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1 Úvod 

Současná historická epocha je úzce spjata s fenomény globalizace a internacionalizace. 

Globalizace se nás dotýká denně a zasahuje do mnoha oblastí našich životů.  V dnešní době 

najdeme obtížně výrobek, jenž pochází kompletně z naší země, tedy je zde vyrobený obal a 

samotný výrobek. Nespočet výrobků je vyroben v Číně, jiné zase v Japonsku. V globálním 

měřítku se dnes čile obchoduje. Právě rozmanité zahraniční příležitosti vedly ke vzniku 

mezinárodního obchodu.  

Internacionalizace dnes prostupuje takřka všemi činnostmi člověka, vytváří předpoklady ke 

globalizaci, a je průvodním jevem globalizace. Účastníci mezinárodní produkce i 

mezinárodního obchodu a spolupráce přicházejí do styku a jednají se členy jiných kultur. Pro 

zdařilý a efektivní obchod i efektivní mezinárodní spolupráci je nutné znát dobře obchodního 

partnera. Pro úspěšnou součinnost nestačí však znát jen jeho ekonomický potenciál a cizí 

jazyk, ale také vědět, co lze od partnera očekávat, s čím lze u něj počítat, tedy je třeba se 

seznámit blíže s jeho kulturou. Vědět jaké jsou jeho hodnoty, normy a zvyklosti, snažit se 

porozumět jeho kultuře. Při setkání s kulturní jinakostí dochází k disonancím až 

k neporozumění. Účastníci, kteří jednají s jinou kulturou, si musí uvědomit potřebu znalosti 

kulturních specifik, neboť jejich neznalost může negativně ovlivnit celý proces komunikace a 

dosažení stanovených cílů.  Lidé vysílaní do zahraničí nebo pracující v mezinárodních 

společnostech by měli absolvovat interkulturální trénink. Interkulturální tréninky či programy 

by měly být organizací podporovány. Tyto tréninky mají za cíl připravit budoucí expatrianty 

na pobyt v jiné kultuře a odstranit nebo minimalizovat fenomény spjaté s kulturní jinakostí. 

Jednou z odpovědí na internacionalizaci podnikání, obchodování a spolupráci v podmínkách 

globalizace je internacionalizace manažerských přístupů v podobě manažerské disciplíny, 

nazvané mezinárodním managementem. Součástí tohoto přístupu je manažerská disciplína 

označovaná jako interkulturální management.  Interkulturální management je pojem převzatý 

z angličtiny (cross-cultural management) a jeho význam je stejný jako autory často používaný 

interkulturní management. Tato na první pohled neznámá manažerská disciplína má své 

počátky již v 60. letech minulého století, kdy první kroky v tomto oboru podnikl nizozemský 

profesor psychologie Geert Hofstede. O vymezení a prohloubení problematiky kulturního 

managementu se pokusilo několik vědců, kteří následovali G. Hofstedeho. V posledních 

letech si interkulturální management získává své příznivce i v České republice. 
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Diplomová práce je zaměřena na aplikaci interkulturálního mangementu ve vybrané 

mezinárodní společnosti. Cílem diplomové práce je rozpoznat, jaké požadavky klade 

mezinárodní, resp. interkulturální působnost vybrané průmyslové společnosti na její 

management, nakolik je efektivnost organizačního řízení této společnosti podmíněna 

porozuměním manažerů interkulturální dimenzi řízení a aktivity organizace, a na základě 

zjištěných údajů identifikovat rezervy a navrhnout případná zlepšení interkulturálního 

manažerského přístupu. 

Diplomová práce má charakter aplikovaného exploračního interkulturálního organizačního 

výzkumu ex post facto, založeného na kvalitativním výzkumném přístupu, spočívajícího na 

studiu dostupných organizačních dokumentů, na polostandardizovaných rozhovorech 

s vedoucími představiteli vedení české pobočky analyzované organizace, konkrétně oddělení 

informačních technologií, jakožto útvaru nejvíce aktivního na poli mezinárodní součinnosti, a 

na speciálním dotazníku pro pracovníky a management. 

