsem
kandidáty,

kteří

skutečně

usilují o pracovní výjezd do této

EuroStaff pořádá kurzy a školení,
a

vědomosti (obzvláště

přibližující

ty praktické)

malé. To ovšem nelze dávat v plné
pořádá

došla k závěru, že KSA je zemí neznámou mezi
země.

Navzdory tomu, že agentura
země,

reálie této

vyjíždějících českých pracovníků

míře

do souvislosti s již

agentura, ale spíše s individualitou povah a

směřujících

do KSA. ·Tato mezera jim pak ovšem

adaptace na tamní
z faktu, že

náplň

prostředí.

výrazně

zmíněnými

za velice

kurzy, které

rozličným přístupem

jednoznačně ztěžuje

lidí,

proces

Mnozí jsou vystaveni velkému tlaku, plynoucího

práce je jiná, než

náboženský řád země -

lze považovat znalosti

očekávali. Zároveň

přístup

se - s ohledem na

odlišuje.
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Na druhou stranu, síla motivace
zaměstnavatelů

průběh

se

zahraničními

kandidátů

a zkušenost saúdskoarabských

(pořádání adaptačních seminářů),

pracovníky v zemi

adaptace na místě zjednodušuje.
Mluvíme-li se o Saúdské Arábii, je třeba si

národní kultura plně

určuje
nutně

pracovníci tedy zcela
Přijmout

kulturu firemní a
musí

přivyknout

uvědomit,

zároveň

že se jedná o zemi, kde

pak celý

řád země. Zahraniční

tamním zvyklostem.

Plně

podřídit.

se

realitu. Jinak není možné, aby svou profesi vykonávali, ba dokonce ani

v této zemi jinak fungovali.
značná.

Kontroverznost celého tohoto jevu je
Saúdské Arábie, ale vědí o ní málo.
pracoviště

a

z domova.

Překvapeni

větší

zjišťují,

že

náplň

Přijíždějí

práce je

do

značně

země

Kandidáti

chtějí

a jsou šokováni.

vyjet do

Přicházejí

na

odlišná od té, na kterou byli zvyklí

jsou tím, jak moc se liší přístup k práci. Setkávají se s výrazně

byrokracií, odlišnou strukturou pracovních pozic a s mnoha

zahraničními

kolegy na pracovišti, s jiným vnímáním pacienta. A také s jiným vnímáním své
vlastní role zdravotní sestry, fyzioterapeuta či
Pochopitelně,

dostaví u

lze

lékaře.

předem očekávat určitou

nově příchozích.

míru kulturního šoku, který se

Nutno ovšem poznamenat, že tato míra by byla

nižší, kdyby se noví pracovníci již

předem

výrazně

více informovali o praktickém

životě

v Království Saúdské Arábie a o odlišnostech v náplni a přístupu k práci.
Je

třeba

ale zmínit, že všichni dotázaní akceptují pravidla

kterých pracují, a
vzdělání,

podřizují

se také

zkušenostem, praxi a

tamních hodnot, mají

čeští

řádu

kvalitě

zaměstnavatelů,

u

každodenního života. Nejen tedy díky jejich
práce, ale zajisté i pro

(vnější)

akceptování

zdravotníci v KSA velice dobrou reputaci a jsou

čím

dál

tím více žádaní.
Domnívám se, že s ohledem na vzrůstající poptávku po
v KSA by bylo vhodné a

pravděpodobně potřebné

interkulturní trénink a jeho
příležitostí

lektoři

českých

pracovnících

zvážit všechny možnosti, jež

nabízí. Jedná se totiž o velice širokou paletu

a nástrojů či technik, jak se kulturního tréninku zhostit.
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Jeho
nových

úspěšné

pracovníků

spokojenost

provedení se pak

na tamní

zaměstnavatelů.

prostředí,

To poté

jistě

odrazí v podstatně jednodušší adaptaci

ale ovlivní i jejich spokojenost a
může

vést k

úspěšnému

zároveň

tak

rozvíjení stávajících

obchodních vztahů a vytvářet možnosti vazeb nových a silnějších.
Stejně
či

tak ovšem je výzvou pro ty,

kteří

se interkultumím tréninkem zabývají

by se zabývat chtěli.
A v dnešní

o manažery,
o všechny,
kultur

kteří

době

se nejedná výhradně jen o andragogy a personalisty, ale také

vedou mezinárodní týmy, o psychology,

kteří chtějí rozumět

přestávají

rýsovat

jasně

dnešnímu

světu,

učitele,

ale

především

také

ve kterém se hranice jednotlivých

a naopak dochází k jejich čím dál tím

většímu

splývání.
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SEZNAM PRILOH
Příloha

A: Tabulka - Obyvatelstvo Království Saúdské Arábie (Zdroj: CIA,

uvedeno agenturou CzechTourism); ke kapitole 2.

