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ABSTRAKT

Název:

Vliv interkulturálních_odlišností při jednáních na mezinárodní
úrovni

Cíle práce :
Cílem mé diplomové práce bylo zjistit a dále zkoumat vliv národnostních specifik a
postojů

odlišných
vztahů

vybraných kultur pro navazování dlouhodobých

zahraničních

a úspěšné vedení mezinárodních obchodních jednání.

Hlavním úkolem tedy bylo nejprve teoreticky vymezit
jednání, vliv osobnosti
světových

účastníků

obchodních oblastí.

a taktiky obchodního

jednání, jakož i kulturní specifika jednotlivých

Důležitost

uplatňování

znalostí v

odlišností v praxi pak ilustrovat na konkrétních
jednatelů

průběh

příkladech

interkulturálních

osobní zkušenosti

nižborské sklárny "Riickl Crystal".

Výsledky :

Potvrzení úvodní hypotézy, že znalost interkulturálních odlišností je velice důležitým
faktorem pro prosazení a zvýšení konkurenceschopnosti exportní firmy

(konkrétně

nižborské sklárny "Riickl Crystal") na mezinárodních trzích.

Metoda:
S ohledem na teoreticko-empirický charakter

předkládané

práce jsem zvolila

následující metodologň: studium literatury (rešerše)- teoretické vymezení problému a
následná popisná analýza; pozorování jako

součást

explorativního výzkumu -

pochopení a definování problému; osobní dotazování - metoda hloubkových
rozhovorů,

Klíčová

respektive interview s experty

slova: obchodní jednání, komunikace, kultura, národnostní specifika

ABSTRACT

Title:

The Impact oflntercultural Dťfferences on International Business

Goals:
The main goal of my project was to find out and further investigate the impact of
intercultural differences on long-term relations and succesful dealings with people
from other cultures. The first step was to introduce the theory and tactics used in
negotiation itself, then the influence of the participants' personalities and last but not
least, the key issues of the major world economies. The actual importace of applying
the right dealing skills

in practice was shown through authentic examples of

persona! experince of "The Riickl Crystal Company's" employees.

Results:
Confirmation of my opening hypothesis that cultural awareness is of critical
importace in deciding the relative fortunes of the major world economies. Those
institutions and organisations that recignize this fact will have the lead on those that
neglect it.

Methods:

descriptive analysis - theoretical outloně based on literature
observing - defining the problem
questioning - interview with the experts

Key words_; negotiation, comunication, culture, intercultural differences
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Tuto diplomovou práci bych

chtěla věnovat

své

mámě,

která se bohužel konce mého

studia již nedožila, avšak bylo to jejím životním přáním ...

1 ÚVOD

Vzhledem ke stále se prohlubující mezinárodní spolupráci ve
světovém měřítku
narůstají

a

růstu

objemu mezinárodního obchodu stále více

na významu obchodní vztahy se

Liberalizační

procesy nejen ve

sféře

zahraničními

partnery.

mezinárodního obchodu, ale i v pohybu
nejrůznějších

kapitálu, pracovních sil, investic,

informací a technologií nastartovaly od pádu

znalostí (know-how),
centrálně

plánovaných

ekonomik (CPE) proces GLOBALIZACE jako fenomén propojování

světa

a

otevírání trhů. (12)
Pro podniky v České republice se tak na všech úrovních spolupráce
otevírají stále nové obchodní

příležitosti,

jež by byla škoda v rámci

světové

integrace nevyužít. Je však třeba obstát v mezinárodrú konkurenci, a to nejen
konkurenceschopnými výrobky, ale též

uměrúm

vést obchodrú jednárú

úspěšně.

K tomu, aby
vládnout
působit

člověk

komunikačními

na své okolí a

dokázal

úspěšně

jednat s lidmi,

potřebuje

vědět,

jak psychologicky

efektivně

dovednostmi;
při

mezinárodrúch jednárúch znát a

respektovat interkulturálrú odlišnosti jednotlivých zemí
V opačném

případě

by totiž mohlo dojít k totálnímu

obchodu. Proto znalost národnostních specifik
předpoklad

či

skupin zemí.

neúspěchu

představuje

hladkého průběhu jednání na mezinárodní úrovni.

10
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spočívat například

Rozdílnosti mezi jednotlivými kulturami mohou
v pravidlech etikety, v přístupu ke smluvním

závazkům,

v pracovních

návycích, v uznávaných hodnotách, ve stylu interpersonální komunikace, ve
významu

času,

ale též ve

způsobu

první pohled patrné, jde o složitý komplex
případě

či

oblékání

stolování. Tudíž, jak je na

skutečností,

které se v žádném

nevztahují pouze na jazykovou bariéru.

V úvodní, teoretické

části

jsem

zaměřila

svou pozornost na obecnou

charakteristiku obchodního jednání a jeho jednotlivých etap.
snažila

zdůraznit některé

zvláštnosti, na

něž

je

Přitom

jsem se

obzvláště třeba soustředit

pozornost při mezinárodních obchodních jednáních.

V další, analytické části své studie má snaha spočívala v pojmenování a
vzájemném srovnání konkrétních specifik hlavních

světových

obchodních

oblastí v rámci pěti kontinentů (Asie, Amerika, Evropa, Afrika, Austrálie).

Kapitola nazvaná metodologie by nás
technikami

sběru

měla podrobněji

dat a jejich interpretace,

seznámit s rozličnými

především

analýzy, pozorování a osobního dotazování, jichž jsem
svou

závěrečnou,

experimentální

část.

ručně

později

Zde již na konkrétních

z praxe nižborské sklárny "Riickl Crystal", exportující
produkce (dekorativní,

metodou popisné

broušené sklo),

využila pro
př:ťkladech

převážnou část

své

potvrzuji svou úvodní

hypotézu, která zní:

Znalost a respektování interkulturálních odlišností je důležitým faktorem
pro prosazení a zvýšení konkurenceschopnosti exportní firmy na
mezinárodních trzích.

ll
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

Základem každé práce je stanovení
úkolů,

cílů,

jichž se má dosáhnout, a

které jsou podmínkou k dosažení daných

nejobsáhlejší publikace mohla

skončit

cílů.

pouze jako mrhání

Bez toho by i

časem,

materiálem

i talentem zúčastněných.

1.1 Cíle práce
Cílem mé diplomové práce bylo zjistit a dále zkoumat vliv
národnostních specifik a odlišných postojů vybraných kultur pro navazování
dlouhodobých

zahraničních

vztahů

a

obchodních jednání. K tomu bylo třeba
jak z primárních tak sekundárních
souhrnem

poznatků

při

setřídit

zdrojů.

část

vedení mezinárodních

veškeré související informace

Teoretická

sloužících ke zlepšení a

obchodní jednatele. Experimentáhú
kteří

úspěšné

část měla

doplnění vědomostí

pro naše

pak jakousi zpětnou vazbou pro ty,

by snad interkulturální odlišnosti brali na lehkou váhu a

obchodních jednáních právě v

být jakýmsi

důsledku společenských

neuspěli

tak

faux paus.

1.2 Úkoly práce
•

analýza literatury a jiných odborných pramenů (rešerše)

•

teoretické vymezení pojmů (komunikace, kultura, jednatel, etiketa)

•

definovat obchodní jednání včetně jeho psychologických aspektů

•

osvětlit

vybrané okruhy národnostních specifik a kulturních odlišností

hlavních světových obchodních oblastí
•

vytvořit

•

uskutečnit
firmě

metodický postup průzkumu (volba primárních zdrojů dat)
vlastní

průzkum

(kvalitativní hloubkový rozhovor) ve

Riickl Crystal,a.s.

•

zhodnotit a interpretovat získané výsledky

•

podat přehled o dané problematice

12
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
3.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MEZINÁRODNÍHO
OBCHODNÍHO TEDNÁNÍ

3.1.1 Základní předpoklady obchodního jednání
"Mysli globálně, jednej

lokálně!"

Asi bychom jen stěží hledali

formulaci tohoto "zlatého pravidla" obchodního jednání

výstižnější

současnosti.

Co

přesně si však pod pojmem ]EDNÁNÍ- obecně - představit ?

Jednáním rozumíme soubor činností, jehož cílem je, na rozdíl od debaty,
ovlivnit protivníka, dosáhnout žádoucí dohody, změnit "ne" druhé strany
v její "ano'', a to takovým způsobem, aby nakonec obě strany měly pocit
svého vítězství (win- win situation1).(29c)

předpokladem

Základním

každého

komunikovat. Pod pojmem KOMUNIKACE
interakci,
někomu

při

níž dochází ke
sdělit

snažíme

(dotyčnou) účinně

sdělení

a

jednání

můžeme obecně

přijímání určité

jistou informaci

ještě

ověřovat,

schopnost

chápat sociální

informace. To, že se

neznamená, že s dotyčným

komunikujeme.(29b)

Pokud chceme, aby komunikace byla co
neustále

je

že

příjemce

(Receiver)

věnuje

nejefektivnější,

našemu

musíme si

sdělení

(Message)

pozornost a že jej i správně chápe. Vysílatel (Sender) informace by proto
své myšlenky formulovat tak, aby byly zcela
srozumitelné. Na druhé
posluchačem,

nýbrž na

tak i nonverbálně

1

straně příjemce

sdělení aktivně

(mimoslovně).

by

neměl

jednoznačné

měl

a tudíž

být pouze pasivním

reagovat, a to jak

verbálně (slovně),

(30)

Jednání v duchu "vítěz- vítěz" (z angl. win - win), kdy se oba účastníci jednání cítí jako vítězové.

(

13
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ZPĚTNÁ VAZBA (feedback) je totiž nedílnou součástí každé komunikace.

Projevy zpětné vazby se však mohou lišit dle
čemž

různých

kulturních regionů (o

je podrobněji pojednáno v Analytické části).
Mezi další předpoklady úspěšné komunikace patří nejen znalost věcné

problematiky, ale též základních psychologických
pravidel etikety, cit pro takt

či

přístupů,

schopnost empatie2 • (29a)

obchodním jednání má velký význam

především

jakož i aplikace

Při

mezinárodním

jazyková vybavenost i

znalost základních psychologických a kulturních specifik

různých regionů

zemí. Právě na tato specifika bych se ve své práci chtěla nejvíce zaměřit.

Modelová situace komunikačního toku
Sdělení

I

Vysílatel

Zpětná

vazba

Obr. 1 - Modelová situace komunikačního toku (Trevor Smith)

2

Empatie= schopnost vžit se do situace (pocitů) druhého.

14
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3.1.2 Etapy mezinárodního obchodního jednání

3.1.2.1

Příprava

na obchodní jednání

Každému obchodnímu jednání by měla předcházet důkladná a pečlivá
PŘÍPRAVA. Tuto fázi není radno podceňovat, i když by se nám na první
nejméně

pohled mohla zdát ze všech etap obchodního jednání

podstatná.

Často proto bývá, zejména z důvodu časové tísně, zanedbávána. Naproti

tomu

důsledná příprava

úspěchu

klíčovým předpokladem

obchodního jednání je

ve všech navazujících etapách. (4) V této přípravné fázi si klademe

za cíl získat co nejvíce
připravit

si

řádně věcné

potřebných

informací o obchodním partnerovi,
přesvědčování

argumenty pro jeho

protiargumenty na jeho možné reakce. Je

rovněž

nezbytné

i vhodné

vytyčit

si cíle

jednání, včetně technik, které hodláme v jeho průběhu aplikovat.

Ze všeho nejdříve bychom si od svého obchodního partnera měli zjistit (21):
-/ Kdo z jeho firmy se jednání účastní (týmové či individuální jednání).
-/ Jakou funkci zastávají jednatelé dané firmy

(společnosti,

družstva ... ).

-/ Co přesně bude předmětem jednání Gaká jsou očekávání partnera).
-/ Kdy se jednání uskuteční (domluvit termín).

Na základě všech výše uvedených informací je třeba si ujasnit, jaké cíle si náš
partner pro jednání

vytyčil. Může

obchodu), ale též pouze o jakýsi
podkladů

jít o

konečnou

průzkum

koupi

pro získání

či

prodej

(uzavřerú

potřebných údajů či

nezbytných pro jeho další činnost. Výjimkou není ani tzv. "oťukání

si" našich dodacích, platebrúch

či

jiných podmínek, naší "platební

nevyjímaje.

15
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Bezprostředně
zjištění

co nejvíce

dalším krokem

údajů

o našem

přípravné

protihráči,3
měli

jsme již s partnerem jednali v minulosti,
s ním uloženy

podrobnější

třeba

jaký on sám

vlastně

je. Pokud

bychom mít o něm i spolupráci

záznamy ve firemní kartotéce, resp. interní
čeká

databázi. Pakliže nás však
neznámým, je

fáze jednání by pak mělo být

si informace o

žádné chyby, zeptáme-li se na

jednání s novým partnerem, dosud
něm

některé

teprve obstarat. Nedopustíme se

údaje

přímo

našeho potenciálního

partnera. Je proto účelné s ním od samého počátku navázat a pěstovat osobní
kontakt, například pozváním na předběžnou návštěvu. (1)
Je možné ( a
například

účelné)

se též obrátit na
orgánů,

instituce typu pracovních

zahraničního
obchodníků

různé

ministerstva

obchodu, mezinárodní zájmové kluby
nebo

zahraničního

sportovců

v daném

zastupitelství dané

odvětví. Rovněž

země

u nás

v cizí zemi je dalším z mnoha možných

či

zdrojů

externí zdroje, jako

naopak

či

průmyslu

svazy

obchodní
české

a

výrobců,
oddělení

zastupitelství

relevantních informací

před

zahájením jednání.
Další z možností je také obrátit se na firmy, které s naším partnerem už jisté
zkušenosti mají, tedy jen v případě, že se nám takové firmy

podaří

vyhledat,

a pakliže budou ochotny nám takové informace poskytnout. Toto je
obzvláště

výhodné u nového

zahraničního

s nějakou tuzemskou firmou. Zajímáme se
firmy, o její

pověst

partnera, který již obchoduje
přitom

o

finanční

situaci dané

(goodwill), její podíl na relevantním trhu,

vnitřní

problémy i případné soudní spory. (29e)

Mít dostatek informací je velmi

důležité

z hlediska snížení,

popřípadě

i

eliminace rizika vzniku případných konfliktů a potíží v průběhu jednání.

Pro potřeby dané problematiky a pestrost statě považujme termín ,,protihráe' za synonymum
obchodního partnera (partnera), protivníka či jednoduše druhé strany.
3
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Jedná-li se tedy o
možné kulturální
Podceněrú

příprava

odlišnosti

této oblasti

pečlivě přichystané

zahraničního

přípravy

jednání

partnera, musíme mít stále na

paměti

i rozdílná pravidla etikety v jeho zemi.
by mohlo mít za následek, že i jinak velmi

skončí

úplným fiaskem. Dokonalá a

pečlivá

obchodního jednání nám velice usnadní celý jeho následující

průběh, čímž

se nám zúročí veškeré naše vynaložené úsilí v přípravné fázi.

Building Bridges Not Barriers
Dejte svému protivnlkovi pňležitost,
aby fekl své názory. Neodporujte,
nebraňte se, nediskutujte, protože tím
jen prohlubujete vzájemné bariéry.
Snažte se vždy splše postavit mosty
porozuměni a nezvyšujte bariéry nepochopení.
(DaJe Carnegie)

Obr. 2 - Symbol vytváření komunikačních mostů na úkor bariér

DESATERO PŘiPRAVNÉ FÁZE TEDNÁNÍ

1. Stanovit cíl jednání, a to jak jeho ideální verzi, lj. cíl, kterého bychom
skutečně chtěli

dosáhnout (cíl maximálrú), tak cíl minimální, kterého

musíme dosáhnout, aby bylo naše jednání smysluplné. (29e)
2. Promyslet si ústupky, které budeme ochotni
kompenzaci za

ně

pro

i následnou

(lj. naše požadavky na druhou stranu). Toto velice

úzce souvisí s předcházejícím bodem, kde si
prostor

učinit

ústupky

stanoverúm

vlastně

maximálního

vytváříme

(ideálního)

UNIYE'RZ!TA J:AILOV.\ v !"rr~e
17
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minimálního (nutného) cíle.
ústupků,

Přičemž

nýbrž i jejich správné

ně přistoupíme.

není důležitý pouze věrný obsah

pořadí

a

načasování,

Nesprávný ústupek v nesprávnou chvíli bude mít

totiž za následek rozšíření požadavků partnera.
ustupovat

tj. doba, kdy na

příliš

Rovněž

snadno a rychle. To totiž vyvolá

nenasytnost v požadavcích protivru'ka.

Stejně

se nevyplácí
podezření

a

přijmout

tak není radno

hned první nabídku, neboť ta jen zřídka bývá nabídkou poslední.
Dá se však
ústupků,

na

předpokládat,
něž

je ochotna

pokud první ústupek

připravila

že i druhá strana si
přistoupit.

učiní právě

Pro nás je

rozhodně

škálu

výhodné,
nutně

náš protivník. To ovšem

neznamená, že musíme ustoupit také. Je ale dobré snažit se za každý
náš ústupek
něčím

něco

získat, resp.

podmíněné.

činit

jen takové ústupky, které budou

V některých kulturních oblastech

Dálném a Středním východě)

je dokonce velmi

(zvláště

důležité

umožnit

partnerovi své stanovisko změnit, aniž by utrpěla jeho prestiž
důvěra.

zdánlivě

Je nesporné, že i

malé

či

na

či

nevýznamné ústupky se

mohou v dlouhodobém vztahu stát až osudnými. (16)
skutečností

Ze všech výše uvedených
bychom nikdy

neměli

doporučuje

dokonce

vyplývá, že v oblasti

ústupků

improvizovat a v průběhu jednání se

vést si seznam všech

ústupků,

a to jak našich,

tak druhé strany. Chybou zásadní by pak bylo přiznání druhé

straně,

že učinila více ústupků než bylo nezbytně nutné.
3. Ujasnit si vzájemné pozice síly,
považujeme nejen nabyté
jednatelů,

ale též jejich

sebedůvěru,

Neméně

společenské

přičemž

vědomosti,

pověst

za možné zdroje síly

schopnosti a zkušenosti

a funkce,

umění

vyjednávat,

postavení a v některých zemích i

věk.

významnou roli pak hraje i dostatek informací o partnerovi,

celková

připravenost

řešení),

velikost a dobrá

na jednání (promyšlené ústupky a alternativní
pověst

18

podniku, reálnost koncepce a

cílů
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stanovených pro jednání,
může

finanční

síla podniku a další. Mnohdy nám

dodat sílu i skutečnost, že nemáme v rámci jednání co ztratit. (1)

S tím, kdo nemá co ztratit a kam ustoupit, se vyjednává jen velmi
těžko.

4.

Připravit

si otázky na našeho partnera, čímž eliminujeme riziko

opomenutí podstatných bodů jednání.
5.

Zaměřit

se na

společné

zájmy,

neboť

ty je dobré neustále

zdůrazňovat.

Ani jeden z partnerů tak nemá pocit, že by jeho požadavky byly
jakkoli zanedbávány (prevence diskriminace v jednání). Správná
dohoda by proto

měla

vždy pamatovat na zájmy obou stran, což

vyústí v jejich vzájemnou spokojenost a další rozvíjení budoucí
spolupráce. Čímž se opět dostáváme k již zmíněné situaci, a sice
jednání v duchu

ll

vítězství

-

vítězství"

obecně upřednostňována před

(win-win situation), která je

jednáním v duchu

ll

vítězství

- prohra"

(win-lose situation). (29c)
6.

Připravit

si věcné argumenty, abychom byli schopni v průběhu jednání

obhájit své návrhy a požadavky, event.

promptně

protiargumenty partnera správnou volbou

reagovat na možné

předem

promyšlených

odpovědí.

7. Zvolit si vhodnou taktiku na

základě

které jsme dosud zjistili o našem

stanoveného ale jednání a

protihráči

údajů,

(o Taktikách obchodního

jednání bude pojednáno později). (6)
8. Sestavit tým

jednatelů,

jako tým partnerský

který by

funkce

mít

(pochopitelně

jednání týmové). Jednotliví
rozdělené

měl

členové

(například

přibližně

počet členů

pouze v případě, že

týmu by

přitom měli

vedoucí týmu,

19
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o
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Zajímavá je v této souvislosti osoba právníka, jejíž
jednání se

obecně nedoporučuje.

přítomnost

V některých zemích,

na

například

v Japonsku, by přítomnost právníka mohla být až příčinou neuzavření
dohody. Naproti tomu v Americe je
jednání považována za zcela

přítomnost

běžnou.

V našich

tedy v Evropě, jsou právníci zpravidla

právníka v průběhu

zeměpisných šířkách,

přizváni

účelem

pouze za

odborného posouzení jisté skutečnosti. (1)
9.

Připravit
různé

si vhodné podklady pro jednání. Zde mám na mysli

katalogy, vzorky, technickou dokumentaci, apod.

většinou
určitou

pozitivně, neboť

velmi

partner vidí, že jednání

například
Působí

přikládáme

řádně připravovali. Při předběžné

vážnost, a že jsme se tudíž

úvaze o cenách, které budeme chtít partnerovi navrhnout, je
neboť například

zohlednit mentalitu jeho národa,
Orientu k obchodnímu jednání
tudíž se

očekává značné

to

v zemích Dálného

neodmyslitelně patří

snížení ceny z její

třeba

smlouvání, a

původně

navrhované

úrovně.

10. Připravit se též

řádně

po

organizační

stránce, zejména má-li se jednání

konat v naší zemi. Je nutné zajistit nejen prostory pro jednání,
občerstvení,

programu jednání

též kvalifikovaného
Samotné jednání se
přímo

ve

firmě

(případný

tlumočníka,
přitom může

doprovodný program), ale

ubytování pro partnera, apod.
konat na

anebo v restauraci, v hotelu

oponenty Gednatele) musíme též

včetně

různých
či

ať

už

na veletrhu. Pro své

řádně připravit

budou naše funkce uvedeny takovým

místech,

způsobem,

vizitky, na nichž
jaký je

běžný

ve

všech tržních ekonomikách. Jednatelé obou stran by totiž- s výjimkou
Japonska, kde by jednání s funkčně níže postaveným pracovníkem
považovali doslova za urážku úrovni. (16)

20
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3.1.2.2

Dříve

Průběh

přistoupím

než

obchodního jednání

k vlastnímu

popisu

jednotlivých

fází

obchodního jednání, chtěla bych nejprve vymezit alespoň nejzákladnější rysy
procesu VYJEDNÁVÁNÍ (29e):

•

Protichůdné

zájmy partnerů. Pakliže bychom nebyli schopni vymezit
vlastně proč

rozdílné zájmy jednajících stran, nebylo by

Jednání na jakékoli úrovni si však neklade za dl tyto

jednat.

protichůdné

zájmy zdůrazňovat, jako je tomu právě v případě již zmíněné debaty,
nýbrž se je snaží přemostit (viz obr.2). Jako názorný příklad
ambicí nám

může

posloužit

kupříkladu

smlouvy, kdy snahou kupujícího je

jednání o

přirozeně

opačných

uzavření

ceně

co

přesně opačná,

tj.

domluvit se na

možná nejnižší, zatímco snaha prodávajícího bude

kupní

prodat za cenu co možná nejvyšší.

•

Společné

zájmy obou stran. Ze všeho
vůbec nějaké společné

zjistit, zda

nejdříve

zájmy mezi jednajícími partnery

existují, a pokud ano, tak jaké (identifikace
zachování dobrých,

oboustranně

je pak vhodné tyto

společné

pochopitelně třeba

je

zájmů).

Z hlediska

výhodných a dlouhodobých

vztahů

zájmy v průběhu celého jednání

připomínat.

•

Společný

cíl, který ve většině

případů představuje

snaha o dohodu a

její následnou realizaci. Zde bych jen ráda upozornila na možné
odlišnosti ve
výhradně

způsobu

uzavírání dohod.

Některé

oblasti totiž vyžadují

písemnou formu, zatímco v jiných (bude

upřesněno

v následujících kapitolách) má větší váhu dohoda vyřčená ústně.

21
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Vzájemná závislost. I

silnější

strana

potřebuje

druhou - slabší -

stranu k vlastnímu jednání a následnému přijetí návrhu.

•

Vzájemné ústupky, nebo-li aplikace mechanismu "dávej - ber".
Pokud

totiž

nemáme

pravděpodobně

•

v ničem

v úmyslu

ustupovat,

nemáme

ani zájem vyjednávat.