Práce se skládá ze dvou částí. První část tvoří teoretická východiska, druhá část je prakticky 

zaměřená, aplikovaná na konkrétní společnost a rozčleněná do tří kapitol. Teoretická část je 

zaměřená na objasnění a vymezení několika základních pojmů související s interkulturálním 

managementem. Třetí kapitola charakterizuje vybranou organizaci – mezinárodní společnost, 

Stora Enso. Čtvrtá kapitola je věnována analýze uplatňování interkulturálního manažerského 

přístupu v této společnosti. Pátá kapitola tvoří návrhy, náměty a doporučení pro management, 

doporučené na základě provedené analýzy.  V závěru práce, jsou shrnuty dosažené výsledky a 

naznačeny perspektivy dalšího postupu společnosti na poli interkulturální optimalizace.  
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2 Pojetí interkulturálního managementu - teoretická 

východiska 

Někteří autoři ve svých publikacích používají termín interkulturní management, jiní 

interkulturální management. Interkulturní management neboli interkulturální management 

(převzatý z anglického termínu cross cultural-management), jak uvádí ve své knize Štrach 

(2009) spolupracuje s vědními disciplínami jako je interkulturní psychologie (cross-cultural 

psychology), interkulturní sociologie (cross-culturalsociology) a management kulturních 

rozdílů). V této práci se interkulturní management rovná interkulturálnímu managementu 

jehož název je převzat z angličtiny. Interkulturální management je proces činností pracovníků, 

koordinovaných k efektivnímu dosahování cílů organizace respektující odlišné kultury jejich 

členů.  

2.1 Internacionalizace a globalizace 

Internacionalizace prostupuje v současnosti takřka všemi činnostmi jedince. Od prodeje 

výrobků, přes poskytování služeb, investování až po podnikání v jiných zemí. Spolupráce, ať 

již na úrovni mezistátní, institucionální nebo mezilidské, vytváří předpoklady ke globalizaci. 

Rostoucí propojenost jednotlivých společenských procesů a subjektů chápeme jako 

globalizaci. Výsledkem globalizace je stav, kdy většina spotřebovávaných výrobků téměř ve 

všech zemích nepochází z domácích zdrojů. Zde může někdo oponovat a říci, že je mnoho 

výrobků, které pochází jen z České republiky. Štrach (2009) ve své publikaci uvádí příklad 

produktu láhve s balenou vodou. Máme láhev s balenou vodou, kde obsah je z hlubin českých 

vrtů a však její obal, tedy plastová láhev ropného „základu“ nejspíše neměla původ 

v karlovarských polích. Podobných příkladů bychom našli mnohem více.  

V současnosti nestačí jen ovládat technické, odborné, obchodní, platební a další podobné 

znalostí. Je nutné porozumět prostředí, ve kterém se chceme pohybovat, nestačí však jen 

informace ekonomického charakteru, musíme znát prostředí, zvyklosti, hodnoty a 

kulturu dané země. Je důležité znát svého obchodního partnera, vědět o něm co nejvíce. 

Podle Šroňka (2001) tyto znalosti mohou mít pro mezinárodní podnikatelskou činnost značný 

význam. Znalosti o jiných kulturách podstatně snižují možnost nepříjemných překvapení a do 

značné míry umožňují předvídat reakci druhé strany. 
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2.2 Interkulturální management 

Interkulturální management Průcha (2010) ve své knize definuje jako „teorii a výzkum tvorby 

a vedení mezinárodních týmů, tj. takových, jejichž členy jsou pracovníci pocházející 

z různých kulturních, etnických nebo jazykových prostředí. Jiný autor definuje interkulturální 

management jako proces řízení rozdílů mezi odlišnými kulturami uvnitř organizace. 

Podmínkou uvědomění si kulturních rozdílů je dokonalá znalost vlastní kultury. 

Pomocí obr. 2-1 si lze představit situaci, kdy hodnotíme cizí chování, aniž bychom o něm 

věděli vše potřebné. Nerozumíme jeho příznakům a zvláštnostem, nejsme s ním dostatečně 

obeznámeni, pohybujeme se v nejistém prostředí s nejistými výsledky. Tyto příčiny mohou 

mít za následek vznik kulturní problémové neboli kolizní situace. A to tehdy, když cizí se 

stane důležité pro vlastní a když dojde k vzájemným vztahům mezi vlastním a cizím. 

Z obrázku můžeme vidět co je interkulturální. Lze tedy říci, že interkulturální je propojení 

vlastní a cizí kultury. 