Příloha

B: Kopie

formuláře

žádosti o vízum do KSA (Zdroj: ambasáda KSA); ke

kapitole 2.

Příloha

C: Pohledy z KSA; ke kapitole 2

Příloha D: Úplná verze dotazníku; ke kapitole 3. (Zdroj: autorka dp).

Příloha

E: Podrobné informace o nemocnicích Prince Sultan Cardiac Centre, Riyadh

a Prince Sultan Bin Abdulaziz Humanitarian City, Riyadh; ke kapitole 4. (Zdroj:
Internet, EuroStaff).
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Příloha A: Tabulka

Tabulka- Obyvatelstvo Saúdské Arábie (odhad pro r. 2004)
Obyvatelstvo (mil).
Přírůstek

25,8

obyvatelstva

2,44%

Populace - do 14ti let

38,3%

-od 15 do 64 let

59,3%

-nad 65let

2,3%

Počet mužů

Dožití -

na 100 žen

mužů

-žen

122
73,26let
77,3 let

ZdroJ: CIA, uvedla agentura CzechTounsm, dne 28.12.2005
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Příloha

B: Kopie formuláře žádosti o vízum

,(Zdroj: ambasáda KSA)
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Příloha

C: Pohledy z KSA

Pohled č.l - Saúdská Arábie, KSA

Pohled č.2 -Život na poušti, KSA
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Pohled č.3 - Panoramatický pohled na moderní Rijád, KSA

Pohled č.4- Historické centrum krále Abdul Aziz, Rijád, KSA
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Pohled č.5 -Historický palác Al Masmak, Rijád, KSA

Pohled č.6 -Centrum Al Faisaliah, Rijád, KSA
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Příloha

D: Dotazník

Dobrý den,
jmenuji se Andrea Řezníčková. Dovoluji si Vás oslovit s malým dotazníkem.
Jedná se o malou sondu, kterou použiji pro svoji diplomovou práci na Filozofické
Fakultě UK v Praze.
Prosím, vyplňte několik následujících otázek dle Vašich PRVNÍCH
dojmů či poznatků. Cílem tohoto krátkého dotazníku je získat přehled o prvotních
reakcích respondentů na v dotazníku uvedené pojmy/termíny.
Dotazník Vám zabere maximálně několik minut. Bude vyhodnocen anonymně.
Budu moc ráda, když si najdete chvilku a tento dotazník vyplníte a odešlete na mou
soukromou emailovou adresu: \ nd rejka2002(a sezna m.cz
Vaše případné otázky ráda zodpovím.
Moc

děkuji,

s pozdravem a přáním klidného dne,

Andrea
10.1.2006 v Praze

Krátký dotazník

1)

Co se Vám vybaví, když se řekne: Saúdská Arábie?

2)

Co Vám říká pojem "abája" (burnus)?

3)

Navštívili jste někdy arabskou zemi? Případně jakou?

4)

Slyšeli jste/víte o nějakých vzájemných vztazích mezi Českou republikou a
Saúdskou Arábií či mezi Čechy a Saúdy? Pokud ano, v jaké souvislosti?

5)

Kdyby se Vám naskytla zajímavá pracovní nabídka v Saúdské Arábii,
domníváte se, že byste ji spíše přijali nebo ne?

Proč?

Pohlaví:
Věk:

Národnost:
Student/Absolvent?:
(Vy)studovaný obor:
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PŘÍLOHA E: Podrobné informace o nemocnicích
Informace o Prince Sultan Cardiac Centre, Riyadh a Prince Sultan Bin
Abdulaziz Humanitarian City, Riyadh; ke kapitole 4. (Zdroj: Internet, EuroStaff).

Y

Prince Sultan Cardiac Centre, Riyadh (dále jen PSCC) je státní výukovou
lůžky.

nemocnicí se 158

Specializuje se na kardiologii a kardiochirurgii a spadá

pod Ministerstvo Obrany a Letectva. Má britský systém
pracovní týden. Každé z ll

oddělení

řízení

a 44-hodinový

nabízí specializované kurzy kardiologicky

zaměřené. Šestitýdenní specializační kurz pediatrie má velmi dobrou reputaci.

Tato nemocnice má v současné
pozice kromě

operačních sálů

Kontrakt v PSCC v hlavním
roční

době

zájem o zdravotnický personál na veškeré

a katetrizací.

městě

Rijádu pro zdravotní setru znamená podepsat

pracovní smlouvu pro jednu z předních nemocnic.