Vzájemná výměna informací. Zde je na místě jistá opatrnost, neboť se
zpravidla nevyplácí "vyložit ihned všechny karty na

stůl",

nýbrž

poskytování informací by mělo probíhat oboustranně a postupně.

•

Hra, manipulace

či překrucování skutečnosti

z průvodních jevů obchodního jednání. Je proto
stanovit nějakou hranici
povaze

jednatelů,

přijatelnosti,

předmětu

občas

se

třeba

stávají jedním

si v této oblasti

která je do jisté míry závislá na
řadě

transakce a v neposlední

zvyklostech v zemi jednání

(například

i na

v přístupu k používání

nadsázky, říkání polopravd či blufování).

•

Nejistota, jež je velice charakteristickým znakem jednání,

zvláště

pak

na jeho počátku.

•

Podstoupení rizika. Fenomén rizika úzce souvisí s výše
nejistotou,

neboť

námi

očekávaný

založen pouze na dohadech a
přijímat

větší

výsledek jednání je z velké

domněnkách. Neměli

riziko, než se kterým jsme

maximálně přijatelná

popřípadě

jednání přijali od svých nadřízených.
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čistě

části

bychom však

původně počítali.

výše rizika pak už záleží na

postoji jednatelů k riziku,

zmíněnou

Jaká je

individuálním

též na pokynech, které pro dané
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zpět

průběhu

k všeobecnému

jednání, které dle Fischera

celkem do šesti na sebe navazujících etap (fází) (4):

orientační

4) krize (mrtvý bod)

fáze

2) zaujetí stanoviska

5) urovnání

3) hledání řešení

6)

ukončení jednání

Ad 1) Orientační fáze
V této

etapě

obchodního jednání, tedy na jeho samém počátku, dochází
patřičnému

k prvotnímu setkání obou stran,

uvítání hostitelskou stranou,

úvodním výměnám informací a vzájemnému předání si vizitek. V této fázi si
partneři rovněž ujasňují
počátku vědomi,

své pravomoci.

Měli

bychom si být od samého

KDO má jménem jednajících stran konečné slovo, zda

jednatelé sami, nebo zda jejich
(zamítnutí)

kohosi,

s partnerem

neměli

v době

dílčí

nepřítomného.

jednání

Nikdy

bychom

projednávat záležitosti, které nespadají do jeho

kompetencí. Mohli bychom se tak
platností schválených

rozhodnutí podléhají dalšímu schválení

skutečností

nechtěně

- na

základě

- zavázat k něčemu,

mohli litovat, tedy v momentě, kdy

čeho

ne s konečnou

bychom

protivníkův nadřízený

později

jeho jednání

zamítne.
Jak na Dálném a
Ameriky je

orientační

z těchto zemí je totiž
poznání svých

Středním Východě,

tak i v oblastech Latinské

přisuzován

velký význam. Pro jednatele

fázi jednání
stěžejní

protivníků,

navození té správné atmosféry,

získání

samotném partnerovi, ale též

předmětu

nesnaží tuto fázi jakkoli zkracovat
většiny jednatelů

vyčerpávajících

či
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informací nejen o

i povaze jednání. Proto se také

urychlit, jako je tomu

ze Spojených Států. (27)

dostatečné

například

u
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vzájemném

představování

je nutné dodržovat pravidla etikety,

která se však mohou v jednotlivých regionech

značně

zamýšlíme vstoupit do obchodního vztahu se

odlišovat. Pokud tedy

zahraničním

partnerem, je

nezbytné osvojit si nejprve zásady etikety aplikované Y jeho zemi. Rozdíly se
mohou týkat :
způsobu představování

./

služebně

to

(kdo koho a komu

nejstarší

jednatel,

představuje,

který

zpravidla je

představuje

své

spolupracovníky druhé straně);

./ způsobu pozdravení (například stisk ruky v České republice versus
poklona v Japonsku);
způsobu předávání

./

si vizitek

předávat

bývá zvykem

(uveďme opět příklad

vizitky

oběma

z Japonska, kde

rukama a nechat je

v průběhu jednání ležet na stole ).

Partneři si o sobě v orientační fázi jednání utvářejí PRVNÍ DOJEM,

který se

většinou následně

význam

zapůsobit

nejpozitivněji.

Pro

jen velmi

těžko mění.

na svého protivru'ka

úspěch

jednání bývá

Má tudíž zcela zásadní

právě

v této fázi jednání co možná

často

rozhodujících prvních deset

minut, kdy je nutno vyvolat zájem partnera

(např.

formulováním zajímavé

propozice) a celkové příznivé prostředí. (6)

Měl

by proběhnout úvodní, zcela nezávazný rozhovor, kdy se partnera

zcela lidsky a

upřímně

ptáme, jak se mu cestovalo, jak je spokojen

s ubytováním, apod. Následující rozhovor, jeho délka i obsah už pak jen
záleží

čistě

na

mentalitě

a povaze

účastníků

jednání. Uvádí se

Japonci si velice potrpí na formality a s velkou oblibou
zatímco

třeba Američané

hovoří

jsou v této fázi spíše neformální a

na jakékoli téma (především sport).
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rodině,

ochotně
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Je

rovněž

orgarůzačního

začátku

výhodné se hned na

charakteru, aby pak nenarušovaly celý jeho

předešlo případným nedorozuměním.

též

rozmístění
kouření,

jednatelů

průběh,

věcech

a aby se

například

Zde mám na mysli

v jednacích prostorách4, vymezení prostoru pro

domluvu o délce jednání,

orientační

jednání domluvit na

četnosti přestávek,

Součástí

a další.

fáze jednání je též odhad typologie partnera, na jejímž základě pak

budeme volit

příslušnou

taktiku jednání (více o osobnostní typologii

pojednává subkapitola 2.1.3 Osobnost jednatele).

Ad 2) Zaujetí stanoviska
Na tomto

místě

si strany

vzájemně sdělují

názory a stanoviska k dané problematice.
ba

přímo

i zcela

protichůdné

zájmy obou

Přitom

a též obhajují své

vycházejí najevo rozdílné,

partnerů.

neklade za cíl partnera přehádat, nýbrž přesvědčit.
hovořit klidně, srozumitelně,

podávat

věcné

původní

Ani jedna strana si však
Měli

bychom proto vždy

a logické argumenty,

pečlivě

vyslechnout a snažit se pochopit argumenty i názory druhé strany.
Jedna z mnoha zásad mistra v získávání druhých na svou stranu, Dale
Carnegieho, zní : Vyslechněte druhého ! Dejte svému protivníkovi
aby

řekl

své názory. Neodporujte,

nebraňte

příležitost,

se, nediskutujte, protože tím jen

prohlubujete vzájemné bariéry. Snažte se spíše postavit most

porozumění

a

nezvyšujte bariéry nepochopení. (3)

Ad 3) Hledání řešení
Od tohoto okamžiku se již

plně

zdůrazňování společných zájmů, partneři
řešeních,

taktizují,

kličkují,

soustředíme

na nalezení a

se spolu dohadují o možných

ustupují (viz 2. bod Desatera

přípravné

fáze

V této oblasti dle pravidel etikety platí, že pfi jednáni v našífirmě by partner a jeho spolupraco\níci
nikdy neměli sedět směrem ke dveřím, nýbrž k oknu nebo ke stěně s hezkým obrázkem či jinou
dekorací působící přijernným dojmem. Dále, že ten, kdo jednání vede, sedí uprostřed, apod.
4
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všemožně

prospěch

manévrují ve

co

nejuspokojivějšího

výsledku

jednání.

Ad 4) Uváznutí na mrtvém bodě
Tato situace nastává v momentě, kdy se v
nepodaří

nalézt řešení, které by vyhovovalo

až o KRIZI, která
většinou

totiž
navíc

příliš

může

znamenat konec

- s jistým

průběh

hladký

stranu bychom

časovým

neměli

stranám.

katarzi jednání.

odstupem -

jednání

utváří

může působit

až

etapě

Hovoříme

Překonání

pak

krize

pocit sounáležitosti a

podezřele.

Na druhou

dopustit takové vyhrocení jednání , které by mohlo

vést až k úplnému rozhádání
takovému schyluje,

či

oběma

předcházející

partnerů.

doporučuje

Pokud cítíme, že se k něčemu

se jednání na chvíli

přerušit, popřípadě

v něm pokračovat někde jinde (např. v restauraci, na kuželkách, při golfu ... ).
Jednání se nesmí vést na
negativní stanovisko
jeho

může ještě

ukončení dodatečně

ostří

nože již proto, že partner si svoje

rozmyslet - přímo

v budoucnu a

může

během

nám pak

jednání, nebo po

pozitivně

napsat. To

by však neprovedl, pokud by ztratil tvář. (14)
Ad 5) Urovnání
Pakliže naše jednání

prodělalo

krizi, kterou se nám však

následuje fáze urovnání, kdy se

obě

strany

usmíří

podařilo překonat,

a dohodnou na

nějakém

kompromisním řešení (happy medium).

Ad 6) Ukončení jednání
Závěrem úspěšného

jednání je

většinou uzavření

a podepsání smlouvy,

samozřejmě

jen pokud toto bylo cílem jednání. Pakliže jednání

neúspěchem,

resp. názorovým nesouladem, je účelné se na příčiny odmítnutí

dohody zeptat a bez emocí si vyjasnit případná nedorozumění
můžeme předejít

rozchodu ve zlém a

26

nezavřít
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spory. Tím

si tak možnosti další
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Obě

spolupráce v budoucnu.
neúspěch

strany by

nezavinily ony, nýbrž jakési

případě uzavření

měly

vnější,

odcházet s pocitem, že

objektivní

důvody.

Ovšem i v

smlouvy je důležité, aby oba partneři měli pocit vítězství.

V momentě, kdy by se jeden z partnerů cítil jako poražený, nebude již mít
s velkou pravděpodobností nikdy zájem vstupovat znovu s vítězným
partnerem do obchodních vztahů. (15)

Tuto

závěrečnou

bylo-li jednání

etapu jednání není radno jakkoli urychlovat,

poněkud

máme-li zájem na

delší

či komplikovanější.

dlouhodobějších

Toto je

důležité

vztazích a nechceme tudíž

zvláště

zejména

ničím

vyvolat

protivníkovu nedůvěru.
Z každého jednání je

rovněž účelné pořídit

zápis, v

němž

by

měla

být

uvedena jména všech osob, které se jednání účastnily, cíl jednání, jednotlivé
úkoly

(včetně

úkolů.

Každý účastník jednání by si pak měl ponechat kopii zápisu.

jmen

zodpovědných pracovníků)

i termíny

plnění

daných

2.1.2.3 Taktiky obchodního jednání

Taktiky obchodního jednání je nutné znát nejen pro náš vlastní postup
v

průběhu

jednání, ale také proto, abychom byli schopni

rozpoznat taktiku našeho protivníka a uměli jí tak následně
v obecném slova smyslu
vytyčeného

cíle. (26)

Měla

rozumějme

by pak být

způsob,

správně

čelit.

a

včas

TAKTIKOU

jakým chceme dosáhnout

samozřejmě

v souladu s celkovou

strategií zvolenou pro danou situaci Gednání).
Mezi nejčastěji uváděné taktiky dle Le Poola patří následující přehled s
patřičnými komentáři

:
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Salámová taktika, která nám radí nevznášet všechny naše požadavky
postupně,

najednou, nýbrž pomalu a

po pozorném vyslechnutí

(attentive listening) partnera, abychom znali jeho požadavky

dříve

než

vyslovíme své.
•

Vystupňování

dohodu

situace na poslední chvíli, kdy se jedna strana pokusí

pozměnit

ve svůj

prospěch, přestože

už je téměř uzavřená. Již

na první pohled je patrné, že tato taktika není zcela "fér", a proto je
velmi nevhodné

uplatňovat

ji v

případě,

kdy usilujeme o jednání v

duchu "vítězství-vítězství".
•

Vadnoucí krása je taktika, kdy si hned na
velice lákavou nabídkou a

později

začátku

získáme partnera

jeho zakotvené souhlasné

stanovisko využijeme pro odhalení dalších, pro něho méně příznivých
podmínek. Pakliže náš protivník bude racionální,

uvědomí

si včas, že

špatná dohoda je horší nežli žádná a tudíž s námi - velmi
pravděpodobně

•

- dohodu nakonec

neuzavře.

Kladný versus záporný hrdina, kdy
chování z
a

nepříjemného

příznivě nakloněné,

nichž jeden

přebírá

buď

jeden jednatel

mění

své

(nekompromisního) na chápající (empatické)

anebo jsou v týmu jednatelé

alespoň

dva, z

roli "záporného" hrdiny a druhý "kladného".

Smyslem této taktiky je pak vyvolat u protivníka pocit vděčnosti za tu
"příjemnou" část.

A

právě

díky tomuto pocitu

vděčnosti

nebude mít zájem "kladnému hrdinovi" odporovat a

protivník

přistoupí raději

na jeho požadavky.
•

Fait accompli (hotová

věc),

taktika dle hesla "jednat

vyjednávat až potom", neboli vyjednávání

předchází

okamžitě,

konkrétní

čin.

Výhodou této strategie je, že dáme jasně najevo, jak moc vážně bereme
danou záležitost a pozdější ústupek protivníka pak bude navíc chápán
jako velmi významný. Ani tento postup v jednání však není zcela v
souladu s duchem "vítězství-vítězství". Obrana proti této taktice závisí
28
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na síle protivru'kovy pozice, lj. je-li

odčinění

dostatečně

silný, vynutí si
pravděpodobně

fait accompli, je-li slabší, pak nátlaku

podlehne.
•

"Šokuj svou úvodní nabídkou!" Jinými slovy, první nabídka musí být
extrémní,

nikoli však absurdní.

překvapíme extrémně vysokýnů
vytváříme

reakce) a

Tím,

(nízkými) požadavky, si

prostor pro získání informací od

rovněž

úvodní nabídce

protihráče

že

něj

vlastně

(z protivru'kovy
zapotřebí

prostor pro následné ústupky. Je však

alespoň

nejprve

na

chvíli setrvat, abychom neztratili partnerovu

důvěru.

•

Omezená pravomoc, taktika vhodná pro
si

věc ještě řádně

promyslet,

případ,

eventuelně

chceme-li získat

čas

si do poslední chvíle

ponechat možnost cokoliv odvolat a vznést nové požadavky. Tohoto
cíle dosáhneme tvrzením,
dostatečnou

že pro dané rozhodnutí nemáme
vyčkat

pravomoc a musíme tudíž

na schválení

navrhované věci kompetentní osobou.
•

"Omluvte mou francouzštinu!" Strategii tohoto druhu použijeme v
případě,

kdy daný jazyk sice

potřebujeme

získat

určitý čas

ustoupit od

určitého

závazku.

vyžadujeme zopakování otázky

plynně

ovládáme, avšak

promyslet si
Předstíráme

opět

odpověď, popřípadě

proto

neporozumění

či opětovné vysvětlení

a

požadavku na

nás kladeného. Jinak ale platí zásada nejednat v jazyce, který
perfektně

•

neovládámef

Taktika zajetí nastane tehdy, jestliže jeden z partnerů se sám úmyslně
dostane do pozice, ze které již není možné ustoupit. V úvahu pak
přichází

pouze jediná obrana, a sice

předstírat

nepochopení

protivníkovy situace.
•

Odhryzávání je název taktiky,
postupně

při

níž se

partneři

snaží získávat

jeden po druhém ústupky, a to pokud možno

29
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projednáváním každého

dílčího

jednání. Druhá strana si tak ani
protihráči

vyšla

své ústupky

vstříc

bodu jako jediného sporu v daném
nestačí uvědomit,

že nakonec svému

ve všech projednávaných bodech, aniž by za

rovněž něco

vyžadovala. Nejlepší obranou proti tomuto

stylu jednání je požádat partnera

dříve

než učiníme jakýkoli ústupek,

aby nám sdělil veškeré své požadavky (podmínky) najednou.

•

Ignorování

konečných lhůt

je taktikou

nepřátelských vyjednavačů, kteří
předčasně učinila

se snaží druhou stranu donutit k tomu, aby
závazné rozhodnutí,

popřípadě důležitý

například sdělí,

určitá

dvou

dnů.

Tudíž

že

očekávají,

respektován,

čímž

rozhodovat v

časové

třetí

je

tísni.

ústupek. Svému protivníkovi

otázka musí být

vyřešena nejpozději

že tento termín bude

vlastně

spoluhráč

Přičemž

jisté

skutečně

do

dodržen a
ukvapeně

donucen se

oni sami daný termín ignorují a

den pak vystupují jako kdyby se nikdy o žádné dvoudenní

časové lhůtě

nezmínili. Jedná se o velmi záludnou taktiku,

partner usilující o výslednou situaci v duchu

"vítězství

(pro

prohra (pro druhou stranu)", se navenek nemusí jevit
nepřátelsky

a výše uvedený podfuk pak

může

snadno

zastřít

neboť
něho)

-

vůbec

tím, že

oznámí odložení konečného termínu.

•

Hrozby typu : "Budu obchodovat s jinými", "poženu to dál" nebo
"budete toho
nepřátelským

ještě

rovněž

litovat" ...jsou

postojem,

kteří

využívány

vyjednavači

s

se jimi snaží v partnerovi vyvolat strach

z možného neuzavření obchodu

či

poškození vzájemných

reakci na tuto nátlakovou taktiku je

třeba

mít na

vědomí,

vztahů. Při

že obvykle

se jedná opravdu pouze o výhružky a ve skutečnosti protivník nemá v
úmyslu svým
situace je

slovům

důležité

dostát. Pro

úspěšné

zachovat klid a
30

východisko z takovéto

nezačít
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rovněž

chovat
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Spíše se vyplácí dát najevo pochopení partnerova

stanoviska (empatie) a snažit se o

vysvětlení

svého postoje k danému

problému.
•

Dramatické
způsobů

vyjadřování či

teatrální chování je jedním z dalších

jak ovlivnit stanovisko našeho partnera. Používání silných

slov typu : katastrofa, pohroma, podraz, apod. vyvolá v
nutně

pocit viny (guilt),

čímž

ho

můžeme

donutit až ke

protihráči

změně

jeho

rozhodnutí či názoru. Účinným protiopatřením je uvědomit si, že
výměna názorů

mezi partnery je zcela

běžnou součástí

nenechat se tudíž krajními výrazovými
přehnaně

•

přitom

eventuelně

emocionálním chováním druhé strany ovlivnit.

Překvapení

informace

prostředky,

jednání a

je taktikou,

(skutečnosti)

při

níž partner na konci jednání uvede nové

s tím, že se to

přece

rozumí samo sebou. Má

v úmyslu zaskočit druhou stranu něčím, na co není připravená

a navíc v

momentě,

kdy již nezbývá mnoho

může snadněji podařit

času.

Tím se partnerovi

prosadit leccos výhodného ve

svůj prospěch.

Jediný možný způsob, jak čelit této taktice, je vyžádat si dodatečný čas
na promyšlení změněné situace.
•

"To je vše, co máme",

říká

partner, který chce v našich

očích

minimalizovat své zdroje a donutit nás tak k ustoupení od
navrhovaných

požadavků. Jednoznačným protiopatřením

si daného tvrzení. V

případě,

že se

skutečně

informaci, nezbývá než-li nalézt jiné alternativy

je

ověření

jedná o pravdivou
řešení

dané situace,

(nová obchodní nabídka, jiná forma splacení závazku).

•

Početní převaha představuje rovněž
Pravděpodobně

jednu z

nepříliš

férových taktik.

totiž není náhodou, když se na jednání dostaví místo

31
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očekávaného

jednoho

účastníka

jednatelé dva nebo dokonce

tři.

Je

totiž velmi obtížné jednat sám, pakliže proti nám stojí tým.

•

Zkušenosti z minulosti. V případě, že nám partner neustále dává za
příklad

své zkušenosti z podobných situací, které nastaly v minulosti s

jinými partnery, je
(minulost, jiní

účelné

partneři)

jej upozornit na fakt, že srovnává "jablka

s hruškama

(současnost)",

a že nás zajímá

výhradně současnost.

•

Mlčení, ačkoliv
může

trvá

třeba

jen pár sekund, se

při

obchodním jednání

zdát nekonečné a často vyvolá v jednajících pocit napětí. Pakliže

tedy náš partner chvíli zachová

mlčení (například

po tom, co jsme

zrovna vyslovili náš návrh ceny), snaží se nás tak nejen

znejistět,

nýbrž zároveň sleduje možnost, že bychom své stanovisko mohli třeba
začít

omlouvat, jakkoli zdůvodňovat, ba dokonce od svého původního

návrhu ustoupit.

Nejvhodnější

se nám totiž mohlo stát, že

reakcí je proto

začneme

rovněž mlčení,

jinak by

ustupovat, aniž by náš partner

cokoli řekl.
•

"Buď

a nebo" , jedna z dalších jednacích taktik ultimativního

charakteru, kdy nám partner předloží své podmínky a prohlásí: "berte
nebo neberte (take it or leave it), protože my z našich
neslevíme". Zde je dobré mít na
samozřejmě

o všem a tento fakt

je však na první pohled

zdůraznit

zřejmé,

obchodních podmínek je velice

paměti,

požadavků

že vyjednávat se dá

i našemu protivníkovi. Jak

takové prezentování svých

nepřátelským

gestem,tudíž je

účelné

zvážit, zda s takovým partnerem máme vůbec zájem navázat budoucí
vztah.
•

Předbíhání

je

opět příkladem

úmyslu jednání vyhrát,

přičemž
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Předtím

jako poražená.
předběhne

vůbec

partner vysloví

svůj

požadavek,

ho protivník se slovy: "Snad nechcete žádat o ... !". V

případě

takovém

než

odpovědět, například:

je dobré ihned

"... ale ano,

chci." Jakékoli váhání by totiž svědčilo o nejistotě či slabosti.

•

Kvantitativní vyjádření- použijte

kalkulačku.

Tato obchodní strategie

je velice vhodná i pro jednání v duchu "vítězství- vítězství". Žádá-li
nás

například

partner o slevu 0,5%, což na první pohled vypadá jako

zanedbatelný ústupek, je dobré mu ihned
částku

•

vypočítat,

jakou

peněžní

toto nepatrné procento slevy činí z celkové navrhované sumy.

Využijte možnost opakování. Pro
vyplatí

často připomínat

či

učiněné

námi

oboustranně úspěšné

jednání se

nejen veškeré výhody, ale též svoje

potřeby

ústupky. Druhá strana si díky tomu vše daleko lépe

uvědomí.

•

Jednejte

přátelsky,

vyjednavač

a to i v

případě,

preferující výslednou situaci

že vaším protivníkem je
"vítězství

- prohra". Jinými

slovy, vyvarujte se ultimát a výrazů typu "nikdy" nebo
snažte se

předejít

sebejistotu,
udržujte
mezi

nečiňte

laťku

jakýmkoli

útokům

neboť

však

vyzařujte

existuje vzájemná závislost

a výsledky. Tato taktika je

jejichž zájmem je oboustranný
"vítězství

tělo. Přitom

ne",

ústupky zadarmo a všechny najednou, nastavte a

svého úsilí vysoko,

očekáváním

na

"absolutně

úspěch,

tedy

určená jednatelům,

vyústění

jednání v duchu

- vítězství". (2)

Závěrem

této subkapitoly je třeba připomenout, že volba konkrétní

taktiky jednání vždy závisí na předmětu a cíli jednání, do značné míry též na
osobnostech jednatelů,

včetně

obchodních zvyklostí jim vlastních.
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3.1.3 Osobnost jednatele

Nezbytným

předpokladem úspěchu při

"dobrý jednatel". K tomu, aby se jím

člověk

stal,

obchodním jednání je
nestačí

pouze odborné

znalosti dané problematiky. DOBRÝ JEDNATEL musí nutně disponovat i
určitými

osobnostními charakteristikami. V odborné

nespočet

osobnostních typologií od

různých autorů.

Za

literatuře

najdeme

nejznámější

je snad

považována typologie od britského autora Hanse J.Eysenca, která osobnosti
člení

z hlediska jejich temperamentu na čtyři základní typy:

První dva osobnostní typy

I. flegmatik

introvertní

II. melancholik

uzavřeností

charakter,

představují

vyznačující

se

spíše

a hloubavostí. Komunikace s nimi je

většinou poněkud složitější.

Naproti tomu druhé dva typy

III. sangvinik

přesný

IV. cholerik

představují

opak, neboli extrovertní charakter

otevřený,

komunikativní a společenský .