Obr. 2.1 Kolizní situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Nového a kol. (2005, s. 33) 
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2.3 Kultura 

Existuje nepřeberné množství definic kultury. Přičemž vědci zabývající se problematikou 

kultury, přistupují k tématice z  antropologického, sociologického, psychologického hlediska 

a dalších. Kultura má svůj vývoj. Poprvé se abstraktní význam slova „kultura“ objevil v 18. 

stol. v Německu. Emile Littré koncem 19. stol. definuje kulturu jako „kultiva“ zemědělskou 

činnost. Počátkem 20 stol. se v abstraktivním významu výraz „culture“ rozšířil v anglosaském 

světě. V České republice se výraz kultura i v abstraktním pojetí objevuje ve spojení s uměním, 

nebo ve spojení „firemní kultura“.  

Nizozemský profesor psychologie Geert Hofstede, považován ve světě za klasika této 

disciplíny zastávající sociologické hledisko, vychází ze základní myšlenky, že každá osoba 

s sebou nese prvky myšlení, cítění a možného jednání, jež se naučila v průběhu života. Stejně 

jako jsou programovány počítače, jsou tyto prvky myšlení cítění a jednání nazývány duševní 

programy – software mysli. Kultura je naučená, nikoli zděděná. Je odvozena od 

společenského prostředí, nikoli od genů a je nutno ji odlišit od lidské povahy i od charakteru 

jednotlivých osob. Antropologický přístup zastává Francouz Philippe D´Iribarne a dvojice 

Kluckhohnová se Strodtbeckem.  Kluckhohnová a Strodtbeck, kteří se orientovali na hodnoty. 

Kultury se podle nich liší ve své převažující hodnotové orientaci, což má silný vliv na to jak 

jsou jednotlivé společnosti organizovány. D´Iribarne, pohlíží na kulturu jako na hledající 

porozumění různým společnostem zevnitř, prostřednictvím pobytu na jistou dobu uvnitř 

specifické skupiny. Analyzoval jednání lidí, zabýval se kulturními odlišnostmi, které mohou 

být při dosahování cílů u stejné firmy ve třech zemích.  

Podle Šroňka (2001) lze kulturu chápat v souvislosti s hodnotami, zvyklostmi, tradicemi, 

jednáním, způsobem komunikace, které si osvojují a sdílejí osoby, jež jsou součástí určité 

skupiny. Kulturu tvoří řada prvků, nejedná se tedy o jednotlivosti. Základním znakem kultury 

je, že jde o naučené chování (jednání), které se přenáší z generace na generaci, tedy od 

starších po mladší. Naučené chování sdílejí všichni členové společnosti a kultura formuje 

jednání členů a jejich představy o světě. 

Paul Verluyten, belgický profesor, kulturu vztahoval ke konkrétním řešením, jimiž jednotlivé 

společnosti řeší obecné problémy. Kultura, v níž jsme vyrostli, určuje, jak se chováme, jakou 

morální váhu v našem životě mají rodiče. Kultura tedy proniká do všech aspektů našeho 

života. Soukup vymezuje kulturu jako integrovaný systém naučených vzorů chování, který 

sdílejí členové společnosti.  
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Z uvedených rozmanitých způsobů pojetí kultury, lze vydedukovat, že najít jednotnou definici 

kultury je téměř nemožné. Jsou však rysy, které všechny výše uvedené definice sjednocují. 

„Kulturu sdílejí všichni nebo téměř všichni členové skupiny, kultura se přenáší od starších 

k mladším, kultura formuje představy a jednání o světě. Lidé patří k odlišným kulturám, jestli 

způsob, jakým jednají a jakým přistupují k řešení problémů, a to jako skupina, se liší od 

jiných“ (Šroněk, 2001, s. 12). 

Každá kultura i národní kultura se vyznačuje určitými charakteristickými rysy.  Mateiciuc  

(2009) zmínil osm nejobecnějších rysů kultury následovně: 

1. Učení - kultura není vrozená, nebo biologicky založená. Každý jedinec si osvojuje složky 

kultury, v níž pobývá. Uvedené složky si osvojuje v procesu učení a nabývání zkušeností, 

který je založen na dvou psychologických principech učení. Na principu podmiňování a 

principu napodobování. Princip podmiňování je založen na přejímání postupů 

osvědčených v praxi, ty jsou posilovány. Postupů, které se v praxi neosvědčily, se naopak 

zříkáme. Typická lidská schopnost, při níž jsou přebírány myšlenky, názory, vzory, 

postoje, chování, dovednosti, styl a emoce druhých lidí, je založena na principu 

napodobování. 