2.200 USD

(daně

se neplatí), po

splnění

Měsíční

Zároveň

nabývá 49 dní placené dovolené (jedná se o

státních

svátků),

2

letenky do své

zdarma, zubní pohotovostní
ubytování,

elektřina,

ošetření

Zaměstnanci

země,

země ročně

zdarma.

součet

kde žena není

cca

dovolené a

zdarma, zdravotní

Důležité

popř.do

oprávněna řídit

péči

je také zmínit, že

voda a místní telefonické hovory jsou také zdarma,

tak jako doprava z ubytovny do nemocnice,
se zvyklostmi

činí

1 roku od podepsání kontraktu získává

13. plat.

zpáteční

plat

stejně

nákupních center (to souvisí

vozidlo)

PSCC bydlí v zařízených 3* apartmánech mimo areál nemocnice.

Ženy a muži bydlí odděleně. Obvykle 2-3 zdravotní sestry sdílejí jeden byt,
přičemž

každá má svou ložnici.

a kuchyň.

Pračky

Společným

bytovým prostorem je obývací pokoj

a sušičky jsou v budově.

Svobodní muži a rodiny bydlí v jiné budově.
Součástí

ubytoven jak pro ženy, tak muže a rodiny, je posilovna, plavecký bazén,

tenisové kurty, squash a sauna

přímo

na

ubytovně.

Jednotlivé kluby, jichž je
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možno být

členem,

volnočasové

aktivity.

Y

organizují exkurze po okolí

města

či

země

a další

Prince Sultan Bin Abdulaziz Humanitarian City, Riyadh (dále jen

Humanitarian City) je privátním
které bylo

otevřeno

rehabilitačním

v roce 2002 a je tak

centrem s nemocnicí akutní

relativně

nové. Je

stylu a má 48-hodinový pracovní týden. Centrum má 100
v nemocniční

budově

a 800

lůžek rehabilitačních.

sestrách a fyzioterapeutech do všech
rehabilitace, ortopedie, ORL,

oční,

oddělení

také o

něco

svátků)

péče

zdravotní
elektřina,

hrazen

zpáteční

akutní

péče přímo

Poptávka je po zdravotních
lékaře

ve specializaci:

něco

lékařství.

vyšší

průměrný měsíční

PSCC - a sice cca 2.400 USD - ale

kratší dovolenou (40 dní;

a 1

dle amerického

urologie, pulmonologie, gastroenterologie,

Kontrakt v Humanitarian City znamená o
zmíněném

lůžek

a dále pak o

pohotovost (traumatologie), radiologie a všeobecné

zdravotních sester oproti

řízeno

péče,

opět

letenku do své

se jedná o

země ročně.

zdarma, zubní pohotovostní

součet

plat

zároveň

dovolené a státních

I v Humanitarian City je

ošetření

zdarma. Ubytování,

voda, místní telefonické hovory a transport z/do nemocnice je také

zaměstnavatelem.

Ubytování
řadových

zaměstnanců

domcích mimo

Zajímavostí je, že
společném

Humanitarian City je zpravidla v zařízených 4*
nemocniční

zaměstnanci-

areál. O domek se

dělí

2-3

zaměstnanci.

muži, ženy a rodiny- jsou ubytováni v jednom

areálu (tzv.compound Granada). Tento ubytovací komplex Granada

původně patřil

americké

obchod, prostory pro

firmě

a je velice

případná

divadelní

bazény a 1 velký. Jeden bazén je situován

dobře

vybaven. Má vlastní restauraci,

představení.
uvnitř

Má 4 menší venkovní

budovy. Komplex Granada má

posilovnu, tenisové kurty, volejbalová hřiště.
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Evidenční

list knihovny

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

potvrzuje svým podpisem, že pokud tuto diplomovou práci

Řezníčková, A.: Čeští zdravotníci v Království Saúdské Arábie-jejich

získávání,

výběr,

motivace, adaptace, jejich zkušenosti

využije ve své práci, uvede ji v seznamu literatury a bude ji řádně
citovat jako jakýkoli jiný pramen.
Jméno uživatele,

Katedra

bydliště

(pracoviště)

Název textu, v němž
bude zapůjčená
práce využita

Datum,
podpis
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Jméno uživatele,

Katedra

bydliště

(pracoviště)

Název textu, v němž
bude zapůjčená
práce využita

Datum,
podpis
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Jméno uživatele,

Katedra

bydliště

(pracoviště)

Název textu, v němž
bude zapůjčená
práce využita

Datum,
podpis
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