Flegmatik a sangvinik se zároveň vyznačují emoční stabilitou, zatímco
cholerik a melancholik

představují

spíše typy labilní, což komunikaci s nimi

do značné míry ztěžuje.

3.1.3.1 Vlastnosti dobrého jednatele

Jak jsem již v úvodu
úspěšnému průběhu

odborná
určitými

úroveň.

části věnované

obchodního jednání

Osobnosti jednatele uvedla, k

nestačí

Dobrý obchodru'k musí

pouze jednatelova vysoká

bezpodmínečně

disponovat i

charakterovými rysy a psychologickými schopnostmi. Mezi

nejdůležitější

z nich bezesporu patří (19):
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Zdravá

sebedúvěra

jednání,

neboť

přesvědčí
'ji>

- snad

nevěří

kdo

nejdůležitější předpoklad úspěšného

sám v sebe a své schopnosti, jen

těžko

druhé

Sebekontrola - nepodlehnout emocím, jednat

klidně

a

důstojně,

všechna gesta a mimiku (body language) držet pod kontrolou
'y

Rozhodnost - nemít strach z rozhodnutí a odpovědnosti za ně

~

Empatie- schopnost vcítit se do druhého, vlastnost velice

důležitá

pro pochopení a předvídání reakcí partnera
"'

Trpělivost

-;.

Umění

zcela

-nutný předpoklad pro přesvědčení protivníka
třeba

naslouchat - je

vážně,

dát druhé

straně

najevo, že ji bereme
upřímně

a že její návrhy (argumenty) nás

zajímají.

Vyplatí se věnovat pozornost i maličkostem, které se týkají našeho
protihráče. Pomůže

,.

to tak k navození přátelské atmosféry.5

Cílevědomost- vytyčit

si jasný cíl,

osobně

se s tímto ztotožnit a jít

(stát) si za ním
..,_ Odolnost

vůči

stresu - obchodní jednání bývají

psychicky, ale též fyzicky

(změna

často

nejen

klimatických podmínek, dlouhá

cesta ... ) velice náročná
-,. Vytrvalost - ne pokaždé se nám

podaří uzavřít

dohodu hned

při

prvním projednání
,. Sociabilita -

umění

dobrého vycházení Gednání) s lidmi,

navazování kontaktů, přátelské a nekonfliktní vystupování
~

Verbální projev -

vyjadřovací

schopnosti a

komunikační

dovednosti(vyjadřovat se tak, aby nedocházelo k nedorozuměním)
..,_ Adaptabilita

schopnost

přizpůsobení

se

proměnlivým

podmínkám (flexibilita)
5

Řekne-li nám například náš partner, že jej v úterý čeká náročná prezentace, zajisté

ho potěší, optáme-li se ve čtvrtek na schůzce, jak to šlo.
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Systematičnost

pečlivost

a

-

čím pečlivěji

jednání připravíme, tím menší dáme druhé

a

důkladněji

straně

se na

šanci nás jakkoli

zaskočit

~

Takt -

přistupovat

k protivníkovi tak, abychom ani nepodlézali,

ani jej neurazili
,. Kreativita - schopnost vymyslet alternativní

řešení, přicházet

s

novými nápady, umění kombinovat

Možným hlediskem

členění jednatelů

na dva

protichůdné

typy je

jejich primární orientace při jednání, a to v duchu (29d):
a)
b)

"vítězství

- vítězství" ( win - win situation )

"vítězství-

Z tohoto pohledu lze tedy identifikovat

prohra" ( win -lose situation ).

vyjednavače

preferující přátelský přístup na

jedné straně, a nepřátelské vyjednavače na straně druhé.

Ad a) První skupina, tzv.
nátlakových metod typu ultimát

či

přátelští

jednatelé, nebudou používat

vyhrožování. Jejich snahou bude spíše

kladení důrazu na nekonfliktní oblasti (situace) a budou všemožně usilovat o
dosažení

oboustranně

výhodné dohody. Pro ilustraci

uveďme

pár

znaků,

charakteristických právě pro tento typ partnera :

=>

nezdráhá se vám sdělit všechny potřebné(relevantní) informace

=>

nevytváří uměle

=>

bezdůvodně

=>

vyměňuje

=>

přemýšlí

=>

snaží se vše projednávat a diskutovat v klidu a na úrovni

dojem časové tísně

na vás netlačí

vždy něco za něco ( nechce jen brát )

o alternativách, které také navrhuje
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Ad b) Druhou skupinu

představují

tzv.

nepřátelští

jednatelé, pro

něž

je charakteristické následující chování :

=>

není ochoten dělit se o informace

=:.

jeho návrhy obsahují fiktivní konečné lhůty ( časová tíseň )

=:.

klade ultimáta - "buď vše nebo nic"

=:.

nevyměňuje něco

=:.

předkládá

=>

prohlašuje, že nemá náležité pravomoci pro rozhodování

=>

přehnaná

za něco ( stále jen bere )

krajní až absurdní požadavky

teatrálnost v průběhu jednání ( přehrávání )

O tom, jaký styl jednání

převažuje,

resp. je preferován v jednotlivých

kulturních oblastech, podrobněji pojednává následující kapitola.

Shared understanding will close the gaps

Obr. 3 - Symbol vzájemného porozumění. ..
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4 ANALYTICKÁ ČÁST

4.1 INTERKULTURÁLNÍ ODLIŠNOSTI A JEJICH VLW NA
MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ TEDNÁNÍ

4.1.1 Vymezení pojmu kultura, kulturní společenství

Není na

světě

z nás vstupuje do
různých

jednotlivce, který by existoval sám o

rozličných

lidských

spolužáci,

zájmové

Do

značné

ovlivňují

pracovní

či příslušníci

a

tedy

nejbližším
utvářet

kolegové,

lidé

stejného

stejného národa (stát). Všechny tyto

velice významným

míry se podílejí na

názorů, postojů

Základním

každý

součástí

je jeho vlastní rodina. Další pak mohou
organizace,

náboženského vyznání
sociální celky

interakcí s ostatními lidmi. Jsme tudíž

SPOLEČENSTVÍ.

společenstvím člověka

sobě, neboť

utváření

způsobem

chování svých

hodnotového

žebříčku,

členů.

odlišných

i vzorců chování v daných situacích. (29a)

Sdílené materiální i nemateriální (duchovní) produkty, tj. veškeré
ideje, myšlenky, vztahy nemají

přírodní

charakter, nýbrž si je

vytvořilo

lidstvo samo. V této souvislosti pak hovoříme o KULTUŘE daného sociálního
celku, která je - především

prostřednictvím

výchovy - předávána z generace

na generaci v rámci konkrétního společenství. Každý

člen

se svým chováním

musí dané kultuře více či méně přizpůsobit.
Ve

světě

existuje

řada

rozdílných kultur. Každá vyznává

určité

hodnoty, ideje, používá různých symbolů 6, má své hrdiny a dodržuje zaběhlé
rituály. Tyto prvky,

společné

v rámci jednoho

společenství,

jsou

zároveň

odlišujícími prvky pro potřeby interkulturálního srovnání. (17)
Je nutné si uvědomit, že význam třeba i stejného symbolu může být ve dvou různých kulturách
naprosto odlišný.

6
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zahraničním

Pakliže tedy zamýšlíme jednání se
bychom si být

dobře vědomi těchto

partnerem,

kulturních odlišností. Nemusíme

sdílet hodnoty cizích kultur, ale v každém

případě

měli
nutně

je naší povinností je

tolerovat. Nelze ani říci, že jednotlivé kulturní systémy jsou v plném rozsahu
totožné s územními celky jednotlivých
států,

států.

Nalezli bychom

jistě

mnoho

jejichž kultury jsou si vzájemně natolik podobné, že je bez větších obav

můžeme

Zároveň

zahrnout do jedné kulturní skupiny.

jejichž území vedle sebe existuje i více kultur. Je

jsou ale i státy, na

rovněž třeba

mít na

paměti,

že ani v rámci jedné kultury se všichni jednotlivci nechovají stejně.

Pokud bychom tedy srovnávali vzorce chování lidí z odlišných kultur, bere
se vždy v úvahu průměrný člen dané kultury a jeho obvyklé chování. 7 (17)

V této druhé kapitole bych tedy ráda
všechny

důležité

svou pozornost na

charakteristiky a specifika jednotlivých kulturních oblastí,

jejichž znalost je nutnou, podmínkou pro
obchodního) s kulturně

vzdálenějším

v rámci každé kultury nalezneme
všeobecně

zaměřila

úspěšný průběh

jednání (nejen

partnerem. Jak již bylo výše uvedeno,
společně

uznávané hodnoty, hrdiny,

používané symboly i uctívané rituály. Pro snazší chápání

problematiky interkulturálních odlišností bych si v této fázi dovolila alespoň
stručně vysvětlit jednotlivé

Hodnoty jsou

prvky kulturních specifik.

skutečnosti

materiální nebo nemateriální povahy, které

považuje dané společenství nebo i jednotlivec za důležité a o jejichž dosažení
usiluje. (18)

7

Od možných odchylek v jednání se pro zjednodušení upouští.
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buď

Jako hrdinové kultur fungují
členům

osobnosti, známé všem

přičemž

chování pro ostatní,
oceňované

vlastnosti

Usnadňují

tak

daného

lidé z pověstí nebo

společenství. Působí

skutečné

jako vzory

jsou u nich vyzdviženy všemi nejvíce

(např. čestnost,

členům společenství

hrdinství, vlastenectví

či

pracovitost).

orientovat se v tom, co je v dané

kultuře

z hlediska jejich chování a jednání žádoucí a co ne.

zprostředkovávají

Znaky a symboly
světa

odpoutání se od
skutečnost,

objektů.

Nejobecněji

značky

věci předmětné

při

lze vymezit tu

která nese poselství jako "symbol". Konkrétní podoby

jsou jazyk, obrazy,
povahy

reálných

komunikaci mezi jedinci

symbolů

(loga), hudba a další. Symboly mohou být podle

nebo duchovní, podle užití

člověkem

verbální,

zrakové nebo přijímané dalšími smysly. (18)

A
činností,

cíle

konečně

rituály v pojetí I. Nového

představují

"ustálené soubory

které se opakují, i když- technicky vzato- jsou z hlediska věcného

zbytečné.

společenství

Jsou však v daném

považovány za významné,

protože symbolicky vyjadřují něco, co je za důležité považováno."
Určité

rovněž

vzorce chování v rámci jednotlivých kulturních oblastí souvisejí

s tradicemi a obyčeji, které mají své kořeny v minulosti a lidé je dodržují po

mnohé generace.

V každé

kultuře

nalezneme i jistá, pro danou kulturu specifická,

TABU, o nichž je samozřejmě nutné vědět, chystáme-li se na jakékoli jednání

se zahraničním partnerem. Jedině tak můžeme předejít veškerým ~~faux paux"
(napřH<lad

nevhodný

výběr

tématu konverzace), která by nám s daným

partnerem mohla znemožnit budoucí setkání. To, co dle našich
považujeme za slušné a normální,
nepřípustné.

může

Nelze proto hodnotit

být pro zástupce jiné kultury zcela

členy

40
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platnými v naší

kultuře.

účastru'k

Proto každý

zahraničně

obchodního jednání musí tolerovat interkulturální odlišnosti a národnostní
specifika. (10)
Neexistují žádná univerzální pravidla chování platná všude na světě.

Na

základě

společenství

obecných tendencí v chování

toho kterého

je tedy možné jednotlivé kultury srovnávat. Upouštíme

však, jak již bylo výše
jednotlivců.

příslušníků

A

právě

naznačeno,

přitom

od možných odchylek v chování

tomuto interkulturálnímu srovnání budou

věnovány

následující subkapitoly.

Where are the differences?
enviromnent
thinking

time
structure
acti on
power
space

individualism

communication
competitiveness

Obr. 4 - Interkulturální odlišnosti
(vliv prostředí, času, jednání, prostoru, komunikace,
soutěživostí,

41
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4.1.2 Rozdílnosti při mezinárodním obchodním jednání
(úloha etikety)
začíná

Každé obchodní jednání
Průběh

tzv.

orientační

fází (viz subkapitola

obchodního jednání), kdy se jednající strany navzájem poznávají,

vyměňují

si základní informace a vizitky.

Některé

národy, jako

například

Čína a Japonsko, přikládají této fázi značný význam. Oproti tomu Spojené

státy americké a většina evropských zemí mají tendenci tuto

část

obchodního

jednání spíše podceňovat.
Interkulturální odlišnosti se projevují již při POZDRAVU, resp. v jeho
formě.

Ve

americkém

většině

evropských zemí (s výjimkou Velké Británie) a na

kontinentě

podává vždy osoba
z hygienických

si

partneři

společensky

důvodů tělesný

obvykle podávají ruce,

přičemž

ruku

starší. V zemích východní Asie lidé

dotyk nevyhledávají, tudíž zde se ruce

nepodávají. Namísto toho je zvykem se uklonit. Stejnou formu pozdravu by
pak

měla opětovat

i druhá strana, a to co do hloubky úklonu, i doby jeho

setrvání. Ta by měla odpovídat délce úklonu asijského partnera. (7)

,

v

~

VYCHODOASIJSKE ZEME

si v pracovním styku velice potrpí na formality. To má pak za následek
značnou

zdlouhavost orientační fáze i dalšího

Mimořádná

pozornost je též

pečlivost

očekává

se

průběhu

věnována přípravě

i od druhé strany

obchodního jednání.

jednání,

(včetně materiálů

přičemž

tatáž

a studií o vlastní

firmě, které by však v případě Číny neměly být příliš barevné s ohledem na

zvláštní význam barev v této zemi).
Počáteční

urychlovat,

etapu jednání se v žádném

ačkoliv

se nám

může

zdát až
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fáze naprosto klíčová pro navození atmosféry a získání si druhé strany, resp.
jejího kladného postoje, pro

dlouhodobější

spolupráci.

Při

úvodním jednání
relativně

s východoasijským partnerem je nanejvýš vhodné mu poskytnout
rozsáhlé informace o
organizační

firmě,

kterou reprezentujeme, a to

struktury, jmen vedoucích

představitelů

včetně

popisu její

a jejich funkcí (pozic)

(29e).
VIZITKY, které by měly mít na jedné straně text anglický a na druhé

text v jazyku dané země, se předávají zásadně
třeba

mít připraven

účastníkům

vizitek bývá i

(například

a v lehkém úklonu.Je

vizitek, abychom je mohli rozdat všem

partnerovy strany jednání. Je považováno za slušnost si vizitku

pozorně přečíst

uzpůsobit

dostatečný počet

obouruč

a neukládat ji ihned do kapsy

označení

funkce zastávané v dané

či peněženky.

firmě,

tamním zvyklostem, aby bylo partnerovi
"manager" zde neznamená

ředitel,

Obsahem

které je však nutné

dostatečně

srozumitelné

nýbrž vedoucí). Akademické

tituly se na vizitky neuvádějí a není zvykem je používat ani při oslovování.

Jako dorozumívací - jednací - jazyk (officiallanguage)
výhradně

zemích v úvahu
tlumočru'k,
člena

je

třeba

mít na

angličtina.

paměti,

připadá

Pakliže je jednání

že východoasijští

partneři

v těchto

účasten

též

jej pokládají za

týmu, který je obeznámen s věcnou problematikou jednání a plní tak i

funkci interpretátora. Jinými slovy,
dovysvětluje

tlumočené

údaje a fakta ještě

doplňuje

a

dle vlastního uvážení.

Charakteristickými znaky obchodování s japonskými partnery jsou
obezřetnost,

pomalost,

několikanásobné

opakování týchž

dotazů,

strach

z potenciálního konfliktu. Čínští partneři jsou považováni za jedny
z nejtvrdších na
podceňovat.

stejná

světě.

Velkou chybou by bylo

Jsou velice slušní, korektní,

očekávání

zdvořilí

mají i od druhé strany.

Při

čínského

partnera jakkoli

a skromní ve vystupování a

jednání je dovoleno

poznámky, používání diktafonu je však zcela nemyslitelné. (22}
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z východní Asie vždy jednají i rozhodují v týmu. Pracovníci,

japonských firem, jsou svému
pracovníků

Fluktuace

Za

vrchol

neslušnosti

s východoasijskými partnery považováno jakékoliv
hovořícího účastníka jiným účastníkem
Trpělivost

naprosto loajální.

je velice nízká. Pro Japonce je naopak typické

zaměstnání.

celoživotní

zaměstnavateli

je

na

jednáních

přerušení řeči právě

jednání.

a umění naslouchat jsou proto nezbytnými předpoklady pro

udržení dlouhodobých vztahů s východoasijskými partnery. (30)
Co se OBLÉKÁNÍ týče, máme jednoznačně co do činění se zastánci
konzervativní módy, tj. oblek s košilí a kravatou pro muže, kostým pro
část

ženskou
při

osazenstva. Nedílnou

kterém by

měla

být zachována

součástí
určitá

jednání je též

forma

předávání dárků,

(například

dárek se nikdy

nerozbaluje za přítomnosti partnera). V Číně může být hodnota daru odvislá
od

částky,

však dar
darovat

na kterou je sjednáván kontrakt (smlouva). V žádném
čínského

předměty

případě

partnera k ničemu nezavazuje. V Japonsku je 'Thodné
typické pro jednající zemi, nikoli

propagační předměty

firmy.
Obchodní jednání jsou v těchto zemích velice

často

doprovázena

SPOLEČENSKÝMI AKCEMI. Běžné je pozvání na oběd či večeři. Stolování

obvykle bývá dosti zdlouhavé, zahrnuje
partneři

od druhé strany

Témata konverzace 8 by

očekávají

několik chodů

projevy nadšení a

při těchto přHežitostech neměla

a východoasijští

upřímné vděčnosti.

v žádném

případě

sklouzávat do sféry obchodu či politiky. V Číně je zvykem včasný příchod,
zatímco v Japonsku je "in# (v módě) mírně se opozdit. Číňané od hosta
očekávají,

že bude jejich pozvání opětovat. Host by nikdy neměl dojídat vše,

co má na talíři, neboť čínští hostitelé by to chápali jako projev nenasycenosti.

Za vhodné téma konverzace je považováno například konání olympijských her v Naganu či Tokiu,
oblíbená kulturní díla, apod. Rozhodně se nedoporučuje pokládat osobní otázky, hovořit o minoritách,
militarismu či etiketě práce.
8
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Je vhodné, aby host pronášel

přípitky,

aby se k němu mohli ostatní

připojit, neboť pít sám je v Číně považováno za nezdvořilost. Velikou

pozoruhodností je pro Evropana zajisté fakt, že v Číně je po jídle dovoleno si
hlasitě říhnout.

V tamních podmínkách je to chápáno jako vyjádření toho, že

nám chutnalo, nikoliv jako známka nevychovanosti. (17)

neměl

V Japonsku platí místní zvyk, že cizinec by
budou japonští
restaurace i

partneři

trvat na veškeré

uspořádání společenské

úhradě,

i

nic platit. Proto

přesto,

že pozvání do

akce vzejde z iniciativy hostujícího

partnera. Misky a šálky se v souladu s pravidly etikety mají vždy držet
oběma

rukama. Chceme-li jídlo

ukončit,

odkládáme

nikoliv na misku, jak je tomu zvykem v našich

hůlky (přibor)

na

stůl,

zeměpisných šířkách.
pokračovat.

Znamenalo by to totiž, že máme v úmyslu v jídle dále

Pokud si

Japonec pozve svého hosta do domácnosti, je to z jeho strany považováno za
významný projev důvěry a pro cizince veliká čest.

ARABSKÉ STÁTY

Do skupiny arabských zemí

řadíme

státy Blízkého a

Středního

severní Afriky. Mezi charakteristické znaky této oblasti,
arabština a islámské náboženství.
oblastech výjimkou ani významné

Přesto

určující

Východu a

její ráz,

patří

nejsou v některých arabských

křesťanské

komunity. Z dalších kritérii

odlišujících jednotlivé státy této oblasti

uveďme

(rozlohu) i ekonomickou úroveň.

zde ale převažuje mnoho společných

rysů,

Přesto

též jejich rozdílnou velikost

díky nimž lze toto široké spektrum států posuzovat jako jeden celek.
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Chystáme-li se na obchodní jednání s arabským partnerem, je dobré
se

důkladně připravit

výsledků

průběhu

a promyslet si veškeré možné varianty
příprava

jednání. Taková

i

je totiž pro arabské obchodníky

naprostou samozřejmostí a partner, který by tuto skutečnost jakkoli podcenil,
pravděpodobností neměl

by s velkou

doporučuje prověřit

si

předem

Každé - nejen obchodní -

při

šanci

partnerovu

Rovněž

jednání obstát.

důvěryhodnost

se

a spolehlivost.

jednání s partnery z arabských zemí je

poznamenáno jejich naprosto odlišnou a velice specifickou mentalitou.
Základními

předpoklady úspěchu

takového jednání proto jsou :

trpělivost,

sebeovládání a znalost místních zvyklostí. (10)
Při

POZDRAVU se zahraničními partnery si Arabové běžně podávají

ruce, zatímco mezi sebou se navzájem pohbí.
nepředstavuje

Představování

žádnou zvláštní formalitu. Obsah vizitek by

strany uveden v arabštině, z druhé pak v angličtině. Je

měl

důležité,

zde

být z jedné

na rozdíl od

výše uvedených asijských kultur, aby obsahovaly též akademické tituly a
funkce. To platí též

při

oslovování, kdy uvedením titulu

či

funkce

výrazně

stoupneme v očích partnera.
Za jednací jazyk je

běžně

považována francouzština,

jednáních se starší generací, ovšem též
rovněž

velmi

jednání přímo v

dobře

ovládají.

angličtina,

Nejvýhodnější

arabštině prostřednictvím

zvláště při

kterou arabští jednatelé
by

pochopitelně

bylo

vlastního (nikoli jejich domácího)

tlumočníka.

Na úvod jednání je obvykle

hodně času věnováno

vzájemnému

poznávání. Za standardní (i vhodné) je považováno, když o obchodních
záležitostech

začne

jako první

hovořit

běžné,

že

jiné záležitosti

či

arabský partner. Je zcela

v průběhu samotného jednání partner

vyřizuje různé

dokonce dlouze s někým telefonuje. Považoval by totiž za
někoho

rychle odbýt. Tím, že

v žádném

případě naznačit

přitom

nezdvořilost

nechají druhou stranu

čekat, nechtějí

nadřazenost.

Arabové mají

neúctu nebo snad
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vždy na všechno dost času. Evropská či americká uspěchanost je pro ně zcela
nepochopitelná. To se též odráží ve

skutečnosti,

ně

že dochvilnost pro

nehraje žádnou roli. (29e)
Jinak jsou to jednatelé bezesporu houževnatí, obratní a
začíná přehnanými

Vyjednávání
ústupků.

Smlouvání o

ceně

požadavky a pak následuje

je zde nedílnou

Jejich projev je dosti výrazný a

emocionálně

součástí

řada

obezřetní.

rituálních

jakéhokoliv obchodu.

zabarvený.

Veřejné mínění

má

pro ně naprosto stěžejní význam.

Důležitým

krédem je neztratit tvář.

Vadí jim proto pouze hanba (ostuda), která vyjde najevo, skrytá již
tolik ne.

Neměli

bychom

před

nimi nikterak kritizovat naši firmu,

neboť

pro

nedostatek loajality u nich velice snadno ztratíme respekt. Vzhledem ke
značně uvolněné

smluvní morálce v arabském světě je třeba raději několikrát

opakovat vlastní stanovisko a nikdy nespoléhat na ústní sliby partnera.
Arabové mají rádi pocit, že k výsledku jednání došli sami, bez nátlaku druhé
strany. Velkou chybou by
pospíchat

či

stanovovat

nezdvořilost. Rovněž

při

jednání s těmito partnery bylo

časové

není radno

lhůty.

rovněž

jakkoli

To je pokládáno doslova za

upozorňovat přílišně

na jejich chyby

či

ustupovat ze svých pozic víc, než-li je třeba. Tím bychom mohli lehce ztratit
partnerovu úctu vůči nám.
Jak je z dosavadního textu patrné, jednání s partnery z arabských zemí
je záležitostí

značně náročnou

a komplikovanou.

do obchodování s Araby, je nezbytné se

Dříve

podrobně

než se tedy pustíme

seznámit se specifiky,

zvyky a mentalitou této jedinečné kulturní oblasti. Významný vliv nejen na
obchodní jednání, ale též na osobní život Arabů, má náboženství -
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islám, který zde

převažuje.