2. Sdílení – lidé kulturu sdílejí jako členové skupin, organizací či společnosti. Kultura není 

specifická pro jednotlivce. Přes určité individuální odlišnosti v chování a projevech 

jedinců, přičítaných zpravidla jejich osobnostním rozdílům a psychickým stavům, je 

kultura určitého společného celku jednotná.  

3. Transgeneračnost – kultura se přenáší z generace na generaci, neboli nebiologickou 

cestou. Tento jev je vykládán tzv.  memetickou teorií. Přenesené kulturní charakteristiky 

se uchovávají trvaleji než biologické. 

4. Symboličnost – symboly vyjadřují určitý skrytý význam a v závislosti na obecné lidské 

schopnosti využívat symbolů se utváří kultura. Tomuto procesu se říká zvýznamňování.   

5. Strukturovanost - každá kultura má určitou strukturu (skladbu). Složky kultury jsou 

propojeny a integrovány do jednoho víceméně harmonického celku – kulturního systému.  

6. Adaptivnost - kultura je založena na lidské schopnosti přizpůsobovat se podmínkám, je 

tedy v čase proměnlivá, byť je tento proces velmi pomalý. Člověk se adaptuje jiným 

kulturám.   

7. Vrstevnatost - kultura je vrstvená v čase. Změna v jedné oblasti (vrstvě) může způsobit 

změny v oblastech jiných. Starší a méně aktivované vrstvy kulturních prvků a projevů 
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jsou pozvolna překrývány mladšími a ustupují do pozadí, pokud nejsou důvody, aby se 

znovu objevily nebo prosazovaly. 

8. Samozřejmost - lidé, žijící ve své kultuře, berou svoji kulturu jako něco samozřejmého. 

Rozdíly kultury si uvědomují až tehdy, když se střetnout s jinou kulturou, nebo když je 

jejich kultura ohrožena a přicházejí o ni. 

Z uvedeného výčtu rysů kultury je zřejmé, že kultura je založená na učení, tvoří ji organizace, 

skupina, která kulturu sdílí a přenáší se nebiologickou cestou. Významnou roli hraje 

schopnost využívat symbolů, na jejichž základě se kultura utváří, a jež jsou její součástí. 

Kultura má určitou strukturu, je v čase proměnlivá, je vrstvená a lidé ji berou jako 

samozřejmost. Národní kultura je bohatá, členitá a rozmanitá, a je významným zdrojem 

kulturních vlivů, které „podmalovávají“ a „zabarvují“ veškeré lidské jednání a organizační 

chování. A přesto bývá její význam pro efektivnost interakcí, komunikace a spolupráce osob s 

různým kulturním zázemím (cultural background) mnohdy podceňován. Málo informovaní 

lidé bez interkulturálních zkušeností a kulturologického vzdělání si často neuvědomují 

význam svérázné národní kultury pro dosahování organizační synergie a efektivnosti jako 

neméně důležité organizační dimenze, než je organizační strategie. Mnozí naopak rozdíly 

mezi národními kulturami přehlížejí, bagatelizují, a přistupují k osobám a skupinám s různým 

kulturním pozadím univerzalisticky.  

2.3.1 Kulturní standardy a jejich význam 

Kulturní standardy udávají významnou roli v kultuře, kterými se budou příslušníci dané 

kultury při řešení různých situací a specifických problémů řídit. Jsou to způsoby vnímání, 

myšlení, hodnocení a jednání, které většina příslušníků jedné určité kultury považuje za 

obvyklé, normální, typické a společensky závazné jak pro sebe, tak pro ostatní. Kulturními 

standardy se řídí, reguluje a posuzuje vlastní chování i chování druhých. Kulturní standardy 

mají regulační funkci v široké oblasti různých situací a při jednání s různými lidmi. 