Rovněž

problematika postavení žen má

v arabských zemích velmi specifickou podobu. 9
V OBLÉKÁNÍ platí pro cizince opět klasický západní standard, který
však může být přizpůsoben klimatickým podmínkám (např. košile s krátkým
rukávem). Ženy by měly mít v každém případě zahalené nohy až ke
kotníkům,

ostatně

což

setkat jak s jejich

platí i pro muže. U arabských

tradičně

bílými "kaftany"

10
,

partnerů

se

můžeme

tak s nejmódnějšími obleky

v západní stylu. (9)
Jako dary jsou nejvhodnější

důkladná

řazeni

na rozdíl od východoasijské kultury -

firemní a reklamní

příliš

se vozit

opět

předměty,

resp. pozornosti.

Nedoporučuje

cenné dary, jednak proto, že (i) na letišti probíhá velice

kontrola veškerých zavazadel, a rovněž proto, (ii) že Arabové jsou

k poměrně bohatým

národům,

přehnaně

tudíž bychom je

drahým

darem mohli až urazit.
Obvykle zvou arabští
většinou

trvá

alespoň dvě

maso zde z náboženských
skopové,

drůbeží

nebo

partneři

svého partnera na pracovní

hodiny a bývá

uvolněnější.

důvodů nepřipadá

hovězí

maso;

v úvahu.

Alkohol a
Většinou

nejčastější přílohou

jídlo a pití je slušností vždy alespoň ochutnat.

Celkově

oběd,

který

vepřové

se podává

je rýže. Nabízené

bychom ale měli jíst a

pít poměrně střídmě.
Pracovní večeře je z náboženských důvodů (modlitby) nepřípustná !

Při

konverzaci je lepší se vyhnout tématu náboženství, rodiny

pak její ženské

části),

mnohoženství

či

(zvláště

erotické tématice. Znalost arabské

mentality pak nesporně usnadňuje veškerou komunikaci. (22)

O otázkách náboženství, viry i postaveni žen v arabském světě bude podrobněji pojednáno později,
v samostatné subkapitole Víra a jejf důležitost.

9

10

Kaftan

=

orientálnf dlouhý volný plášť
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SEVERNÍ AMERIKA

Kultura Severní Ameriky by se dala charakterizovat jako protipól kultury
východoasijské, oproti tomu velice blízká evropské.
vůči Evropanům

daleko

Američani

jsou však

otevřenější, značně sebevědomí, přímočaří

a trochu

povrchnější.

Jakékoli jednání s Američany je provázeno

značnou

neformálností, a

to i při OSLOVOVÁNÍ. Je pro ně naprosto běžné oslovovat partnera křestním
jménem bez ohledu na pozici ve

firmě či věk.

Ve vzájemných vztazích

preferují rovnostářství, tudíž neuznávají hierarchii.

Základním americkým heslem je :"Čas jsou peníze". Může se proto
mnohdy stát, že se již k prvnímu setkání dostaví s vyhotoveným návrhem
smlouvy. Bývají

pečlivě připraveni

(což ocení i u druhé strany) a vždy mají

v zásobě nějaké alternativní řešení. Úvodní část jednání bývá velmi krátká,
neboť

nepotrpí na

zbytečné

formality. Po krátkém neformálním rozhovoru tedy ihned

přistupují

- jak již bylo

k meritu Gádru)
pro

věci.

ně například

rozhodnutí

třeba

řečeno

-

Američané

Preferují rychlé

si

příliš

odpovědi

a promptní rozhodnutí. Je

nepochopitelné, že v jiných kulturách je pro finální

souhlasu jednatelova

nadřízeného,

tudíž je

dotyčný

nucen

odložit rozhodnutí do doby, než bude schváleno kompetentní osobou. (1)

Většina Američanů při sobě

neustále nosí své VIZITKY.

Nicméně

jejich

vzájemná výměna není považována za nedílnou součást obchodního jednání.
Zvláště,

jde-li o jednorázový obchod, po

nepředpokládá

němž

se do budoucnosti

další kontakt. I v případě, že vy svou vizitku partnerovi přeci

jen předáte a on to neopětuje, není třeba se cítit jakkoli dotčeně. Na vizitkách
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se zásadně neuvádějí akademické tituly, funkce v podniku jsou však důležité
a na vizitkách by tedy rozhodně neměly chybět.

Jednacím jazykem je

pochopitelně angličtina. Většinou

strany očekává její dobrá znalost.
jazyků 11

cizích

na americké

Těžko můžeme

straně,

se od druhé

naopak spoléhat na znalost

s ohledem na

celosvětový

význam

angličtiny.

Efektivní využívání času, tzv. "time management" je v tamních
podmínkách považován za jeden z atributů osobní úspěšnosti. (29d)

Mimo jiné to má za následek i fakt, že spousta záležitostí Qakkoli urgentních)
je v rámci

pro

ně

třeba

časové

úspory

vyřizována

telefonicky. Dochvilnost a přesnost jsou

naprosto zásadními vlastnostmi a vyžadují je i od svých partnerů. Je proto

nechávat si

dostatečnou časovou

kolaps neohrozil náš

včasný příchod

z nějakých objektivních

důvodů

rezervu, aby ani

případný

na jednání. Stane-li se

přesto,

vědět.
vyznačuje

Nejen jednání, ale americký životní styl jako takový se
rychlostí

netrpělivost.

(uspěchaností).

Z toho

K dalším charakteristickým

také

znakům

plyne jejich

patří

•

přátelskost

•

silná orientace na cíl a úspěch,

•

individualismus,

•

suverenita (hraničící občas až s agresivní průbojností),

•

entuziasmus 13•

(leckdy jen povrchní),

V posledních letech se na americkém kontinentě začíná dosti rozšiřovat španělština.

12

ASAP, zkratka z angl. As Soon As Possible.
13
Entuziasmus (kniž.), z angl. enthusiasm = nadšení, zanícení (pro něco)
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že se

opozdíme, je nezbytné to dát americkému

partnerovi alespoň telefonicky co nejdříve (ASAP12)
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jednatelé neradi improvizují a

Jakmile však na ústupky

Preferují

důležitější

Daleko

vyčerpají
příliš

vztahy a nehledí
ně

pro
je

jako první ustoupit.

velice rychle

přímé

JSOU

Vysvětlením

kvantifikovatelné výsledky.

často

jen dojde,

ně určený.

rezervy a prostor pro
budoucnosti.

před

nechtějí

krátkodobé,

své
do

ihned

pravděpodobně skutečnost,

že

jejich hlavní motivací jsou PENÍZE, což je stimuluje právě ke zmíněné
kvantifikaci.
Jejich pracovní i smluvní MORÁLKA je na velmi vysoké úrovni. Je-li
smlouva

uzavřena, můžeme

se spolehnout na její

bývají značně obsáhlé a podrobné.

Američané

práva a povinnosti smluvních stran byly
Vyznačují

se též

značnou

řádné plnění.

si velice zakládají na tom, aby

jasně (explicitně)

vyřešení

absolutní

specifikované.

pracovitostí a loajalitou k firmě, pro níž zrovna

pracují. Vyskytne-li se jakákoli pracovní záležitost , kterou je

má její

Smlouvy

přednost před

třeba urgentně vyřídit,

ostatními zájmy14• Za tuto

oběť

nemá

pracovník nárok na jakékoli odškodné a neočekává ani žádné zvláštní uznání
či odměnu.

(17)

Neformálnost Američanů se projevuje i ve stylu jejich OBLÉKÁNÍ.
Tomu se může
a pohodlné

přizpůsobit

oblečení.

i zahraniční partner. Vhodné je jakékoli elegantní

Saka a kravaty nebo dlouhé šaty jsou zvykem pouze

v lepších hotelích, klubech
společenská

či

restauracích. Pakliže se koná

událost, na niž je formální

oblečení

nějaká

podmínkou vstupu, je to

vždy uvedeno na pozvánce k dané příležitosti.

Dary jsou vítány pouze tehdy, jste-li pozváni do domácnosti.

V ostatních
nějak

případech

není

předávání dárků

v rámci obchodního jednání

obvyklé. Pozve-li nás americký partner na

oběd či večeři,

je

opět třeba

Má-li již americký pracovník například zakoupené letenky na rodinnou dovolenou, s naprostou
se předpokládá, že i přesto ve firmě zfistane a jeho letenka buďto propadne nebo ji
"přebukuje" a za rodinou přiletí později.
14

samozřejmostí
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dostavit se

včas.

Oběd

většinou lehčí,

bývá

Pouze

při

tzv. "cocktail parties" se toleruje malé

zpoždění.

obvykle mezi 12. a 14. hodinou. Hlavním jídlem

pak bývá

večeře.

například

pozváni na tzv. "brunch" 15

V jednání je možné

pokračovat

i

během

víkendu, jste-li

Jíte-li společně s americkým partnerem v restauraci, buďte připraveni si za
sebe zaplatit, přestože jste byli pozváni vaším protějškem.

Na placení

zvlášť

není v amerických podnicích nic neobvyklého. Pouze

v případě, že vás partner pozve do restaurace za
pravděpodobně
Američana

účelem

jednání, bude chtít

vše uhradit i za vás. Rozhodnete-li se naopak VY pozvat

do restaurace, s úmyslem za

předem jednoznačně

něj

zaplatit, musíte mu to dát

najevo. V rámci pracovních obědů nepřicházejí v úvahu

žádné alkoholické nápoje, s výjimkou vína. Odmítnutí nabízeného jídla nebo
pití není považováno za neslušnost.

Některé

pokrmy jsou Američané zvyklí

jíst rukama, čemuž se můžete, ale nemusíte přizpůsobit.

Mezi oblíbená témata KONVERZACE
patří

při

neobchodních

příležitostech

rodina, cestování, sport, hudba, filmy, ale též povídání o

zaměstnání
Američané

obou

partnerů

pro

ně může

průběhu

být leckdy zajímavé a zábavné.

si zakládají na tom, že jsou v pohodě, a že je všechno skvělé ( ''I'm

OK, you're OK !")(29c) Potrpí si na komplimenty, které sami velmi často

druhým skládají.

•
.S

--.

-

-~· .•:t.

::;
·I.

Brunch je výraz pro "mezichod", něco mezi snídaní a obědem, podávaný obvykle mezi ll . až 14.
hodinou.
15
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EVROPA

Státy evropského kontinentu jsou si svými kulturami poměrně blízké.
však existují i jisté rozdíly, které je
jednáních
stejným

zohledňovat.

třeba při

mezinárodních obchodních

Obyvatelé jednotlivých

skutečnostem různou důležitost,

Přesto

států

a to je pro

mohou

přikládat

úspěšně

fungující

obchodní vztahy výhodné znát.
Vzhledem k tomu, že Česká republika je součástí evropského celku,
neměli

bychom

narážet na
Přesto

•

při

jednáních s příslušníky ostatních evropských

výraznější

interkulturálních odlišností.

si několik příkladů odlišností v rámci jednoho kontinentu uveďme.

Německo

představuje

našeho

největšího

hospodářských vztahů
prvků,

důsledku

problémy v

států

obchodního partnera, tudíž s ním do

vstupujeme

poměrně často. Přes

množství shodných

které mezi námi a naším "sousedem" existují, lze odhalit i

řadu

specifik, kterých je zajímavé a užitečné si povšimnout.

Němci

se na obchodní jednání dostaví vždy

přesně

(piinktlich) ve

smluvený čas. Ve své přípravě jsou velice pečliví a důkladní, a to nejen co do
podkladových
věcné

materiálů

problematiky,

a jejich prezentace, ale i co do podrobné znalosti

kterou

pak

následně

zúročí

při

argumentaci. Zahajovací fáze bývá obvykle vcelku formální, tj.
se

uskutečňuje

vzájemným podáním ruky, jakékoli objímání

poplácání po rameni

nepřichází

v úvahu.
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dodržování pravidel etikety v průběhu celého jednárú. Na sebemenší
porušení pravidel z naší strany nahlížejí dosti nelibě. 16
Při

oslovování se používá

německého

"Friiulein"(slečna), přičemž právě
značně

tudíž k tykárú mezi

na odlišení paní a

běžné

citliví. Vykárú je zcela
účastníky

"Herr"(pan), "Frau"(paní) a

i mezi

slečny

německými

obchodního jednání

jsou

Němci

spolupracovníky,

může

dojít jen zcela

výjimečně.

VIZITKY je

třeba

přichystané

mít

postrádat akademické tituly, ovšem pak je
správný

překlad

(našemu titulu Ing.

z náležitostí pak odpovídají

v němčině.
třeba

například

Rozhodně nesmějí

dát dobrý pozor na jejich

odpovídá Dipl. Ing.). Další

českým poměrům,

lj. jméno,

příjmení,

titul,

funkce, název a adresa firmy, telefon, příp. fax. (29e)
Jednacím jazykem je obvykle
pravděpodobností, obzvláště

němčina. Němcům

by však s největší

v bankovních a obchodních kruzích,

potíže jednat v angličtině nebo

francouzštině.

nečinilo

Pakliže probíhá jednání

v němčině, používá se výhradně spisovný jazyk, nikoliv regionální dialekty.

Mezi základní německé atributy bezesporu patří : spolehlivost, přesnost,
organizovanost, smysl pro pořádek, funkčnost, výkonnost, spořádanost,
pečlivost,

serióznost a korektnost.

Výše uvedené vlastnosti jsou patrné i z takových drobností jako je
uspořádání
německého

i ve svých

věcí

na stole

či

v pracovním

kufříku.

Chcete-li tedy na

partnera udělat dobrý dojem, měli byste bedlivě dbát na pořádek

věcech,

aby se vám

třeba

nestalo, že v průběhu jednání nebudete

moci něco najít nebo že své podkladové materiály pro prezentaci budete mít
různě zpřeházené.

Jako příklad narušení "morálního kodexu" v očích německého partnera uved'me třeba parkování na
nepovoleném místě, svléknutí saka při jednáni, nevhodné emocionální chování, apod.
16
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většina

Vzhledem k tomu, že
proexportně,

jsou

v záležitostech

němečtí

firem je

značně přizpůsobiví

jednatelé

zahraničního

německých

obchodu orientují. Jsou
přímé

potrpí si na konkrétní nabídky a

konečného

odrazem stylu

řízení

výsledku) je

případů

závazků

smluv

a

jednání. Jejich kontrakty jsou
Uzavření

dohody

časově poměrně náročné,

což je

v Německu, pro který je typická centralizace

rozhodovací pravomoci na
K plnění

velice rychle se

techničtí, realističtí

charakteristické svou propracovaností a podrobností.
(dopracování se

zaměřena

úroveň

přistupují

vrcholového (top) managementu.
zvláště

-

většině

zavedené firmy - ve

velmi zodpovědně. (30)

Formálnost se odráží i ve stylu OBLÉKÁNÍ. Pro muže bez výjimky
platí klasický oblek s kravatou, ženy mohou volit
však být vkusné a

účelové.

přísloví

Známé

"šaty

oblečení pestřejší,
dělají člověka"

musí

bychom

v případě Němců mohli doplnit na "šaty dělají (ukazují) serióznost člověka".
Ani zde není výjimkou pozvání na
pozváním na

večeři

vám

německá

společný oběd či večeři, přičemž

strana již prokazuje jistou

obchodních záležitostech je povoleno diskutovat
Alkoholické nápoje v tomto

případě

Kdo pozvání vysloví, by

měl

zásadně před

nejsou tabu, vhodné je

též zaplatit. Dary

čest.

O

a po jídle.

například

víno.

německým partnerům

nevozte. Daleko více ocení propagační předměty vaší firmy

(diáře,

pera ... ).

• Francouzi
jsou proslulí tím, že si též potrpí na formality

(zvláště při

pozdravech a

oslovování) a ocení stylovost. Zdraví zásadně podáním ruky, a to při každém
setkání, tj.
Důležité

včetně

ale je, pamatovat si, s kým už jsme se ten den zdravili,

opětovné potřesení
věnované

každodenního pozdravu se svými spolupracovníky.
neboť

rukou si Francouzi vyloží jako nedostatek pozornosti

prvnímu setkání a cítí se uraženi.
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dodržována formální zdvořilost.

Příjmení

se nevyslovuje, za vhodné a slušné

se považuje oslovení "monsieur" nebo "madame" spolu s plnými
tituly.

Důstojnické

hodnosti ve Francii

dávno odešli. Byl-li

někdo

běžně

kteří

užívají i ti,

jednou ministrem, oslovení "pane

funkčními

již z vojska

ministře"

mu

již náleží celoživotně. Pakliže má dotyčná osoba titulů více, je vhodné použít
ten nejhonosnější z nich. (10)
Francouzskému partnerovi se

představujeme

uvedením našeho

jména, funkce a podniku, jenž zastupujeme. Francouzi rádi jednají
prostřednictvím

svých nejvyšších firemních

představitelů

a totéž

očekávají

i

od partnerské firmy, tj. že se jednání rovněž ujmou pracovníci vrcholového
managementu. Jednání

předchází pečlivá příprava,

zejména po

věcné

stránce. 17
Výměna
doporučuje

být jméno,

VIZITEK je vždy součástí představování, přičemž se

mít je

vytištěny

příjmení,

ve

francouzštině.

Jejich obsahem by

funkce v podniku, název podniku,

včetně

opět mělo

jeho adresy,

telefonu či faxu.
V obchodních záležitostech jako jednací jazyk vládne francouzština.
Francouzi jsou totiž znační nacionalisté,
tak na

svůj

kteří

jazyk, který navíc považují za

jazykům učí,

a i když nějaký ovládají

jsou velice hrdí jak na svůj stát,

světový.

Jen velmi neradi se cizím

(většinou angličtinu),

tak se jej zdráhají

používat. Proto jednatelé, znalí francouzštiny natolik, že nemusí využít
služeb tlumočníka, získají v

očích Francouzů značné

uznání.

Francouzští jednatelé nenávidí odbíhání od projednávaného tématu,
nelibě

17

nesou jakoukoli rozvleklost. Jsou velice

zdvořilí,

působí

vždy

Pokud francouzská strana zjistí, že její protějšek svou přípravu zanedbal, může se stát, že

celé jednání

klidně přeruší

s tím, že

pokračovat

důkladně připravena.
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(grooming). Muži i ženy by
oblečení,

perfektně

nechybí jim styl v oblékání a jsou vždy
měli

volit elegantní a co

upravení

nejkonzervativnější

lj. oblek s kravatou, resp. klasické šaty či kostým. (29e)

Být vkusně a pěkně oblečen na jednání s Francouzi je asi stejně nezbytné,
jako pro Japonce jednání v týmu.

Jsou-li
zvlášť

obě

strany

důkladně připravené,

nebývají jednání s Francouzi nijak

komplikovaná. Naopak, jejich průběh je pak poměrně rychlý a hladký.

Zdvořilost

a uhlazené chování

Jemný humor, ironie

či

samozřejmě očekávají

politické anekdoty jsou

i od druhé strany.

přitom

přípustné.

naprosto

Tabu je však otázka na politickou příslušnost partnera.

O Francouzích je též známo, že neradi cestují, a proto (je-li to jen trochu
mělo

možné)
termínů

by se jednání

je však

třeba

uskutečnit

mít na

paměti,

svátcích, kterých je ve Francii
Jako

případné

na jejich domácí

půdě. Při

sjednávání

že v srpnu - v době dovolených - a o

relativně

dost,

dary jsou vhodné pouze firemní

nepřichází

jednání v úvahu.

propagační předměty,

drahé

dary by Francouze spíše mohly urazit.
Francouzi jednání velmi
obědů či večeří

často

spojují se

společenskými

akcemi. Krom

nemusí být výjimkou ani obchodní snídaně. Jedním z důvodů

spojení gastronomie s jednáním je i fakt, že Francouzi velice rádi

dobře

pijí a zároveň chtějí partnerovi představit francouzskou kuchyni.

Obědy

většinou

dosti vydatné a mohou trvat až

tři

jedí i
jsou

hodiny. O obchodních

záležitostech se začíná hovořit až při podávání kávy. Zvykem je (stejně jako
u

Němců),

samo o
alespoň

že kdo vyslovil pozvání, platí. Pozvání hosta do domácnosti je

sobě

významným gestem. Je proto vhodné,

malý dárek

(květiny

přinést

na

návštěvu

hostitelce a láhev kvalitního pití - krom vína -

hostiteli). (17)

57

Diplomová práce, září 2007

Šárka GlajchoYá

• Britové
jsou konzervativní a rezervovaní. Velká Británie je zemí mnoha tradic a
zvyků,

které vznikaly

víceméně

v izolaci, a jsou tudíž odlišné od zvyklostí

kontinentální Evropy i Ameriky.

Pracovní a obchodní
písemně.

Na formu

schůzky

společenského

třeba věnovat značnou

pozornost

se domlouvají

osobně,

telefonicky nebo

styku se v Británii velmi dbá, proto je
napři'klad

stylizaci úvodního dopisu. Je

vhodné jej adresovat jmenovitě, pro danou záležitost kompetentní
na

závěr

uvést vlastní jméno, funkci a adresu. Pakliže jde o

osobě,

vůbec

a

první

kontakt s partnerem, doporučuje se též přiložit materiály o firmě.

Na britských ostrovech je zvykem oslovovat
stojí

buď

který

"Mr" (jde-li o muže), "Mrs" Qde-li o vdanou ženu) anebo "Miss"

(jedná-li se o

slečnu).

šlechtický titul. 18
příjmení,

příjmením, před

Britští vedoud

Při představování

se

představitelé

zásadně

firem mohou mít

uvádí

křestní

jméno i

ovšem akademické tituly se vypouští.

Navštívenky jsou zde doslova jednatelovou "VIZITKOU", tudíž se
nehodí vizitky na levném

papíře,

ani pouze

tištěné.

U britského partnera

bychom tím vzbudili nedůvěru. Vhodné jsou proto vizitky ryté na kvalitním
těžším

kartonu. Jejich

nepovažuje se za

výměna

nezdvořilé,

sice není nedílnou

partnera o vizitku

součástí

přímo

jednání, ale

požádat. Ani na

vizitkách nejsou uvedeny akademické tituly, pouze postavení jednatele
stavovské označení

(např.

advokát). Dále název firmy, její adresa, telefonické

a faxové spojení.

18

či

Většinou se jedná o rytířský titul knight, a tito se pak oslovují křestním jménem, jemuž

předchází slovíčko "Sir" (Pane).
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Jako jednací jazyk

přichází

v úvahu

výhradně angličtina,

možno britská, která je odlišná od americké, australské

či

a to pokud

kanadské (nejen

výslovností).
Přípravě

na obchodní jednání není ze strany

Britů věnována přílišná

pozornost. Může se dokonce stát, že britský partner se s materiály zaslanými
druhou stranou seznamuje až při samotném jednání. Přesto se zde velmi dbá
na formu jednání.
většinou počasí či

Začíná

se vždy

dokonce

žádné)
či

nevhodných slov

konverzací, jejíž náplní je

cesta hostujícího partnera. Měli bychom se však vyvarovat

nemístné familiémosti jak ve
(nebo

společenskou

čistě společenských

vyjadřování,

zareagování

tak v chování.

na

Rovněž

korespondenci,

pozdní

používání

projednávání obchodních a pracovních záležitostí na
akcích by mohlo mít za následek, že v očích britského

partnera začneme klesat. (17)
Britové ocení dochvilnost,
při

disciplinovaní, slušní a

řád

a pečlivé

plnění závazků.

jednáních, jež probíhají zcela

Jsou klidní,

věcně, rozhodně

nepopustí uzdu svým emocím. Velice často se přitom usmívají©.

Smluvní morálka je
Přesto

Je to

i zde do

značné

zapříčiněno

obecně

u britských

partnerů

míry ustupuje ústní dohoda

jednak

komplexnějším

ale též faktem, že ne všichni

na vysoké úrovni.

kontraktům

písemným.

charakterem uzavíraných

zahraniční partneři

obchodů,

se mohou pochlubit

stejně

vysokou úrovní smluvní morálky.

Při

svém vyjadřování Britové často používají frází, jimiž sice nikoho

neurazí, na druhé

straně

ovšem není zaručeno, že partner správně pochopí
jejich pravý význam. 19

Napffklad frází: "That's interesting. " - to je zajímavé- dávají Britové naopak slušně najevo svůj
nezájem.
19
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obchodního jednání mohou být i pracovní
zcela

potvrdit a

výjimečně
při

i

společenské večeře.

nejbližší vhodné

snídaně, častěji

Pozvání

příležitosti

jej

však

je pak nutné

opětovat.

Etiketa

stolování je velice podobná kontinentální evropské. Liší se snad jen
důslednějším

používáním

společenské

akce bychom

alespoň

ubrousků,

které se kladou na kolena. V průběhu

neměli hovořit

o obchodních záležitostech,

ne do podávání kávy. Britové mají rádi humor, konverzaci o sportu,

počasí, zvířatech či

cestování. Za vhodná nejsou považována témata politické

a náboženské příslušnosti či jakékoli osobní otázky. (30)
Britové zůstávají konzervativní a formální i co se OBLÉKÁNÍ týče.
Muži nosí stejnobarevný oblek - tmavošedý nebo tmavomodrý -

tradičně

s jemným proužkem. Hnědý oblek je přípustný pouze v pátek. Košile bývá buďto
jednobarevná nebo též s proužkem. K jednobarevné košili se hodí kravata se
vzorem, ne však

vlněná.

Velký

důraz

je kladen na

pečlivě vyleštěné

boty a

jednobarevné tmavé ponožky. Ženy by měly volit šaty, které mohou být i
barevné, ne však křiklavé.
DARY v britském království rozhodně patří k obchodu. Jejich hodnota
může

být různá, záleží zcela na jednatelově uvážení.

• Italové
se od ostatních evropských

národů

liší nejen

jazykově,

ale též svým

temperamentem. Jsou nabití životním elánem, což je na nich na první pohled
patrné.
Jednání je možné si domluvit telefonicky. Pakliže se jednatelé
rozhodnou pro písemnou formu, je vhodné psát v italštině. Snaha o
komunikaci v jejich
oceněna.

mateřském

Domluvenou

schůzku

je

jazyce je italskou stranou vždy velmi
třeba předem několikrát
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často mění svůj

program a ne vždy o tom informují ty,

kteří

jsou danou

změnou dotčeni.

V italském obchodním

světě

je zvykem se navzájem oslovovat

akademickým titulem nebo funkcí. 20 Pouze oslovujeme-li
užíváme slov "pane" nebo "paní".
vyměňují

Při představování

své vizitky, které mohou být též v

si

někoho

partneři

angličtině,

jiného,

navzájem
popř.

ve

francouzštině.

Znalost cizích

jazyků

není u italských

tlumočníka

dobré mít k dispozici

partnerů

zcela

běžná,

proto je

nebo se sami snažit vést jednání v italštině.

Ital totiž ocení i nedokonalou znalost svého jazyka.
Jednání mohou probíhat různým způsobem podle toho, z jaké oblasti náš
italský protějšek pochází.
V severní Itálii se

můžeme

setkat s precizností a vysokou úrovní smluvní

morálky, která je vlastní jak

Itálii se

tak švýcarským

doporučuje (alespoň zpočátku)

zástupců

a k osobnímu jednání

se od Italů nedá příliš
vždy

německým,

včas.

Pokud se

očekávat,

přeci

jednat

přistupovat

partnerům.

prostřednictvím

až po

určité době.

V jižní

místních

Dochvilnost

ale sami bychom se na jednání měli dostavit

jen zpozdíme a

slušně

omluvíme, nebude nám to

rozhodně vytčeno.

Italové jsou považováni za velice emotivní národ, tudíž jednání s nimi
nemusí být pro jejich výbušnost vždy
plně soustředí

na

řešení

příjemné. Obecně

problému a nenechávají se spoutávat

zásadami. S formálními prezentacemi se
k ignorování obvyklých

20

příliš nezatěžují.

postupů. Doporučuje

nejvíce italskému stylu jednání,
přizpůsobení očekávat.

o nich platí, že se

neboť

se však

nějakými

Inklinují spíše

přizpůsobit

se co

z jejich strany nelze jakékoli

(21)

Tituly Dr. nebo Dott. na vizitkách označuji- na rozdfl od našich zvyklosti- i ekonomicky
vysokoškoláky. Zatimco titul/ng. je určen pouze pro absolventy vysokých škol technického

vzdělané
směru.
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INikdy nesmíme italského partnera urazit.!
Vždy je třeba mu ponechat dostatečný prostor pro event. změnu názoru, aby
před

námi neztratil

tvář.

Vyplatí se též

nešetřit vhodně

komplimenty. Při jednání s Italy je třeba značné trpělivosti,
některé

formulovanými

neboť

se stává, že

již uzavřené záležitosti se znovu renegociují.21

OBLÉKÁNÍ je v Itálii důležitou součástí životního stylu. Italové mají
vytříbený

vkus a

bedlivě

sledují

nejnovější

módní trendy. Pro obchodní

jednání je pro muže ze severních oblastí naprostou
kalhoty a košile s kravatou. Na jihu je zcela

samozřejmostí

běžné přijít

na jednání v košili

s krátkým rukávem a bez kravaty. V obou případech však musí být
vkusné a stylové. U žen se
příliš

oblečení

oblečení,

ne však

samozřejmostí.

Obchod

kvalitní

nápadné.

Pracovní
může

očekává především

sako,

obědy

být v tomto

a večeře jsou v Itálii naprostou

případě

projednáván i při jídle.

obvyklé pít víno, a to v poměrně
pozvání vyslovil.

Nezřídka

značném

Při těchto příležitostech

je

množství. Platí obvykle ten, kdo

ovšem na zaplacení trvá italský partner. Pak je

vhodné- po kratším zdráhání- tuto nabídku s vděčností přijmout.
Humor a dobrá nálada bezesporu
atributům.

Zásada zní : "Nic

(včetně

patří

k výrazným italským

práce) se nesmí brát

vítaná témata konverzace Italové řadí svou kulturu,

příliš vážně!"

umění,

Mezi

dobré jídlo, sport

( fotbal!), rodinu, filmy a italskou přírodu. Mluvit naopak není vhodné o víře,
politice a druhé

světové

válce. (22)

Mezi výrazné vlastnosti
považovány za
případě

21

Italů patří

důležitou součást

jejich

štědrost.

Dary jsou proto

jednání, i když nesmí být v žádném

chápány jako reakce na jednání.

= znovu projednávají (z angl. negotiate- jednat).
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LATINSKÁ AMERIKA
Země

Latinské Ameriky sice

nich nalezneme mnoho
těchto národů

netvoří

homogenní skupinu

společných znaků. Některými

států,

i

přesto

u

atributy se mentalita

dosti podobá zvyklostem jižní Evropy. Toto platí zejména pro

tzv. Laplatské státy - Argentinu a Uruguay, kde

převažují

obyvatelé

evropského původu.
Jednacím
upřednostňují
popř.

jazykem

převážně

je

španělština,

spíše portugalštinu. V úvahu ovšem

v Brazílii

přichází

též

pak

angličtina,

italština.
VIZITKY by

měly

být

španělštině či portugalštině

potištěny jednostranně,

pokud možno ve

(dle země účastnící se jednání), mohou však být i

v angličtině. V "Laplatských státech" se na vizitkách

běžně uvádějí

všechny

tituly, zatímco v Brazílii se žádné tituly nepíší.22
Pro

představování

platí velmi podobná pravidla jako v Evropě.

V "Laplatských státech" si

partneři

navzájem podají ruce a uvedou své

jméno a titul. Důležité přitom je ...
. . . nepustit partnerovu ruku, dokud nejsou jméno a titul vysloveny.

V Latinské Americe se též
příjmením

doporučuje

oslovovat titulem nebo funkcí a

dané osoby. Oslovujeme-li ženu jako "paní"

či

"slečno",

nenásleduje pak její příjmení, ale křestní jméno. V Brazílii oslovujeme pouze
jménem, případně i podnikovou funkcí. (17)

Pozor na odlišné zvyklosti v používání titulů. Například titul ,,Ing." v zemích Latinské Ameriky
náleží absolventům vysokých škol technického směru, zatímco po pětiletém studiu na vysoké škole
ekonomické je užíván titul "Econ." a po čtyřletém studiu na téže škole titul "Contador." "Dr."
označuje výhradně doktory práv a sociálních věd.
22
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Na jakoukoli

schůzku

objednat. Brazilci jsou velice
zdrženlivě.

velmi

Pozdní

přátelští, přesto

příchod

Argentinci a Uruguayci sice také
příchod

partnera tolerovat
příjemné

navození

do patnácti až dvaceti minut se toleruje.

většinou

dochvilní nejsou,

rozhodně nechtějí.

uspěchávat

v zásadě probíhají bez

větších

důraz

je kladen na
spěchají

a

očekávat řádné plnění přijatých

Jedná se o velmi temperamentní národ, jež ocení živý projev. (10)

méně

speciality.

pokračovat

obvyklé) nebo v rámci

Latinoameričané

večeře.

v restauraci

Podávají se

při obědě

většinou

jednání s příjemnými akcemi,

např. návštěvou

(

národní

jsou velmi pohostinní, druhá strana by se však

vynasnažit jim tuto pohostinnost oplatit. Argentinci a Uruguayci

může

pozdní

formálností. Obchodníci z Latinské Ameriky

Obchodní jednání mohou též
v Brazílii

Velký

nicméně

ani druhá strana. Vlastní obchodní jednání

jsou v jednání velmi seriózní a lze od nich
závazků.

však obchodní jednání vedou

atmosféry a poznání se navzájem. Jen neradi

tudíž by neměla nic

předem

s brazilským partnerem je nezbytné se

často

měla

spojují

sportovní události, kde se

daný obchod rovněž neformálně projednávat.
Méně formální je pro tyto státy typický též přístup k OBLÉKÁNÍ. Je

vhodné vzít si sako, kalhoty a kravatu, avšak kompletní oblek není nutností.
Délku rukávů u košile je možné přizpůsobit klimatickým podmínkám.

~
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AFRIKA
Pro ilustraci kulturních specifik a

průběhu

jednání na africkém kontinentu

jsem si zvolila Jihoafrickou republiku. O severní Africe již bylo pojednáno
v rámci kapitoly o arabských zemích. V subsaharské

části

je život

značně

poznamenán chudobou, zaostalostí a špatnými životními podmínkami.
Přesto

se jednatelé snaží vyrovnat svým
64
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a neradi vidí jakékoli
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třeba

projevy pochybností o jejich úrovni. Je proto
přesvědčit,

že jej nikterak

nepodceňujeme,

afrického partnera

ba naopak, že jej považujeme za

zcela rovnocenného protivníka.
nejčastěji

V obchodním styku je jako jednací jazyk
angličtina,

V tomto

která se též objevuje na vizitkách (tituly

případě

však vzájemná

výměna

vizitek

nutnou součást obchodního jednání, neboť mnozí

využívána

raději neuvádějte).

nepředstavuje nezbytně

afričtí

jednatelé své vlastní

vizitky ani mít nemusí.
Při OSLOVOVÁNÍ se doporučuje pouze "pane" či "paní" spolu se

jménem dané osoby.

Titulů

se používá pouze u

doktorů

medicíny nebo

filosofie, běžné jsou ovšem tituly vojenské. Podnikových funkcí se neužívá
vůbec.

Vzájemná

důvěra

je pro jednání s Afričanem natolik podstatná, že se

brzy přechází na oslovování křestními jmény, jež pocit vzájemného sblížení a tudíž i důvěry- ještě umocňuje. (1)
Orientační

fáze jednání je proto velmi

lepšího poznání partnera. Každé jednání
rozhovorem,

při

kterém by se

důležitá,

začíná

zásadně neměly

a to

právě

z

důvodu

kratším, neformálním

komentovat africké

poměry,

problematika mnohoženství, apod. 23
Nutným předpokladem pro úspěšné jednání s Afričany je dostatek
trpělivosti.

Na všechno mají dost času a není tudíž kam spěchat.

Na jednání je však nutné se dostavit přesně.
a

zdvořilí,

dohoda

považují

plnění

konzervativnější, čímž

se

sjednaných
způsob

věcní

Oblíbenými tématy konverzace jsou sport, cestováni a hudba.

65

závazků

za

samozřejmost.

jejich jednání v mnoha bodech

podobá britskému.

23

jednatelé bývají

preferují jednání ve stylu "výhra - výhra". V momentě, kdy je

uzavřena,

Jsou spíše

Afričtí
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Jejich značný konzervatizmus se projevuje též v
Doporučuje

se tedy

opět

klasický, formální oblek,

košile s krátkým rukávem v horkých
africký partner

rozhodně

součástí

obchodní

návštěvy

kalhoty, kravata a

Nevhodné

chápat jako projev neúcty k

oblečení

jsou pak požadavky na

měsících.

příp.

OBLÉKÁNÍ.

odění

bude

němu. Méně přísné

v prostorách restaurací a

hotelů.

Pakliže je

i nějaká společenská akce, je lepší se předem

informovat na tzv. "dressing code" (kodex v oblékání).
Jihoafričané
večeře

jsou velmi pohostinní. Pracovní
běžné.

jsou proto zcela

snídaně, obědy či

Výjimkou není ani pozvání do domácnosti.

Obchodní záležitosti je možné projednávat i v průběhu jídla, ovšem pouze
při

v restauraci, nikoli

pozvání do domácnosti. Malé dárky budou vítány,

nejde však o nezbytnou společenskou povinnost.

v

,.

,

v

"

ZEME BYVALEHO SOVETSKEHO SVAZU

tvoří

velká skupina samostatných

vzájemně

států,

které jsou si v mnoha ohledech

podobné, existuje mezi nimi však i

řada

rozdílných

znaků.

Pro

ilustraci specifik obchodního jednání s touto částí světa jsem si vybrala Rusko.

• Rusko
Jednatelé chystající se na obchodní
dostatečný počet
neboť jsou

návštěvu

vizitek a vyžádat si je též

při schůzce

měli

mít

od druhé strany,

zde značné problémy s telefonními seznamy.

Jako jednací jazyk je bezesporu
angličtiny

do Ruska by u sebe

není radno u ruských

přítomnost tlumočníka

je

často

nejvýhodnější
obchodníků

nezbytná.

Při

ruština. N a znalost

příliš

oslovování je nutné

vyslovovat partnerovo jméno a dodržovat zdvořilou formu.
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Styl OBLÉKÁNÍ se liší dle regionů, a proto se vyplatí předem se o
místní

módě

informovat. Konzervativním

oblečením rozhodně

nikdy nic

nezkazíme.
pečlivě připravují.

Rusové se na jednání vždy
schůzku může
trpělivosti.

aby

poměrně

být leckdy

třeba

obtížné, je proto

Jakmile je termín stanoven,

schůzka

Domluvit si s nimi

doporučuje

se

notná dávka

přizpůsobit

vše tomu,

nebyla zrušena. Ruští jednatelé jsou velmi trpěliví a preferují

dlouhá jednání. Již zahajovací fáze, charakteristická dlouhými úvodními
projevy, je
jednání,

značně

ačkoliv

rozvleklá. Od partnera se

očekává včasný příchod

na

pro ně samotné není opoždění nic výjimečného. Jednají vždy

v týmu, a ti, co se jednání

přímo účastní,

obvykle nedisponují pravomocí

k finálním rozhodnutím. Sami jen neradi ustupují, zato svého oponenta se ke
kompromisům

snaží vždy

přinutit.

Je proto

třeba

mít

jasně vytyčený

cíl,

k němuž pak celý tým jednotně směřuje. Jasné argumenty a dokonalá znalost
věcné

problematiky jsou pro

stěžejní. Smluvně

jednání s ruskými partnery naprosto

sepsané závazky plní spolehlivě, drží se však striktně jejich

znění,

doslovného

úspěšné

proto je

třeba

věnovat

formulaci kontraktu

náležitou

pozornost. (1)
První nabídka při úvodním jednání nebývá nikdy nabídkou poslední. 24

V rámci jednání se Rusové snaží nabídnout
občerstvení,

jako sušenky, kávu,

čaj,

slané

pečivo

i

nejrůznější

rozličné

druhy

nealkoholické

nápoje. To samé se pak očekává i od druhé strany, pakliže by se další jednání
konalo na jejich
by vás hned u
pouze hosty

půdě.

Jste-li v Rusku pozváni na jídlo do restaurace, mohli

dveří zaskočit tzv.dveřníci, kteří

splňující

mají za úkol vpustit

jisté podmínky. Na stole

většinou

stojí

dvě

dovnitř

lahve -

Je proto třeba taktně vyčkávat nebo se i občas rozčílit a pohrozit ukončením jednání.
Rusové se sice na chvíli naštvou, ale vždy se pak k jednání opětovně vrátí. V opačném
případě by vás totiž mohli pokládat za příliš snadné soupeře.
24
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s vodou a s vodkou. Rusové jsou zvyklí pít poměrně dost a
střízliví.

Mohou se dokonce snažit o

pokračování

přesto zůstávají

v jednání i v případě, že

hostující strana je již lehce pod vlivem. Pozvání do ruské domácnosti bývá
pro partnera velkou ctí a pro hostitele pak dosti nákladné. Dary vítají
v podobě propagačních předmětů firmy.

AUSTRÁLIE

neboli "Downunder", kontinent na

opačné straně

ohledech velice pozoruhodným místem.
předmětem

však není

Jedinečná

polokoule25, je v mnoha
fauna a flóra Austrálie

zájmu této práce, proto se i zde, navzdory své osobní

zkušenosti s tamním životem,

zaměřím opět

pouze na otázky spojené

s obchodním jednáním.
Vzhledem ke
navázání

značné

dlouhodobějšího

vzdálenosti je

účelné,

pakliže máme zájem o

vztahu s australským partnerem, mít na daném

území svého ZÁSTUPCE. Každé obchodní jednání s australskými partnery
začíná

kratším neformálním rozhovorem, kdy je možné mluvit o sportu,

kultuře,

cestování, apod. Je však

neboť Australané jsou

Po
věci,

zmíněném

jež je

důležité

být na jednání

řádně připraven,

v jednání věcní a neradi z jakéhokoliv důvodu mrhají časem.

úvodním rozhovoru tedy

předmětem

okamžitě přecházejí

jednání. Australští obchodní

partneři

k jádru

preferují

přímé

jednání, neskrývání problémových oblastí. Na jejich pádnost a výstižnost je
třeba

reagovat s humorem a

důvěrou.

Smlouvání

nepřichází

v žádném

Odtud jedna z přezdívek pro Australany - "protinožci" nebo též "OZ (ozfcf)". Novozélanďanům se
pro zajímavost přezdívá "KIWis".
25
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v úvahu. Naopak již první návrhy by

měly

být blízké

konečné

dohody.

Ani u

"protinožců"

Při těchto příležitostech

záležitosti. Tento
zmiňovat

čas

je

není neobvyklé

pracovně poobědvat či povečeřet.

je však zcela nevhodné projednávat obchodní
určený

pro relaxaci, a proto se nehodí jakkoliv

práci a starosti s ní spojené.

4.1.3 Význam času

Chápání

času

je jedním z atributů odlišujících od sebe jednotlivé

národy či regiony. ČAS vlastně představuje rozhodující faktor síly, neboť
dáme-li najevo
může

časovou tíseň,

dostáváme se

mít za následek snižování

působit

cílů,

okamžitě

až ústupky. (19)Vyplatí se proto

vždy klidným dojmem, tj. že nás nikdo a nic

unaveni, apod.

Přesto

do nevýhody, což

je pohled na význam

času

a

netlačí,

způsobu

že nejsme

jeho využití
rozdělit

odlišný v jednotlivých regionech. Státy lze z tohoto hlediska

do

dvou hlavních skupin :

I. Kultury, jež se

řídí

podřídit, neboť on

heslem: .. čas jsou peníze", a tudíž _ie

třeba

mu vše

se nám rozhodně nepřizpůsobí.

Jako příklad za všechny uveďme SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ26, kde
se v posledních letech klade
(řízení času).

na tzv. time management

Jeho zvládnutí je zde považováno za nutný

úspěšnosti. Američané
časové

značný důraz

si

předem

plánují své aktivity,

předpoklad
vytvářejí

si

harmonogramy a snaží se vše zorganizovat tak, aby toho stihli

co nejvíce.

Mezi státy, nazývanými někdy též ,,zeměmi závislými na faktoru času", se řadí německy mluvící
evropské země, skandinávské země a Velká Británie. Jejich snahou je maximalizace efektivního
využití času.

26
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V souladu s tím také probíhá obchodní jednání.

Příslušníci těchto

kultur si velice potrpí na dochvilnost, jejíž nerespektování považují za
projev neúcty

či

harmonogram,
orientační

nezájmu. Meškající partner jim tak nabourává časový
čímž

zbytečnému

je vystavuje

stresu.

fáze jednání bývá v těchto krajích velice krátká,

není kladen

důraz

Počáteční
neboť

zde

na formální neobchodní záležitosti, nýbrž je zde

tendence přistoupit co nejdříve k jádru věci. (16)

II. Kultury, jež naopak
obráceně,

Do

předpokládají,

že

čas

se musí

přizpůsobit

lidem a ne

tudíž se řídí heslem : "jsem v práci a ne na útěku".

této

skupiny

bychom

mohli

zařadit

především

země

JIHOVÝCHODNÍ ASIE27, které spěch kultur v předchozím bodě

nechápou a je jim velice nepříjemný. Pozdní příchod je v těchto zemích
většinou

nepodstatnou záležitostí, a proto též nepovažují za nutné se

v případě

opoždění

očekávají,

a proto je dobré chodit vždy a všude pokud možno včas.

jakkoli omluvit.

Samotná jednání zde

většinou

Nicméně

dochvilnost druhé strany

probíhají daleko

zdlouhavěji. Důraz

je -

na rozdíl od předchozí skupiny kultur - kladen především na orientační
fázi jednání, jejímž cílem je

důkladné

seznámení obou stran, získání

důvěry

příjemné

atmosféry. K uzavření obchodu

vzájemné

dochází až

při

a navození

následných setkáních a mnoho

neobchodním záležitostem ( viz
večeře, popř. snídaně,

uvedených

je

věnováno

akce, pracovní

obědy,

apod.). Formality spojené s jednáním, včetně výše

společenských

důležitější než

společenské

času

akcí, bývají pro

uzavření

smlouvy

často

samotný obsah projednávaného obchodu. (16)

Mezi další představitele zemí, přezdfvaných též jako "nezávislé na faktoru času ",řadíme arabské
jižní Evropy (především Itálii), státy bývalého Sovětského svazu a rovněž oblast
jižní Ameriky, známou koncepcí "maňana"( neboli "zftraje taky den").
27

země, většinu států

70

Diplomová práce, září 2007

Šárka Glajchová

Fenomén času je možné nahlídnout i z trochu jiného úhlu. Jde o to, že
některé

kultury hledí daleko do budoucnosti a vše co

dlouhodobosti dosažených

vztahy na úkor okamžitého

výsledků.

prospěchu.

činní,

posuzují dle

Tyto kultury tedy preferují dlouhodobé
Typickým

příkladem

je ]APONSK028 •

Orientace na dlouhodobé vztahy a cíle se projevuje i v životním stylu
Japonců.
firmě,

Jsou proslulí

například

tím, že pracují po celý

jíž jsou naprosto loajální a jen

z důvodu vyššího platu.
čekejte

těžko

Přistoupíte-li
neboť

velmi dlouhé jednání,

by své

svůj

život v jedné

zaměstnání měnili třeba

na obchod s japonskými partnery,
velká pozornost je

opět věnována

úvodní, seznamovací fázi. (26)

N aprostým opakem jsou v tomto směru obyvatelé SEVERNÍ

AMERIKY. Ti mají tendenci brát zřetel
zisk. Je to dopad systému jejich
změřitelné

výhradně

odměňování,

na okamžitý, kvant{fikovatelný

kdy se klade

důraz

na ihned

výsledky za krátké období. Američtí pracovníci jsou proslulí svou

fluktuací mezi firmami,

neboť

jsou

výhradně

motivováni výší platu. To se

projevuje i v průběhu jednání, v němž se zaměřují

čistě

na konkrétní obchod

a na dlouhodobé vztahy si příliš nepotrpí. Jednání s Američany bývají velmi
krátká, bez zdlouhavých formalit. Jejich

netrpělivost

jako

součást

životního

stylu jim může při uzavírání obchodů s Japonci, Rusy či Španěly způsobit
nemalé problémy. (26)

I v této subkapitole se nám tedy

opět

potvrzuje, jak

důležité

je znát

interkulturální odlišnosti, abychom např. Japonce neodradili svým spěchem a naopak
Američana

nebrzdili v jeho rychlém životní stylu.
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4.1.4 Verbální a neverbální komunikace

Verbální komunikace je dle Hoška ta, která používá slov, tedy mluvená
ŘEČ. Neverbální komunikace slov nepoužívá. Zahrnuje posturologii (postoj,

polohu rukou, apod.), mimiku, gesta, haptiku (dotyky), proxemiku
(zaujímání vzdálenosti) a kineziku (pohyby).
(grooming)

člověka

Rovněž

celková upravenost

o mnohém vypovídá, a proto se též dá

začlenit

do

nonverbální komunikace. (29a)
V jednotlivých kulturách existují rozdíly jak ve verbální, tak
neverbální komunikaci. Jistá témata, o nichž se v mnoha státech zcela běžně
hovoří,

mohou pro jiné

význam

přikládaný

země představovat

konkrétním nonverbálním

postoj, založení rukou, apod.)

Stejně

tak

( pohled do

očí,

naprosté TABU.
sdělení

nabývá v různých oblastech odlišného

významu.

To, co je v rámci jednotlivých kultur považováno při komunikaci za
přirozené

a obecně platné, Nový nazývá "kulturními vzorci".

Kulturní vzorce velmi
jak spolu komunikují. A
vzorce za jediné,

obecně

nedorozumění."(19)

silně ovlivňují způsob,

právě

z toho, že každ)· národ pokládá své kulturní

platné a zcela

přirozené,

Nesprávná interpretace

28

pak vyvstávají konkrétní

sdělení

v rámci jedné kultury, avšak v mezinárodním
ještě

jak na sebe lidé reagují a

sice není výjimkou ani

měřítku

její

pravděpodobnost

více narůstá.

Podobně smýšlejí i Číňané, Jihoameričané, Rusové, Arabové, ale též Evropané.

72

I

Diplomová práce, září 2007

Šárka Glajchová

4.1.4.1 Verbální komunikace

Jak jsem již v úvodu této kapitoly zmínila, verbální komunikace
používá k dorozumívání ŘEČI, tedy mluvená slova, v daném jazyce. Nejen
jazyk je však odlišujícím kritériem při interkulturální komunikaci.
Příslušníci některých národů
věci

tendenci nazývat

Severoameričané, kteří

vyjadřují

se

Příkladem

pravými jmény.
jsou zastánci

explicitně,

vždy
zde

přímých vztahů,

opět

tj. mají

mohou jít

tudíž se nezdráhají

vyslovit na rovinu svůj názor (i nepopulární ). 29
Východoasijské národy
velmi neradi
nemuseli
partnera.

říkají

spíše

"ne". Nesouhlas se proto snaží

explicitně

Největší

upřednostňují

vyjádřit.

nepřímé vyjadřování
všemožně zastřít,

a jen

aby jej

Mají strach z konfliktů a možné urážky

hrozbou pro ně samotné je, ztratí-li před někým svou tvář,

a tak do této situace nechtějí dostat ani svého obchodního partnera. (24)
Evropské národy se pak nacházejí zhruba mezi
uvedenými extrémy. Jsou sice

otevření,

ale

Velká Britárůe se trochu vyjímá tím, že na
na

zdvořilost,

zůstávají

otevřenost

a tak Britové - pod tlakem až

sdělení vyjadřují

oběma

vždy velice

klade menší

přehnané

výše

zdvořilí.

důraz

slušnosti -

než

některá

frázemi, jejichž pravý význam nemusí partnerovi

vůbec

dojít (viz 4. kapitola - Britové )

S komunikací souvisí též volba KANÁLU, jehož prostřednictvím se
má daná informace dostat od subjektu vysílajícího k

Volba kanálu závisí jednak na objektivních faktorech
vztah k příjemcům, fyzická vzdálenost,

důležitost

příjemci.

(počet příjemců,

zprávy a její charakter -

Podobným stylem jednají též Francouzi, kteří jsou doslova alergičtí na rozvleklé obcházení
problému. Ocení naopak stručné a jasné vyjadřování.

29

73

Diplomová práce, září 2007

originální

či

Šárka Glajchová

rutinní,

potřebná

rychlost a

přesnost, potřeba zpětné

vazby ... ),

jednak na zvyklostech dané kultury.
Například

telefonicky a

v USA je naprosto běžné kontaktovat obchodního partnera

teleforůcky

dojednat obchod. V Japonsku je takový

k obchodnímu jednání považován za
teleforůcky někdo

příliš

postupoval, nemá reálnou

přístup

agresivní a pokud by takto
naději

na

uzavření

jakéhokoliv

obchodu. (18)
Pokud nám při komunikaci nejvíce záleží na

zpětné vazbě

(feedback),

je nejvhodnější volit rozhovor "tváří v tvář , kdy se nejsnadněji přesvědčíme,
11

že náš protějšek sdělení správně pochopil a ihned uvidíme jeho reakci. Tento
způsob

jednání je obhben

zvláště

u kolektivistických národů, jako Japonsko,

Čína, Venezuela, Indonésie a Jižní Korea. Individualistické národy

(anglosaské

země,

Nizozemí) jsou naopak ochotné jednat

klidně písemně

nebo telefonicky.

4.1.4.2 Neverbální komunikace

může

o partnerovi mnohdy vypovědět více než komunikace verbální.

Výrazy v obličeji, gesta,

chůze, způsob

sezení, poloha rukou, aj. - to vše

prozrazuje naše pocity a nálady. Nemusíme si být
vědomi,

avšak pozorný partner se z růch

může

těchto projevů vůbec

ledacos

dozvědět. 30

Styl

mimoverbální komurůkace však také úzce souvisí se zvyklostmi jednotlivých
kultur, proto je třeba jej znát, abychom si řeč těla našich partnerů nevykládali
mylně.

30

(25)

Znalec například pozná, když vstřícný verbální projev je pouze zdvořilostní, neboť řeč těla
odmítnuti.

vyjadřovala
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Proxemika (vnímání prostoru)

Každý z nás má okolo sebe tzv. sociální bublinu, do které si jen nerad
pouští ostatní lidi, a jejíž velikost je velice individuální i v rámci jedné
kultury. Lze však konstatovat, že některé národy mají jako celek tendenci
k většímu odstupu od ostatních osob (interpersonální vzdálenost) než
jiné.

Například

Britů

bublina

je rovna

přibližně

podávajících si ruku. Arabové ji mají menší,

vzdálenosti dvou lidí

přistupují

tedy k ostatním

blíže, což je většině Evropanů nepříjemné, tak ustupují.

•

Haptika (dotyky)

Vezmeme-li si

například

pro nás naprosto obvyklé a

časté

podání ruky,

nalezneme mezi kulturami značné odlišnosti. Francouzi, Španělé nebo
Rusové jsou zvyklí si podávat ruce
denně.

Naopak Japonci se

při

při

každém setkání, tedy i

pozdravu

vzájemně vůbec

několikrát

nedotýkají,

pouze se ukloní. 31 Zdravení úklonem má v Japonsku svá pravidla,
týkající se hloubky úklonu, doby setrvání, apod., která se odvíjí od
postavení a

důležitosti vzájemně

se zdravících osob.

na indickém subkontinentu, kde mají

při

Podobně

se zdraví i

mírném úklonu navíc sepjaté

ruce.
Jako protipól

Japonců

se chovají

Latinoameričané,

jejichž verbální i

neverbální projev je velice temperamentní. Krom podání ruky je pro
typické i objetí32, kterému bychom se

rozhodně neměli

bránit..

ně

Nicméně

je lepší tuto iniciativu ponechat raději na partnerovi.

Kromě četnosti

interkulturální.

se liší i styl podání ruky. Zde však již nejde o rozdíly
Způsob,

jakým lidé podávají ruku, napoví mnohé o jejich

31

Japonská kultura je natolik nekontaktní, že má-li např.muž předat nějakou věc ženě (či naopak),
položí raději danou věc na zem, odkud si ji druhá osoba pak sama zvedne.
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charakteru. Silné osobnosti se zdravým

sebevědomím

mají tendenci naši

ruku pevně stisknout. Zatímco lidé, kteří jsou si nejistí sami sebou nebo se
v dané situaci necítí
rozhodně

až

dobře,

nezanechají dobrý dojem.

příliš srdečná

čímž

podávají ruku stylem "leklá ryba",
Někteří

v nás

lidé si pro pozdrav osvojili

gesta (stisknutí naší ruky oběma rukama

či

položení levé

ruky při potřásání si pravicí na naše rameno).Tyto osoby- obvykle starší chtějí působit bodře

a co

nejupřímněji,

ovšem leckdy se za tím skrývá i

snaha nás nějak ovlivnit a je jen na nás, abychom tuto taktiku rozpoznali.

•

Posturologie ( pozice těla -

Ruce

zkřížené

dotyčnému

stání nebo sezení )

na prsou jsou projevem defenzívy,

cosi nezdá a je tudíž ve

jedné nohy
Každopádně

Naopak

při

přes

neuvolněnosti,

střehu. Podobně křečovité

druhou lze interpretovat jako zlobu

kdy se

zaklesnutí
či

strach.

jde o negativní vztah k osobě, se kterou se jedná.

nakloněním

celého

těla

směrem

k partnerovi

vyjadřujeme

náklonnost a souhlas. Jiným projevem sympatií je tzv. kongruence poloh.

Pakliže mají jednatelé tendenci zaujímat podobné pozice, lze z toho
usuzovat na to, že mezi nimi panuje soulad a shoda i v projednávané
tematice.

Zkušení prodejci, jednatelé, personalisté a politici
působí

vědí,

že na

člověka

velmi pozitivně, chovají-li se ostatní tak, jak by se choval i on sám.

Proto bývá

součástí

jejich obchodních, chcete-li

mimo jiné i tzv. zrcadlení. Znamená to ve

přesvědčovacích

skutečnosti,

že se

taktik

nenápadně

Krom objímání se při pozdravu mfižeme setkat i s jinou formou tělesného dotyku, například
políbení ruky ženám v Polsku či polibek na tvář typický pro arabské země.
32
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snaží svého partnera napodobovat~ což on bude
něco

•

podvědomě

vnímat jako

pozitivního a sympatického. (2)

Mimika ( výraz v tváři )

vypovídá

především

o aktuáhúm emocionálním stavu

člověka~

který však

ne vždy musí být projevem zcela upřímným.

Emoce jsou často pouze hrané, předstírané a ty skutečné se z různých
důvodů před

Někdy

však toto

zvyklostí.

partnerem skrývají.

rovněž může

Například úsměv

souviset s charakterem kulturálních

v Japonsku nemusí vždy znamenat kladné

emocionální pocity. Japonci se totiž často usmívají, i pokud je něco rozčílí.
Musíme proto

věnovat značnou

pozornost jejich celkovému projevu,

abychom rozpoznali, zda jejich úsměv
radost, vztek
obecně

či

značí

pro danou konkrétní situaci

krajní nespokojenost. O východoasijských národech

platí, že se snaží emoce

příliš

mimika nikterak výrazná. 33 S jistou

neodhalovat, a proto u nich není

emoční

rezervovaností se setkáme

většině případů

též ve Velké Británii, kde se ve

bude jednat o

úsměv

zdvořilostní.

Nedílnou

součástí

prostředkem"

výrazu v obličeji

je též POHLED a pohyby

většinou

projevem

pohledy

věnujeme těm,

těm

čestného

jednání,

oční

Přivřené oči

očí. Přímý

důvěryhodnosti

kterých si vážíme, jsou

, které máme rádi a chceme je

udržet

a významným

kontakt, má

buďto

nějak

nízké

pohled do

je

starší nebo

získat. Ten, kdo nedokáže

sebevědomí

nebo

značnou

něco

tají.

samolibost.

Naprostým opakem jsou latinskoamerické státy a státy jižní Evropy, které díky svému
temperamentu snad emoce ani skrývat neumí.
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Očima můžeme

druhého povzbuzovat, dávat mu najevo pochopení,

souhlas, zájem i lítost nad sdíleným tématem. (19)

Takto je chápána řeč očí ve většině zemí včetně České republiky.
Výjimkou jsou

opět

Japonci,

kteří

jsou

při

rozhovoru zvyklí se dívat

dolů

nebo stranou. Vyplývá to z jejich striktního uznávání autorit, jež pro
od útlého

dětství představují rodiče
oči

ten, kdo je kárán, klopí

ně

a učitelé. Ti kárají právě pohledem a

Na toto je

třeba při

obchodních jednáních

zpříma

s Japonci pamatovat a nedívat se jim nikdy

do

očí.

Mohlo by to

vést až k přerušení veškerých kontaktů s nimi.

•

Kinezika ( pohyby, gesta )

Nejčitelnější

jsou pohyby a gesta rukou, i když ani ty nemají transkulturní
třeba

platnost, a je proto
GESTIKULACP 4

projevem

upřímnosti
podvědomě

skrývají

signalizuje pocit
vyjadřují často

lokty o

otevřenou

je sledovat v kontextu celého projevu.
dlaní

směrem

k partnerovi je obvykle

a jednání na rovinu. Ti, kdo se snaží
ruce

třeba

nadřazenosti.

Vztyčený

do kapes.
při

Gesta,

něco

ukazováček

nichž jsou ruce sepjaty,

negativní postoj, nejistotu nebo frustraci. Ruce

stůl (stříška

z prstů)

či

ruce založené za hlavou

s druhou stranou jsou známkou jisté

tajit,

nadřazenosti,

opřené

při

o

hovoru

zejména

při

komunikaci manažera s podřízeným.
Zajímavé je též sledovat pohyb rukou po
lež, nudu

či přemýšlení.

Ten, kdo lže si zas

Nudící se

často

obličeji,

člověk

z nichž snadno

vyčteme

má tendenci podpírat si hlavu.

sahá na ústa nebo nos.

Při přemýšlení

mohou

prsty přejíždět po bradě a hlava bývá mírně nakloněna.

Pozor na přehnanou gestikulaci s asijskými národy. Rozmáchlá gesta vnímají jako známku
arogance i nižšího IQ. Sepjaté ruce mohou být z dllvodu mnoha významů rovněž zavádějícím gestem.

34
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4.1.5 Vztahy mezi lidmi

Do problematiky

vztahů

mezi lidmi lze zahrnout následující okruhy :

kolektivismus versus individualismus, vztah k autoritám, mládí versus

stáří,

společnosti),

obava

maskulinita versus feminita (a s tím související postavení žen ve

z nejistoty a styl řešení konfliktů.

Kolektivistické národy, jejichž klasickými představiteli jsou Japonsko
a jižní Korea,

jednají vždy v týmu. Zájmy

společnosti či

skupiny (rodina,

pracovní či školní kolektiv .. .) stojí nad zájmy jednotlivce. Osobrú zájmeno "já" je
vesměs zaměňováno

za kolektivní "my". Za jeden z největších

považováno

právě vyloučení

ruku a jejíž

členové

společnosti,

ze

dveřmi.

neřeší

na

je

která nad nimi drží ochrannou

jsou naprosto loajálrú. Týmy

harmonicky a sporné otázky se

trestů

působí

veřejnosti,

velmi

nýbrž za

jednotně

a

zavřenými

(24)

Individualismus naopak znamená, že každý jedná sám za sebe.
Existují zde vedle sebe zcela samostatní a nezávislí jedinci, z nichž

největší

šanci na úspěch mají pochopitelně ti nejsilnější. Uznávanými hodnotami jsou
především

: individuální

úspěch,

sebeúcta,

sebevědomí

a

soběstačnost,

seberealizace.

osobní svoboda, nezávislost,
Typickými

představiteli

individualistických zemí jsou USA, Velká Británie, Austrálie a Nizozemí. (24)

S tendencí ke kolektivismu
pracovníků

či

individualismu souvisí také orientace

na vztahy nebo úkoly. V první

mezilidské vztahy nutným

předpokladem

jednárúch s nimi má samotný obchod až
je kladen na

orientační,

skupině národů

pro kvalitní

druhořadý

jsou dobré

plnění úkolů. Při

význam.

Největší důraz

neboli poznávací fázi jednání a navozerú

přátelské

atmosféry. Jakmile je vztah jednou navázán, jedná se většinou o vztah velice
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spolehlivý, hodnotný a trvalý. Individualistické kultury se naopak
zaměřují

na

řešení

primárně

problému a jejich hlavním cílem je dosažení

požadovaného výsledku a spravedlivého uznání. Mezilidské vztahy jdou
přitom

stranou, i

familiérní.

Při

přesto,

setkání

že jejich chování je hned zkraje velmi

těchto

může

dvou kultur

dojít ke

přátelské

až

značným rozpakům

na obou stranách. 35
V kolektivistických zemích se též projevuje tendence
určitý společenský

status na základě

stáří,

připisovat

pohlaví, postavení rodiny,

lidem
pořadí

mezi sourozenci, doby působení ve firmě, stupni dosaženého vzdělání i typu
školy. Bylo by proto chybou, chovat se
společensky

příliš uctivě

k někomu, kdo je stojí

napň.'klad

bylo vyslat na jednání

níž a naopak. Urážkou by

s japonským managerem mladíka

či člověka

v pracovní hierarchii níže

postaveného. V zemích , kterých se toto týká, je totiž uznáván PRINCIP

SENIORITY (úcta ke
značný

stáří,

paternalismus,

z nerovnoměrného
vesměs podřízené

Na druhé

působení

ve firmě, apod-)36• Existuje zde

vděčnost,

což mimo jiné vyplývá i

k délce doby

věrnost

rozdělení

a

bohatství ve

společnosti. Rovněž

ženy mají

postavení vůči mužům. (21)

straně

pak v severní Americe

na to, kdo jak dlouho ve

firmě

či

ve

většině

Evropy nehledí

pracuje, nýbrž na to, jakých dosahuje

výsledků. Šanci na úspěch a pracovní postup tedy mají všichni, bez ohledu

na věk, zázemí či pohlaví.

Mezi jednotlivými kulturami existují též
společnosti

k autoritám, i v tom, jaké mocenské

značné

rozpětí

rozdíly ve vztahu
mají

manažeři

ve

firmách, i kdo je kompetentní pro rozhodování. Z tohoto druhého hlediska
rozlišujeme (26):
35

Evropané se z tohoto hlediska nacházejí někde uprostřed, tj. mezi asijskou a americkou kulturou.

36

Opusti-li někdo firmu, ve které pracuje, a přejde jinam, začíná v nové firmě znovu od nuly.
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a) kultury s VELKÝM rozpětím moci
b) kultury s malým rozpětím moci.

Ad a) V prvně jmenovaném typu kultur je
vztahů,

vertikálních

tedy

důraz

vztahů nadřízenosti

kladen na

podřízenosti.

a

mezi jednotlivými hierarchickými stupni probíhá velice
na vyšší
příkazů
těchto

úroveň

uspořádání

Komunikace

formálně

a postup

je velice zdlouhavá záležitost. Typické je respektování

z mocenského centra a úcta k nadřízeným (autoritám). Jednatelé z
oprávněni

zemí proto nejsou

souhlasu

důsledně

sami

činit

finální rozhodnutí bez

respektovaných autorit. Tento systém funguje v zemích jižní

a jihovýchodní Asie, jižní Evropy, v arabských zemích, ale též v zemích Latinské
Ameriky a v Africe.

Ad b) V zemích s malým
organizační

struktura,

méně

rozpětím

formální styl komunikace lepší šance na rychlý

postup v kariéře. Jelikož zde
nepřípustné,
vyjádřili svůj

aby

moci je charakteristická plochá

podřízení

převažuje

vyšších autorit,

neboť

přístup,

není

úkolům

nebo

vznášeli námitky k zadaným

názor, odlišný od vedoucích

zástupci této skupiny zemí

rovnostářský

může

pracovníků. Při

jednáních se

dojít k uzavření dohody bez souhlasu

jednatelé sami nesou danou

zodpovědnost.

Do této

skupiny zemí řadíme Spojené státy americké, Austrálii a státy severní Evropy.

Dalším kritériem

členění

kultur je

převažující

maskulinita, resp.

feminita ve společnosti, co do obemě uznávaných vlastností.

Maskulinita v sobě zahrnuje soubor hodnot, které jsou historicky
spojovány s mužskou osobností, jako
vysoký

výdělek,

agresivita,

například

soutěživost,

myšlení, materialismus, rozhodnost, apod.
81
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Naopak feminita je dávána do souvislostí s hodnotami jako je :
skromnost, kompromis,

péče,

láska,

přátelství,

sociální

cítění,

kooperace,

jistota, stabilita, porozumění, tolerance, atd.

Tento druh
společnosti.

členění

nám však ještě nemusí nic napovědět o postavení žen ve

jakožto specifickém fenoménu

současnosti.

To, že se ve

společnosti

s jasně maskulinním zaměřením mohou velmi dobře uplatnit i ženy, dokazuje příklad
Spojených

států

amerických. Zde má navíc postavení žen zvláštní charakter díky

prosazujícímu se trendu FEMINISMU37 • Na druhé

straně

typickou ukázkou

maskulinní společnosti, kde mají ženy jen velice omezené šance na prosazení se a žijí
v převážně podřízeném (submisivním) postavení vůči mužům, je Japonsko. Ženy zde
nezaujímají žádné významné pozice, i když v posledních letech usilují stále více o
posílení svého postavení. Velmi specifické postavení žen je pak v arabských státech,
kde jsou ženy

absolutně podřízené mužům,

jejich práva jsou velice omezená, a

s nimiž je mnohdy zacházeno doslova jako s majetkem mužů. "Ženu-jednatelku" by

v těchto zemích tudíž nikdo nebral

vážně

(krom doprovodné pozice po boku

obchodujícího manžela). (23)

Závěrem

této kapitoly je třeba ještě zmínit problematiku vztahu lidí ke

konfliktním situacím. I zde totiž existují značné interkulturální rozdíly.
Američané (stejně

jako Rusové) pokládají jednání za ideální

příležitost

kvalitní souboj. Vyplývá to z jejich soutěživé až agresivní povahy.
se

rozhodně

nebojí, ba naopak, kladou

důraz právě

jednání. Jsou proto typickými zastánci jednání v duchu
Jasným protikladem
se

konfliktů

Američanů

jsou

opět příslušníci

obávají a rádi jednají v duchu

Konfliktů

na sporné oblasti v
"vítězství-

prohra".

Dálného východu,

"vítězství

-

kteří

vítězství". Při

jednáních se zástupci těchto zemí snaží klást důraz na společné zájmy.
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4.1.6 Víra a její důležitost
národů

U mnoha
životy nejen

jednotlivců,

je náboženství hluboce
rodin i celé

zakořeněno

společnosti,

a

ovlivňuje

ale projevuje se též

v obchodním světě, ve zvyklostech a postojích i ve formě jednání.

Náboženské vyznání kohokoliv je třeba respektovat, nekritizovat, ani
nezlehčovat.

Náboženství

rozhodně

není vhodným tématem pro nezávazný rozhovor

v rámci obchodního jednání. Jde totiž o velmi choulostivou a pro
značně důležitou

věřící

stránku života, proto diskuse na toto téma mohou být

velice ošemetné. Význam víry není ve všech regionech stejný. Česká republika

je

například

Na druhé

dle statistik jednou z nábožensky

straně

nejméně

založených evropských zemí.

existují státy, v nichž je víra naprosto

určující

pro život celé

společnosti. Tím mám na mysli náboženství ISLÁMU, tedy oblast arabských
států

a Indonésii.
Islám zakazuje konzumaci vepřového masa a k modlitbám

denně)

je

případní

třeba přicházet

obchodní

nepředložili
muslimů

ve zcela

partneři,

střízlivém

či

alkohol v

však ani alkohol z náboženských

ekonomickou a bankovní sféru,

důvodů

neboť např.

Z hlediska možného obchodního jednání je
muslimů. Nejvýznamnějším

stavu, což musí respektovat i

aby hostujícímu

pokrm z vepřového

(několikrát

arabskému partnerovi
době

modlitby.

nepije. Islám má vliv i na

zakazuje vybírání

třeba

Většina

úroků.

znát náboženské svátky

z nich je "ramadán"38, který trvá třicet dní v roce.

Na africkém kontinentu se zas pro

změnu

můžeme

setkat

To, co jinde považují za společenskou povinnost mužů k ženám (přidržení dveří, udělení přednosti
společnosti, pomoc při oblékání svrchníku ... ), může být v USA chápáno jako projev diskriminace
či podceňování žen nebo dokonce označeno za "sexuální harašení".
38
Při tomto svátku musí muslimové od východu do západu slunce dodržovat půst, což znamená
zákaz jídla, pití, kouření a sexu.
37
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různých nadpřirozených

či

sil

s aplikováním magie v průběhu

obchodního jednání. Tato jejich víra v nadpřirozené síly jim
věci

takové jaké jsou. Dle jejich filosofie by

měl

každý

usnadňuje

zůstat

brát

tam, kde je a

kam také patří. Žijí v komunitách, které jsou pro ně ztvárněním rodiny. (1)

V Evropě je nejrozšířenějším náboženstvím KŘESŤANSTVÍ. Do světa
obchodu a ekonomiky však (na rozdíl od islámu) tak moc neprostupuje.
V Německu

ovlivňuje

většiny

postoje

religiozita - z části katolická, z části protestantská -

obyvatel.

Silnější

vliv má

křesťanství například

téměř výhradně římsko-katolická. 39 Určitou

sebe existuje

několik různých

v Itálii, která

evropskou raritou, kde vedle

náboženství (anglikánská a katolická církev,

židovské náboženství, islám, asijské vyznání), je Velká Británie. Je to dáno
velkým podílem imigrantů nejen z Evropy.

V další anglosaské oblasti, ve Spojených státech amerických, je
rovněž většina lidí věřících. Žijí zde vyznavači křesťanství, buddhismu,

islámu, hebrejského a dalších náboženství. Za velmi zbožné lze
obyvatele Latinské Ameriky, v převážné

míře

označit

katolíky, ale i protestanty. Víra

v životě latinoameričanů hraje významnou roli. Spoléhají na osud a štěstěnu,
a proto
neb

například často

střední

vrstva

sázejí.

téměř

Společnost

je

těchto

státech velice

černobílá,

chybí, tudíž zde žijí pouze bohatí versus chudí.

Panuje zde značný respekt k autoritám, především ale víra v Boha. (30)

V Japonsku, typickém zástupci kolektivistické kultury, vedle sebe
existuje budhismus, šintoismus i

křesťanství.

Jedná se o zemi, která je

z hlediska struktury obyvatel velice jednolitá (téměř 100% tvoří Japonci).

Bohatší a ekonomicky vyspělejší sever se vyznačuje volnějšími postoji k církvi, zatímco na
chudším, zemědělskémjihujde o vazby k církvi mnohem pevnější. Stejně tak ženy na jihu (zejména
na Sicílii) mají daleko složitější postaveni vůči mužům než-li "seveřanky".
39
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5 METODOLOGIE

5.1 TYPY VÝZKUMU A JEJICH ZAČLENĚNÍ Z HLEDISKA
MARKETINGOVÉ TEORIE

části

V této

diplomové práce si

představíme tři

metody, jež jsem

zvolila pro potřeby kapitoly následující- experimentální, chcete-li praktické.
Jedná se o metodu popisné analýzy, pozorování a osobního dotazování, resp.
hloubkový rozhovor s experty. Jednotlivé metody si postupně představíme a
zařadíme

též z hlediska marketingové teorie.

5.1.1 Marketingový výzkum
Efektivní marketingový výzkum se neobejde bez

potřebných

informací, které jsou nezbytným základem pro veškerá rozhodnutí a
následná jednání. K naplnění tohoto "poslání" využívá
přístupů,

řadu

výzkumných

které lze dělit dle mnoha kritérii. Jedním z nich je například způsob

získávání informací, kdy rozeznáváme tzv. primární a sekundární výzkum; a
dále

členění

dle povahy získávaných informací na kvantitativní a kvalitativní

výzkum. (5)

5.1.2 Vybrané zdroje dat
Jak jsem již uvedla Yýše, v projektech marketingového i jiného yýzkumu
můžeme

pracovat se

Základní rozdíl mezi

dvěma

zdroji dat - sekundárními a primárními.

těmito dvěma

zdroji vychází z účelu, ke kterému byly

shromážděny.
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Sekundární data byla sebrána k jinému
měla

by

paradoxně předcházet

účelu,

datům

než je

řešený

projekt a

primárnímu. Sekundární

výzkum vychází a pracuje s údaji již publikovanými, které jsou
veřejně přístupné buď

zdarma nebo za úplatu. Nespornou výhodou

tohoto druhu výzkumu je tedy nízká cena

zdrojů

elektronických médií). V praxi se však používá

dat

(především

většinou

u

pouze pro

hrubé zmapování problematiky a v utvrzení se již stávajícího
přesvědčení.
vhodnější

•

Pro novou oblast

výzkumné cíle je proto

primární výzkum.

Primární data jsou
Patří

či náročnější

shromažďována nově,

zadavateli výzkumu, který je sám

na míru
pořídil

řešenému

projektu.

nebo nechal

pořídit.

Primární výzkum se uskutečňuje tam, kde je pro cíle výzkumu nutno
získat nmTé informace. Jinými slovy,

určitá

data nejsou do této chvíle

k dispozici a my je musíme získat. (20)

Pro tyto

účely

pak rozlišujeme kvantitativní a kvalitativní výzkum40, jež se

liší charakterem

jevů,

které analyzují. Zatímco kvantitativní výzkum se ptá

"Kolik?", kvalitativní výzkum zkoumá "Proč?". (ll)

•

Kvantitativní výzkum se zabývá získáváním údajů o

četnosti

výskytu

něčeho, počtu opakování apod. Účelem je tedy získat měřitelné číselné

údaje skrze
pak

relativně

pomocí

velký vzorek

statistických

veřejnosti.

metod

Takto získaná data jsou

převedena

ze

vzorku

na

požadovanou velikost. V rámci této výzkumné metody většinou

Příklad odlišností metod při výzkumu kopacích míčů : kvantitativní v)·zkum - počet prodaných či
reklamovaných míčů, frekvence opakovaných nákupů, kvalitativní výzkum - motiv koupě,
spokojenost s letoYou fází, stížnosti na odskok, apod.

40
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či

využíváme proces dotazování, pozorování

analýzu sekundárních

údajů.

•

Kvalitativní yýzkum pátrá převážně po příčinách jednání. Účelem je
tedy zjistit motivy,
respondentů)
ponoření

mínění

a postoje (tentokráte na menším vzorku

vedoucí k určitému chování._Předpokládá

větší

se

do problému, k čemuž nám napomáhají individuální

hloubkové41

či

skupinové rozhovory (tzv. panelová diskuze), metoda

písemného dotazování, event. pozorování.

5.1.3 Použité techniky sběru dat (metody výzkumu)
Ve své práci jsem použila hned

několik

technik

sběru

dat : metodu

Těmto třem

popisné analýzy, pozorování a osobního dotazování.

zvoleným

technikám se budu nyní podrobněji věnovat.

5.1.3.1 POPISNÁ ANALÝZA

Jedna z nejčastěji používaných technik
představuje

souhrn

metod

při

vycházejících

výzkumných projektech

jak

z

primárních,

tak

sekundárních údajů a umožňuje tato data komentovat. Účelem tohoto
výzkumu je poskytnout

přesnou

informaci o konkrétních aspektech

zkoumaného prostředí.
Popisná analýza má

několik kroků,

z nichž prvním je

vytyčení

cíle.

Dále následuje vyhledávání obsahových jednotek, stanovení sledovaného
problému,
41

vytyčení

souboru

po

němž

následuje

čtení,

Jednou z variant hloubkového rozhovoru (forma osobního dotazování) je tzv. interview s

experty neboli plánovaný rozhovor s
kladeny

materiálů,

předpřipravené

předem

daným cílem, v jehož

průběhu

jsou respondentovi

otázky za účelem získání jeho názoru na danou problematiku.
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vyjádření výsledků, názorů,

systematické sledování,

tvorba

přehledů,

tabulek a grafů. Na úplný závěr je proveden rozbor a zhodnocení. (20)

5.1.3.2 POZOROVÁNÍ

Pozorování je založeno na

záměrném, cílevědomém

sledování vnímatelných skutečností
do pozorovaných
pomůcky

skutečností nějak

nebo procesů), aniž by pozorovatel

zasahoval. Lze použít

různé

technické

a přístroje jako například kamery, magnetofony a další. Pozorování

rozdělit

lze

Gevů

a plánovitém

při

na nestandardizované,

kterém je

určen

cíl pozorování a

pozorovatel má volnost v dalším průběhu, a standardizované, kdy je přesně
určeno

plánem, co a jak má pozorovatel sledovat. (11)

Pozorování tedy zpravidla probíhá bez aktivní
bez

přímého

účasti

pozorovaného,

kontaktu s ním. Pozorovatel pouze sleduje, jak se lidé chovají,

jaké mají pocity, pohnutky, apod. Výhodou je, že pozorování není závislé na
ochotě

či

pozorovaného spolupracovat

pozorovaný neví, že je pozorován,
a tím zkreslit sledované
časově,

především

nemůže

skutečnosti.

ale i psychicky a

odpovídat na otázky. Pokud navíc
sám záměrně

změnit

své chování

Jedná se však o metodu náročnou nejen

interpretačně.

s osobním dotazováním, bývá

V kombinaci s jinými metodami,
často součástí

tzv. explorativru'ho

výzkumu. (5)

Dle inženýra Kozla rozlišujeme následujících

pět

pozorování:
•

v přirozených versus uměle vyvolaných podmínkách

•

zjevné versus skryté

•

strukturované versus nestrukturované

•

přímé

•

osobní versus mechanické

versus nepřímé

88
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5.1.3.3 DOTAZOVÁNÍ
Smyslem dotazování je zadávání otázek respondentům. Jejich odpovědi
jsou pak podkladem pro získání požadovaných primárních
Nejtradičnějším

typem dotazování je osobní dotazování, neboli osobním

styku s respondentem (jace to face). Jeho hlavní výhodou je existence
zpětné

může

vazby mezi tazatelem a respondentem. Ten

motivovat k odpovědím,
měnit

i

údajů.

pořadí

může upřesnit

přímé

respondenta

výklad otázky nebo dle situace

otázek. Tento typ dotazování má nejvyšší návratnost

odpovědí. Náročnost spočívá

v

časových

a

finančních

nákladech. Navíc je

tento typ dotazování závislý na ochotě respondentů spolupracovat.

Dle

závaznosti

(standardizovaný),

pokynů

pak

polostrukturovaný

rozlišujeme

strukturovaný

(polostandardizovaný)

a

nestrukturovaný (nestandardizovaný) rozhovor, v nichž se postupuje od
přesného

dodržování postupů,

přesně

stanoveného pořadí otázek, až k úplně

volnému rozhovoru.

Dotazování patří mezi základní techniky pořizování
využívá celkem
účely

čtyř způsobů:

údajů

a v praxi se

osobní, písemné, telefonické a elektronické. Pro

své práce jsem využila metody osobního dotazování.

a) Osobní dotazování
je založeno na
Mezi jeho

přímé

komunikaci s respondentem,

přednosti patří,

že existuje

zpětná

tváří

v tvář (jace to face).

vazba mezi tazatelem a

respondentem, takže je možné motivovat respondenta k odpovědím. (ll)
Nevýhodou rozhovoru (krom
anonymity. N a druhé

straně

časové náročnosti)

ale

přesně

méně

víme, kdo nám na naše otázky

odpovídal. Další výhodou je jeho adaptabilita.

89

je, že zachovává

Při

rozhovoru je možné

I

Diplomová práce,

září 2007

Šárka Glajchová

navázat kontakt s dotazovaným, zmírnit jeho ostych,

vysvětlit

čemu

nerozumí, apod. (5)

b) Písemné (korespondenční) dotazování
přes relativně

nízkou cenu je tento způsob dotazování značně nejistý. Chybí

jakýkoliv osobní kontakt s respondentem, je

třeba

hlídat délku dopisu, aby

nedošlo k odmítnutí hned z počátku. Pokud nemotivujeme respondenty dárek, slosování došlých

odpovědí

s možností výhry - je návratnost

dopisů

velmi mála (pohybuje se řádově kolem 30%).

c)

Telefonické dotazování

Telefonické dotazování je podobné osobnímu, pouze zde chybí osobní
kontakt. Nevýhodou je, že kontakt
mnohem jednodušeji než

při

může

být kdykoliv

přerušen

a

ukončen

osobním rozhovoru. Hlavní výhodou tohoto

typu dotazování je rychlost, se kterou je možné získat požadované údaje. Na
druhou stranu zde existuje riziko nepochopení dotazu, kdy není možné
pracovat s vizuálními

pomůckami,

respondent nevidí tazatele a nemusí být

ochoten spolupracovat.(20) Je nutno též

počítat

z telefonickými poplatky,

které u většího výzkumu dosahují nezanedbatelných částek.

b) Elektronické dotazování
Jedná se o

poměrně

počítačové sítě.

dotazování (tzn.

novou techniku

sběru

dat založenou na využití

Elektronické dotazování má podobné výhody jako písemné
čas

na rozmyšlenou a nízké náklady) a zpracování dat z této

formy urychluje jejich elektronická podoba. Vystupují zde však i stejné
problémy
odpovědí,

jako u písemného dotazování, lj. anonymita a návratnost
která je ještě nižší.
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
6.1 VLIV INTERKULTURÁLNÍCH ODLIŠNOSTÍ NA
KONKURENCESCHOPNOST NIŽBORSKÉ SKLÁRNY

6.1.1 Úvod do průzkumu
V následující experimentální, chcete-li praktické části své diplomové
práce

směřuji

již na

základě

předchozích

teoretických vymezení a

analytických východisek k vlastní hypotéze, resp. jejímu potvrzení
vyvrácení.

Předpokládám

totiž, že pochopení interkulturálních odlišností je

významným faktorem pro vedení

úspěšného

mezinárodního obchodního

jednání, a že cit pro kulturu, tradice, zvyky
může

partnera

či

významně

či

náboženství obchodního

uzavření

napomoci

obchodního

případu

k oboustranné spokojenosti.

6.1.2 Výzkumná metoda
Své úvodní

předpoklady

jsem se rozhodla konfrontovat v rámci

rozhovoru s výkonnými manažery firmy Riickl Crystal, a.s. - obchodním
ředitelem,

majitelem firmy

MA programu a
polořízený

dvěma

(dříve členem představenstva), představitelkou

dalšími

zaměstnanci.

hloubkový rozhovor s nimi

dobře

Osobní setkání, resp.

demonstroval požadavky

kladené na průběh mezinárodního obchodního jednání, neboť 75% produkce
této

společnosti

třiceti

je

úspěšně

exportováno na

zahraniční

trhy, a to do více jak

zemí světa.

6.1.2.1 Charakteristika výzkumného souboru
Vlastní

průzkum

byl

prováděn

prostřednictvím

polostrukturovaného hloubkového rozhovoru (interview), který
z

druhů

marketingového výzkumu,

při němž
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potřeby

pět odborníků

své práce jsem oslovila celkem

profesi, ale hlavně na poli obchodním.

Obzvláště přínosné

bylo setkání přímo s majitelem firmy Riickl Crystal, a.s., ing. Jiřím Riicklem42,
dále obchodním ředitelem ing. Petrem Prokopem, ing. Lenkou Hodinářovou
v rámci jejího M.A. (Management Associate) programu a
zaměstnanci,

dvěma

dalšími

jež si nepřáli být jmenováni.

6.1 .2.2 Popis místa a průběhu yÝzkumu
Rozhovor byl veden

přímo

v sídle firmy v Nižboru za
odbytišť,

produktové nabídky firmy, hlavruch

důraz

jednotlivé trhy a zejména byl kladen
jednání s jednotlivými

odběrateli

účelem zjištění

specifik nabídky pro

na specifika mezinárodních

z různých geografických oblastí, jakož i
prostředí.

z odlišného kulturního a náboženského

S každým dotazovaným

bylo pro interview vymezeno zhruba 50 minut a na základě výše uvedených
bodů

vedeno pokud možno plynule a bez přeskakování.
Po počáteční seznamovací části, kdy jsem všem objasnila účel, k němuž

získané poznatky i praktické zkušenosti poslouží,
zaměstnancům přislíbila
největší upřímnosti
Expertům

značná

zvýrazněných

a věrohodnosti výpovědí, byl hovor jasně strukturovaný.

volnost.

Ostatně

vše je patrné

výpovědích

přímo

jim byla

z citací dotázaných,

pro přehlednost v následné praktické části kurzívou

6.1.2.3

Přípravná

Jak je již z úvodu do

fáze výzkumu

průzkumu

patrné, jako metodu pro získání

o vlivu interkulturálních odlišností na konkurenceschopnost firmy

jsem zvolila
42

výše zmiňovaným

anonymitu a všechny dotázané vybídla k co možná

byly kladeny cílené otázky, avšak v jejich

ponechána

poznatků

dvěma

polořízený

hloubkový rozhovor s experty.

Při

teoretické i

Vnuk po zesnulém zakladateli Antonínu Riicklovi, jež položil základy nižborské sklárny
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interview jsem studovala i jiné rozhovory vedené touto

metodou, zpracované k odlišným

tématům

jinými autory. Na jejich

základě

jsem došla k závěru, že k využití všech možností strukturovaného
rozhovoru jako prostředku kvalitativního výzkumu, je třeba tazatele, který
dokáže

vzdorovat sklonu

hovořit

dotázaného

jen

o pozitivních

zkušenostech či oblíbených tématech a situacích. V opačném případě hrozt
nač

že se tazatel dozví pouze to,

odpovědět

chce dotázaný

a rozhovor pak

nesplní svůj účel.
Dále je též
dotázaných,

třeba počítat

především

věnovala značnou

studia

veřejně

se

značnou časovou zaneprázdněností

pracovníků.

vedoucích

pozornost

přípravě

důvodu

o historii dané firmy,

v posledních

věnovala přípravě

několika

Největší

letech.

otázek, abych získala

zpětnou

přes

její

společnosti

produktovou nabídku až po rešerši mediálních zmínek o
uveřejněných

jsem

interview se všemi dotázanými, od

materiálů

dostupných

Z tohoto

všech

pozornost jsem však

vazbu

ohledně

vlivu užití,

resp. zanedbání znalostí interkulturálních odlišností v praxi v co možná
nejširším záběru jejich celosvětového exportu.

6.1.3 "Riickl Crystal, a.s.
V této poslední

části

11

své

závěrečné

kapitoly bych ráda ilustrovala

důležitost

znalosti rozdílností jednotlivých kultur na

příkladech

z praxe nižborské sklárny.

několika

konkrétních

6.1.3.1 Historické ohlédnutí
Na úvod jen krátké ohlédnutí do historie
výroby skla sahají do 5. a 4. století

před

území západní Asie. Výrobu skla na

naším

příštích

již roku 1903 pod názvem " Antonín Riickl a synové".

93

sklářského průmyslu. Kořeny

letopočtem,

a to zejména na

2000 let bezesporu nejvíce
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sklářské

vzniká

píšťaly,

řada

používané již starými

skláren i na území

střední

Féničany.

Ve

Evropy a Anglie.

Kolébkou pro novodobé dějiny výroby skla v Čechách je konec 17. století,
kdy na území Čech přicházejí mnohé sklářské rody, především z Bavorska,
Rakouska, Švýcarska a Itálie. V této době se také zrodil pozdější věhlas
umění českých sklářů,

jehož je firma Riickl Crystal bezesporu důkazem.

6.1.3.2 Sortimentální skladba a cílové trhy
Nejvýznamnější

sortiment sklárny v Nižboru

tvoří

následujících

pět

skupin produktů :

1.

doplňky prostřeného

stolu, tedy vázy, mísy na ovoce, popelníky, apod.

2. sportovní trofeje a unikátní dary pro významnou státní
vlastní

potřebu při zahraniční

misi (tímto

způsobem

návštěvu či

také firma vešla

ve všeobecnou známost a vytváří si tak velice pozitivní reklamu) 43
3.

součásti

pro výrobu svítidel, tj. subdodávky pro finalisty v tomto oboru

4. dárkové a reklamní

předměty,

jako

různá těžítka,

hodinové stojánky,

stojánky na vizitky a dalšt jež klienti sklárny používají pro
reprezentaci svých podniků

5. repliky historických
Ludmily

Smrčkové,

výrobků,

jež na

např.

replika vázy dle návrhu prof.

světové výstavě

v Paříží, roku 1937 získala

prestižní cenu Grand Prix.

Sklárna "Riickl Crystal" vyváží své výrobky do více než 30 zemí světa,
z nichž
avšak

nejvzdálenějším

cílovým teritoriem je krom Austrálie

největšími odběrateli

či

Bermudy,

jsou bezesporu Spojené státy americké a

Japonsko. Podle ing. Prokopa je

převaha

94
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tím, že nákupní klima v české republice

kdy se z výrobků z ručně zpracovaného
vybavení domácností
prospěch

či

křišťálu

stane

očekávat

reprezentačních

Převážnou část

zákazníky

posun ve
změnou

až v souvislosti se

kultury stolování a bydlení v domácnostech, ale i ve
typu klubů,

do stavu,

předmět běžného

předmět. Výraznější

masový dárkový

domácrbo trhu lze tedy

ještě nedospělo

veřejných

prostorách

přímým

stykem se

míst, apod.

svých

či prostřednictvím

obchodů

firma realizuje

obchodních

praxe proto klade vysoké nároky na tým
jazykové vybavenosti, ale též

zástupců

prodejců

přizpůsobování

v zemích odbytu. Tato

sklárny, a to nejen co do

se metodám vyjednávání

při

vlastní realizaci obchodu.

6.1.4 A jaká je obchodní praxe?

Na tuto a plno dalších otázek nám

ochotně

odpovídal nejen sám

majitel sklárny, pan ing. Jiří Riickl, ale též ing. Petr Prokop, obchodní ředitel,
ing. Lenka

Hodinářová, představitelka

M.A. programu a dva

dlouholetou praxí velice zkušení a loajální pracovníci, jež si ovšem

řadoví,
nepřáli

být jmenováni.

6.1.4.1 Obchodování s evropskými státy
Všichni dotazovaní představitelé firmy "Riickl Crystal" se jednohlasně
shodli, že daleko lépe než na území Evropy se jejich výrobky
v zámoří. Jako hlavní příčinu vidí skutečnost, že
se

může

chlubit vlastní výrobou

poměrně

uplatňují

téměř

každá evropská země

kvalitních

sklářských produktů.

Výrobky nižborské sklárny dnes zdobí řadu královských sídel , obdarován byl též bývalý americký
prezident Bill Clinton a z dílny v Nižboru pochází také řada sportovních trofejí (pro příklad jmenujme
Ivana Lendla, Martinu Hingis, Janu Novotnou, ale též reprezentanty v ledním hokeji).
43
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N avíc celá Evropa neustále tenduje k protekcionismu domácích výrobců, což
pochopitelně činí

vývoz do této oblasti složitějším.

Za zmínku
prubířským

jistě

stojí prodeje na velice

náročný

italský trh, který je

kamenem výtvarných návrhů vyvinutých ve

sklárně

v Nižboru.

libovolně

Na tento trh je totiž zcela nemožné prodat výrobek (za

cenu), který nemá vyváženou kompozici tvaru, velikosti a dekoru.

nízkou

Sklářské

veletrhy v Miláně jsou pak pro výrobce tohoto sortimentu ukazatelem
módních trendů pro příští období.

Tradičním

a rovněž silným trhem pro olovnatý křišťál je Anglie, která

si zas libuje ve výrobcích přesně odpovídajících dlouholetým zvyklostem co
do

tvarů

dekorů,

i

neuvěřitelně

ovšem pouze za podmínky, že jsou nabízeny za

nízkou

cenu

určenou

a

realizovatelnou

jinými

východoevropskými výrobci.

Až do nedávné doby bylo dalším perspektivním cílovým trhem
Rusko, resp. jeho evropská
sklárně

se

část.

Jak mi prozradil ing.Prokop, trvalo to

až několik let, než se jim podařilo ruského partnera získat.

přišlo

přímý,

na to, že Rusové preferují

nikoliv

Postupně

zprostředkovaný

vztah

s výrobci, a že za velice pozitivní považují snahu prodejce jednat s nimi
v ruštině.
Ing. Prokop uvádí v této souvislosti následující

projednávání podmínek spolupráce se skupinou ruských
význačného
partneři

příklad

manažerů

obchodního domu byla jako jednací jazyk zvolena

:

"Při

jednoho

angličtina.

Ruští

jazyk ovládali a navíc měli svého tlumočníka. Asi po hodině jednání jsme, že

bychom mohli další jednání vést v ruštině, a to i v písemném styku. Tato nabídka pro
nás získala velice cenné body v dalším vyjednávání. Pozornost a zájem partnerů jsme
definitivně

obrátili na naši stranu

konkurentů)."
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6.1.4.2 Japonský trh
Jak jsem již zmínila výše, k největší
patří

výrobky nižborské sklárny

zahraničním

právě

odbytištím pro

Japonsko. Japonský trh je

charakteristický svou poptávkou po zboží realizovaném v tradičních českých
dekorech, pod souběhem obchodních známek "RŮCKL CRYSTAL" a
"BOHEMIA CRYSTAL".
Velice cenným poznáním je, že Japonci vyžadují styl výrobku, jež odráží
zemi jeho původu.

Tedy sklo z Čech v českém stylu, nikoli uniformní styl, jednotný pro
všechny výrobce realizující svou produkci na daném trhu Gako je tomu
například

v Anglii

či

ve Spojených státech). Jsou velkými

neuznávají jakékoli falzifikáty
(např.

pokud by se

Češi

odpůrci

produktů nějakého světoznámého

snažili napodobit

tradiční

a

výrobce

francouzský styl

či

naopak). Japonští prostředníci, jež zboží zakoupené u nás dále prodávají na
tamních trzích, si dávají velice záležet na tom, aby bylo

zřejmé,

že zemí

původu je právě Česká republika. Jsou to velmi čestní lidé (obchodníci),
kteří

by se nikdy nesnažili

vydělat

na zákazníkovi

podstrčením

sběrateli

tohoto druhu

neoriginálního produktu. Japonci jsou vášnivými
sortimentu, který pak pro
původní

ně

danou zemi reprezentuje, a proto preferují

a relativně stálé vzory44.

Jak mi ing. Prokop potvrdil, samotné jednání s japonskými partnery
probíhá velice

zdlouhavě.

On sám, jakožto obchodní

ředitel

firmy, se

těchto

jednání zpravidla účastní a o jejich vlastním průběhu doslova řekl :
"Člověk se musí obrnit neskonalou trpělivostí, neboť Japonci se na jednu a tutéž věc

ptají
vědět

třikrát

jen

až

čtyřikrát. Zásadně

určitou část.

Takže,

se neptají na všechno najednou, ale vždy

nejdříve

97
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(rozměry,

se zeptají na jeho jednotlivé vlastnosti

zdlouhavě přemýšlejí,
čímž

balení, apod.,

a když už se celá záležitost

uzavře,

v průběhu jednání. N anejvýš na úvod
velikost, prezidenta ... ), jinak se

týmovými

padají zase dotazy

ohledně

se vlastně celý koloběh opakuje a jednání prodlužuje."
partneři

obvykle nebaví

stručně představí

svou firmu Gejí

O neobchodních záležitostech se japonští

v danou chvíli

cena .. .), pak o tom

třeba,

hráči

všemožně

aby neztratili svou

snaží
tvář.

nesdělovat

více než je

Japonci jsou typickými

(viz subkapitola Vztahy mezi lidmi - kolektivistické

národy). Vyplývá to

opět

ze zkušeností

obchodníků

nižborské sklárny. Sám

majitel, ing. Riickl se po vlastní zkušenosti s japonskými

protějšky vyjádřil

takto:

" V japonském týmu je vždy jeden senior, který má nejvýznamnější postavení
a všichni ostatní jej respektují. Tento vedoucí
ostatních

členů

vedoucí obou

(,,stařešina")

japonského týmu a od druhé strany

týmů

mají

sedět

naproti

sobě.

Výjimkou

sedí

očekávají

uprostřed

totéž,

pochopitelně

je,

přičemž
přijede-li

pouze jeden japonský jednatel. Ten pak vždy objasní, kdo jej pověřil, koho zastupuje,
komu se zodpovídá a

dotyčnému

pak z jednání podává zprávy. Tento samostatný

jednatel se nikdy nerozhoduje hned, nýbrž se

nejdříve

poradí se

"stařešinou",

který

ho jednáním pověřil nebo s prezidentem domácí firmy.
Japonci milují jasnou hierarchii ve vztazích.
rovněž nějaké

Přijedou-li

na jednání

ženy, sedí vždy opodál a pokud by náhodou nebyl dostatek židlí, byly

by to ony, kdo by zůstal stát. Objevjí se však i nové jevy, pro Japonce velmi neobvyklé
a pro nás naprosto

neočekávané.

Zde mám na mysli případ, kdy obchod vede žena.

Jedná se většinou o velice asertivní,

úspěšnou

ženu, která se jednání účastní zásadně

sama, s nikým se neradí a veškeré zboží odebrané z naší sklárny pak importuje přímo
do japonských

maloobchodů.

Jde však o absolutní raritu, o žádné podobné zkušenosti

- ani u jiných firem obchodujících s Japonci - nevím."
Japonci si potrpí převážně na zdobené sklo. Nejsou velkými příznivci zlatého dekoru, preferují
spíše rytinu, popř. malbu. Co se barev týče, jednoznačně u nich vede modrá.

44
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rovněž

typické, že preferují spíše

tím, že jejich domácnosti jsou

drobnější

většinou poměrně

jejich vybavení musí být v redukované velikosti. Jedná se

produkty,

malé, tudíž i
především

o

nápojové sklo, džbánky, talířky, šálky a podobný sortiment.
Na druhou stranu si ale Japonci velice potrpí na
stůl.

sklářskou

Japonsko samo je

v obrovském množství,

rozhodně

dobře prostřený

velmocí, vyrábí se tam sklo všech

typů

tedy není japonský trh závislý na importu

skla z Evropy. České skleněné výrobky si zde Japonci nakupují skutečně jako
"věci"

z konkrétní části světa, která pro ně představuje něco zvláštního.

Výrobky "made in Europe 11 jsou pro ně synonymem kvality, naopak
bychom u nich jen těžko uspěli např. darováním skla "made in China11 •

Ing. Riickl ze svých zkušeností také potvrdil, že japonsk}'m
jednatelům

jde opravdu vždy o dlouhodobý vztah s obchodním partnerem.

Uvedl tento konkrétní případ :

"Japonci jsou neskutečně věrní. Jedné české firmě (naštěstí se nejednalo o
nás) se dokonce stalo, že

ačkoliv

se na svých japonských partnerech dopustili zcela

neférového jednání, Japonci se s nimi Pe zlém nerozešli - jak bychom
postupovali ihned my - nýbrž posuzovali to jako

nějaký

například

momentální výpadek na

lidské úrovni a z daného problému se naopak snažili najít smířlivou cestu ven."

6.1.4.3 Trh Spojených států amerických
Ing. Petr Prokop o svých zkušenostech s Američany
"Američtí

zákazníci si

sklářské předměty

příliš

z celého

nehlídají

světa

nějaký

říká

toto :

vkus, mají dohromady sestavené

a je jim zcela jedno, jaká je

země původu

toho

kterého zboží. Hlavním kritériem pro rozlišení výrobků je cena, podle které člení
trh na dva segmenty: horní (dražší,

luxusnější, značkový
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běžný, levnější).
představuje

řetězců

Zboží nabízené v hypermarketech a v rámci obchodních

spodní segment trhu. Naopak specializované obchůdky, jež obvykle krom

skla nabízejí též
skutečností,
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stříbro

a porcelán,

řadí

že naše sklárna dodává všem,

prodáváme druhou

či

třetí jakost,

dokonce

do kategorie horní. Nebudu se tajit
přičemž

což nám

těch nejlevnějších obchodů

do

alespoň částečně

pokryje náklady

na tuto výrobu, jež nelze prodat zákazníkovi ve specializovaných obchodech. Navíc
laik to, že se jedná o horší jakost, ve většině případů ani nepozná.

V Americe je totiž velký důraz kladen na značku, s níž se pak Američané rádi
pochlubí. Neplatí to však obecně pro všechny obyvatele USA. Mnoho lidí už si dnes
koupí

raději neznačkové

zboží, které je tomu originálnímu jen podobné a je

přitom

znatelně levnější. l l

S ing. Riicklem se oba shodli na tom, že existují
zákazru'ků.

První z nich záleží

výhradně

dvě

skupiny

na designu a jsou proto ochotni

zaplatit odpovídajíá, vyšší cenu. Pro druhou skupinu je pak

právě

cena

rozhodujíá. Pro obě skupiny hned uvedli další příklad:

"Jeden z našich
skleněné

současných

mísy o velikosti 900

palců

amerických
za osm

zákazníků

dolarů,

vypadají. Na druhé straně ale máme též zákazníky,
zájem (co se designu, velikosti, apod.

týče)

u nás nedávno kupoval

aniž by se

kteří

a počítají

vůbec

si předem

řeknou,

pochopitelně

vyšší. Zboží si však rozhodně před jeho koupí prohlédnou.

podíval, jak
o co mají

s cenou o

něco

ll

Jednání s americkými partnery probíhá velice rychle. Prodejní tým
nižborské sklárny je však již na toto tempo vždy
následně zajišťuje věrnost

americké klientely.

řádně připraven,

Například,

existujíá produkty, tj. jedná-li se spíše o prodej do
obchodních řetězců,

osvědčila

což jim

prodávají-li se již
hypermarketů

a

se ing. Hodinářové následujíá praxe:

"Já se našeho zákazníka snažím nezahltit velkým množstvím
vyberu dvanáct až patnáct druhů,

zvláště těch,

100
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je prodat. 45 Tyto produkty vyrovnám na
osobně.

není nucen chodit do skladu

stůl

v jednací místnosti a partner už

Ke každému vytavenému výrobku napíši
nějž

cedulku, na níž je uvedeno jméno obchodního domu, pro
určeno

bylo jasné, že je to

ně,

pro

anglický název produktu, americké

je zboží

určeno,

aby

a že to nenabízíme každému. Dále nechybí ani
rozměry, přeškrtnutá původní

cena a nová, za

kterou je jim zboží nabízeno. Rovněž uvedu počet kusů na skladě, i počet kusů, které
se vejdou do jedné krabice. Tím našim partnerům
času.

tak drahocenného
vypočítat

Navíc si na

základě

ušetříme

spoustu starostí a pro

uvedených

údajů

ně

mohou snadno

celkovou výslednou cenu.

Z tohoto našeho

V jiných firmách

přístupu

údajně

k jednání jsou, nutno

chodí po skladu a na veškeré

říci,

vždy opravdu nadšení.

potřebné

informace se musí

vyptávat. Zatímco u nás si prohlédnou daných patnáct produktů a získají potřebný
přehled.

Celé jednání může být skončeno i během jedné hodiny. Američtí jednatelé

s sebou navíc obvykle vozí prázdné smluvní formuláře, takže se nemusí celý
kontrakt sepisovat až na

místě,

ale pouze se vyplní potřebné údaje a

obě

strany jej nakonec podepíší. u

Ing.

Hodinářová

má však z vyjednávání s americkými partnery i své

negativnízkušenosti:
"Někdy

jsou

Američané při

vyjednávání až agresivní.

Chtějí

tak moc

dosáhnout svého, že jednají až na úkor přátelské atmosféry. Snaží se mě co nejvíce
znejistit, abych

začala

ospravedlňovat.

Vyberou si například čtyři naše výrobky a zeptají se, kolik stojí ten

první. Potom, co jim

sdělím

k dalšímu. V ten moment
výrobků podvědomě

všechny

předložené

pozvolna ustupovat, slevovat nebo svou nabídku

mě

sníží, což

cenu, dají ten

dostanou zcela do
přesně

určitý

výrobek stranou a

rozpaků

americký partner

přejdou

a člověk pak ceny dalších

očekává.

Nebo si prohlédne

produkty, odloží je a optá se, co tam máme dál. Další, velice

Američané většinou preferují naprosto čistý (nezabarvený), blýskající se křišťál zdobený
broušením.

45
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potřebuji

prodat a najednou stojí

úplně

jsem se setkala vždy pouze s jednateli ze Spojených

států.

situace, pakliže dané produkty

stranou zájmu.
S tímto

přístupem

Pochopitelně mě předem ještě

nezapomene varovat, že má rozjednaný obchod ve více

evropských firmách, tudíž mám-li skutečný zájem udat svou produkci,

měla

bych se

vynasnažit o co nejlepší cenu."

Ptala jsem se mimo jiné, zda v rámci obchodního jednání s Američany
přijde rovněž řeč
uzavřít

na neformální témata. Pakliže prý

obchod a co

nejdříve

a ochotně na dotazy

s tím, že musí

zase odjet, tak se opravdu velice

obchodních záležitostí. "Když nejsou
otevřeně

přijedou

různého

příliš tlačeni časem,

druhu. Jakoby

měli

striktně

drží

odpovídají celkem

pocit, že jsou jedinečnými

nositeli informací ", dodal ještě ing. Prokop.

6.1.4.4 Arabský trh
"Každý partner z této oblasti začíná jednání tím, že se optá, jak se nám
nezapomene vyjádřit svou

upřímnou

několikrát ještě zdůrazní,

že jsme

radost z toho, že se s námi mohl

přátelé. Při

(opět)

daří,

setkat a

pozdravu nás krom podání ruky i

obejmou a políbí na tvář."
Tuto poslední poznámku jeden z nejmenovaných
pronesl s lehkým

vyjádřením

nesouhlasu,

neboť

zaměstnanců

naše kultura je

méně

kontaktní než-li arabská, a zvláště pak polibky mezi muži jsou pro nás velice
neobvyklou záležitostí.

"Poté, co je Arabovi
předražené

předložena

nabídka, prohlásí, že je to

neskutečně

a začne vytahovat falešné faktury, aby partnerovi dokázal, za kolik je dané

zboží možné zakoupit u konkurence".
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To už však prodejní tým nižborské sklárny
zaskočit.

Jsou totiž

připraveni

kultury, tudíž ceny jsou

nemůže

součást

na smlouvání jako nedílnou

zpočátku skutečně

případě

v žádném

nadhodnocené, aby

arabské

ještě

bylo

kam slevovat, až na kompromisní cenu přijatelnou pro obě strany.

"Pracovní
večeře. Výběru

obědy

s arabskými partnery nebývají zvykem,spíše pak obchodní

restaurace je však třeba věnovat náležitou pozornost, aby měl arabský

partner šanci na objednávku jídla v souladu s islámským náboženstvím.

ll

(viz

subkapitola Arabské státy).
Zaměstnanci

sklárny v Nižboru tyto

společné večeře většinou řeší

tak,

že se svým partnerem chodí zásadně do arabských restaurací.

"Jeden z našich arabských

zákazníků,

konkrétně

z Egypta, 1e

vyloženě

ortodoxní muslim," vypráví další z nejmenovaných pracovníků.
"Má dvě manželky, v životě nepožil alkohol a vstává velmi brzy na svou ranní
bohoslužbu. V průběhu obchodování
připraví

klidně několikrát

za den

si svůj kobereček, který nasměruje dle vlastního kompasu

přeruší

směrem

jednání,
k Mecce4 6

a dvacet minut si vyhradí na svou pravidelnou modlitbu. Má k tomu již
určené

předem

místo v jednací místnosti. My ho v té době necháváme o samotě, i když jemu

je to asi lhostejné. Pak v jednání dále pokračujeme. Tyto modlitby se běžně opakují
pětkrát denně,
počet

v pravidelných intervalech. Pakliže je však na cestách, je tento

zredukovaný na dvě modlitby denně.

Jak dále uvedla ing.

Hodinářová,

každé jednání, které se koná u nás,
předměty

jejich

Je to velmi milé.

společnosti,

ll

"všichni klienti z arabských zemí nám na

přivezou nějaké

malé dárky. Nejde o reklamní

ale vždy o různé pozornosti, vybrané specielně pro nás.

ll
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týče47,

Co se skladby produkce

největší oblibě

se u arabských

zákazníků těší skleněné

vodní dýmky, tzv."narghile//, které jsou pak

většinou

především

Turci

redistribuovány

představují značnou část

Vlastnit

skleněnou

dokonce zcela
kterou si pak

Německa,

kde muslimové, resp.

populace, i do kosmopolitní Ameriky.

vodní dýmku je v arabských zemích velkým trendem. Je

běžné,
před

do

že si Arab na

sebe postaví na

návštěvy

stůl,

nosí svou vlastní "narghile",

a která se

hlavně nepůjčuje.

Navíc

každá z nich je určena pouze pro jeden druh tabáku, takže není výjimkou jich
u sebe mít i více.

. .. slovo závěrem
Výše uvedené
nejdůležitějšími

zahraničními

skutečnosti

zkušenostmi,

partnery získali.

jsou dle slov všech dotazovaných asi

které

z četných

Samozřejmě,

obchodních

styků

že ne každý obchod

se

končí

oboustranným vítězstvím a ne vždy se dají reakce partnera předvídat.

"Myslím si ale, že mohu s čistým svědomím konstatovat, že sklárna "Riickl Crystal"
patří

k velmi

firmy na

úspěšným

zahraniční

firmám. To by ale zcela

klientelu, nebylo

možně,

jistě,

vzhledem k hlavní orientaci

pokud by náš prodejní tým nebyl

obeznámen se všemi podstatnými odlišnostmi v obchodních a kulturních zvyklostech
a nepřízpůsobil jim své obchodní metody", dodal na

závěr

majitel firmy ing.

Riickl, jemuž tímto i celému týmu nižborské sklárny ještě jednou

děkuji

Jiří

za

cenný čas i zkušenosti.
46

Na egyptsk)·ch pracovištích je směr k Mecce v každé kanceláři individuálně naznačen zelenou
šipkou na stropě, což je pro Evropana velice zavádějící, neb ten ji chápe jako směr úniku v případě
poplachu. Nouzové východy však mají své vlastní označeni po chodbách.
Z hlediska vzhledu produktů mají Arabové v oblibě tradiční produkty, s dlouhou tradicí a bohat}·m
dekorem. Preferují zdobení zlatem, ale i malbou a rytinou. Jako novinka se začíná prosazovat trend
obrázků. Například, sada mís a váz, na nichž jsou vypískovány obrázky zvířat.
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7 DISKUSE

předpoklady úspěchu

V celé své práci jsem zkoumala

mezinárodního

obchodního jednání, zejména v souvislosti se znalostmi a respektováním
specifik jednotlivých kultur.

Zohlednění

interkulturárních odlišností je

jednou z podstatných podmínek úspěšnosti obchodních
řada

Existuje však

nezanedbatelně
produktů,

dalších

ovlivňují.

které jsou

faktorů,

které

Především

předmětem

konečný

či

jiných jednání.

výsledek jednání také

je to konkurenceschopná nabídka

obchodu, dále znalost a ovládání

taktik obchodního jednání a v neposlední

řadě

by

měl

různých

jednatel disponovat

jistými osobnostími vlastnosti.

V mezinárodním

obchodu

je

jednotlivých kultur nepopíratelný.
zahraničního

způsoby

partnera

očekávat,

Tím, že mu v

některých

Rozhodně

být

chování a vyjednávání a

však

význam

specifik

je výhodné znát, co lze od

připraven

umět

znalosti

na jeho

pravděpodobné

z nich vyvozovat správné

zvyklostech vyjdeme

vstříc,

závěry.

úspěšnosti

napomáháme

obchodního jednání, aniž tím potlačujeme svou osobnost.
Budeme-li
příznivou

vědět,

nejdříve

navodit

atmosféru, a že má strach z konfliktů, nedopustíme se chyb

s nedozímými následky,
přizvání

že pro Japonce je nezbytné

například

vynechání

orientační

právníka na jednání. Seznámíme-li se

před

fáze jednání nebo
zahájením jednání

s pravidly náboženství arabského partnera, vyhneme se tak mnoha trapným
situacím. Budeme
denně

například připraveni

na to, že se náš partner

pomodlí, a zajisté ho nepozveme na

zabijačkové

několikrát

hody v domnění, že

mu tím prokazujeme laskavost.
Každopádně

si myslím, že studium národnostních specifik je

nezbytné pro každého, kdo vstupuje do jakéhokoliv vztahu s příslušníky
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Rozhodně

jiných kultur.

nedoporučuji

problematiku interkulturálních

odlišností při mezinárodních obchodních jednáních nikterak podceňovat.

Nutno podotknout, že jsem si
interkulturálních

rozdílů

plně

vědoma

výčet

toho, že

uvedený v této diplomové práci není úplný. Tento

fakt lze však objektivně zdůvodnit, a to jednak tím, že rozdílů je příliš mnoho
než aby bylo možné je obsáhnout v rámci jedné diplomové práce. Druhým
důvodem

je

skutečnost,

že

při

srovnávání celých

reálné. Nelze totiž, aniž bychom se dopustili

regionů

určitého

Američany,

"hodit do jednoho pytle" Evropany,

by to ani nebylo

zkreslení,
Asiaty,

takzvaně

Afričany

a

Australany. Spoustu rozdílů lze nalézt i v rámci těchto jednotlivých kultur.

Lidská individualita je bez hranic, a proto musíme počítat s tím, že různí
jedinci se budou projevovat odlišně, i když půjde o příslušníky stejné
kultury.

Mým
některé

záměrem

však bylo zkoumat

zajímavosti a podtrhnout tak

nejvýznamnější
důležitost

rozdílnosti, uvést

znalosti

rozličných

obchodních a kulturních zvyklostí. Jednotlivé národní kultury jsem
obvykle

posuzovala v rámci

větších

teritoriálních

vycházela z toho, že mají mezi sebou více

přitom

celků, přičemž

společného

jsem

než ve srovnání

s jinými teritoriálními celky.
V poslední kapitole jsem se snažila význam respektování kulturních
specifik ilustrovat

ještě názorněji,

pomocí konkrétního

sklárny "Riickl Crystal", která má s obchodováním se

příkladu

zahraničními

z praxe
partnery

již dlouholeté zkušenosti. Podle mého názoru tato kapitola potvrdila
opodstatněnost

studia problematiky vlivu interkulturálních odlišností na

mezinárodní obchodní jednání.
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8 ZÁVĚR

nespočet

Ve své práci JSem upozornila na

rozdílností mezi

jednotlivými kulturními oblastmi, jejichž neznalost a nerespektování se
bezpodmínečně

projeví jako handicap toho, kdo se takto

mezinárodních obchodních jednání pouští.

nepřipraven

Neznalost obchodních a

společenských

zvyklostí a praktik jednotlivých kultur by pro

orientovanou

primárně

na

zahraniční

do

kromě

klientelu, mohla

v konkrétních jednáních znamenat třeba i úplné

společnost,

uzavření přístupu

prohry

na tamní

trhy a v důsledku toho i bankrot celé společnosti.
Je

zřejmé,

v tolika zemích

že firma " Ri.ickl Crystal" by
světa

nedařilo

a

obchodní vztahy se svými
obchodní jednání s nimi

by se jí

zahraničními

určitě

nebyla tak

dlouhodobě

úspěšná

udržovat dobré

partnery a klienty, pokud by se na

důkladně nepřipravovala.

Nejen kvalitní a pestrá

nabídka zboží hraje v tomto smyslu úlohu. Velmi významná je i příprava po
stránce psychologické. To znamená, že
příjemně
hlavně

zahraniční

zákazník by se

měl

cítit

, být spokojen s ostatními službami spojenými s prodejem zboží a

s přístupem prodejců sklárny k němu a k jednání vůbec.

Toto téma je velmi obsáhlé a

mě

se určitě

podařilo

nastínit jen zlomek

informací. Jedno je ale zcela zřejmé, o kultuře se kterou jednáme se rozhodně
vyplácí co nejvíce
průběh

vědět

a na

základě

získaných znalostí pak

přizpůsobovat

obchodru'ho jednání i nabízené produkty.

Na míře úspěšnosti mezinárodních obchodních jednání je dnes přímo
životně

závislá konkurenceschopnost firmy na mezinárodních trzích.

Domnívám se, že vnímání a důsledné uplatňování kulturních specifik při
jednáních rovněž přispívá k dobrému jménu českých manažerů ve světě jako vzdělaných, zběhlých a schopných obchodních partnerů.
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závěr ještě

jedna zajímavost a též

podnět

k zamyšlení nad

daným tématem z výsledku jedné sociologické ankety, v níž byli dotazováni
příslušníci čtyř

evropských kultur na to :

"Co by si v současné

době přáli

Odpovědi

do budoucna?" (Trevor Smith)

byly následující :

Francouz- "Nic víc než světový mír."
Němec- "Vyřešit
Angličan

problémy "třetího světa".

- "Vyhrát světový fotbalový pohár".

Čech - "Z celého srdce, aby zemřela sousedovic koza".

Holt~

,jiný krajgjiný mrav" . m.,
(John Mole)
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