Individuální a pro skupinu specifický způsob užívání kulturních standardů k regulaci chování 

může variovat v rámci určité toleranční zóny. Chování, které se pohybuje za hranicemi této 

zóny, sociálního prostředí odmítá a postihuje.   
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2.3.2 Pojetí národní kultury 

Národní kultura je společná vrstva, která je vytvářena příslušností jedince k určité zemi, 

k určitému národu. Národní kultura je obrazem země, z níž jedinec pochází. Každý kdo se 

setká s příslušníkem jiného než vlastního národa, vnímá odlišnosti, jako jsou odlišný jazyk, 

odlišný způsob chování, odlišné odívání, odlišný způsob stravování apod. Hodnoty, které jsou 

chápány jako regulační mechanismy lidského chování, jež jsou pro určitou společnost 

charakteristické a projevují se v jejich sdílených normách, postojích, názorech a preferencích, 

jsou hlavním poznávacím rysem národní kultury (Rabušic a Rabušicová, 2001). 

2.3.3 Národní kulturní dimenze 

Mnoho vědců zastává názor, že je možné identifikovat základní kulturní dimenzi a lokalizovat 

všechny kultury kolem této dimenze. Dimenze je aspekt kultury, který může být ve vztahu 

k jiným kulturám měřen. G. Hofstede, nizozemský odborník v psychologii managementu, 

vymezuje ve své knize z roku (2010) jednotlivé dimenze seskupující množství jevů, u nichž 

bylo empiricky ověřeno, že se vyskytují společně, občas nelze odhalit na první logický důvod, 

proč by měly být vzájemně spjaty. Dimenze jsou určeny pomocí statistických metod a mohou 

být určeny jen na základě porovnatelných údajů o určitém počtu zemí. O vymezení kulturních 

dimenzí se pokusilo několik odborníků. 

Národní kulturální dimenze E. T. Halla 

Edward T. Hall, jak píše Nový a Schroll-Machl (2005), se snažil identifikovat základní 

dimenze lidského soužití, se kterými se musí potýkat lidé všech kultur. Rozlišil dimenzi 

prostoru, času a komunikace. 

Prostor 

V prostoru vznikají kulturní rozdíly např. s ohledem na fyzickou vzdálenost, kterou člověk 

v rozhovoru s někým cizím, obchodním partnerem nebo s přáteli přirozeně a dobrovolně 

zaujímá. 

Čas 

Kultury s monochronním vnímáním času představují ubíhající čas jako lineární osu, na které 

musí být umístěna jednání, která se uskutečňují v zamýšleném pořadí. Tato orientace 

vyžaduje dobré plánovací schopnosti a spolehlivost. Kultury s polychromním vnímáním času 
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vytvářejí vlastní úmysly jednání různé roviny, z nichž může vždy několik probíhat v jednom 

okamžiku. Důležitá je časová flexibilita. 

Komunikace 

Kultura s nízkým, slabým komunikačním kontextem versus kultura s vysokým, silným 

komunikačním kontextem. Pro kultury s „low kontext“ je charakteristická komunikace 

snahou vyjádřit všechny relevantní informace pokud možno v komunikaci explicitně tak, aby 

posluchači zbylo co nejméně prostoru pro vlastní dostatečnou interpretaci. V kulturách ve 

kterých převažuje „higt kontext“ je vnímána atmosféra, neverbální signály, komunikace je 

plná náznaků a mnohoznačných obrazných přirovnání, jejichž význam se odkryje pouze 

s ohledem na celý komunikační kontext. 

Národní kulturální dimenze G. Hofstedeho  

Vycházel z vlastností národních kultur a provedl rozsáhlé výzkumné šetření hodnotových 

charakteristik lidí ve více než 50 zemích světa. Podstatné rozdíly mezi jednotlivými 

kulturními systémy vysvětluje typologie dimenzí (Průcha, 2010). 

Mocenská distance 

Rozpětí či vzdálenost moci (z anglického termínu power distance je patrně výstižnější název 

této dimenze „mocenská distance“) vyjadřuje vztah lidí určité kultury k autoritě (moci). U 

kultur s vysokým rozpětím moci je charakteristický nedostatek legálních prostředků, jimiž by 

se člověk mohl bránit zneužívání moci, ať už na úrovni společnosti nebo konkrétního 

podniku. Díky tomu se zde tvoří mnohovrstvé a velmi neprostupné hierarchické systémy. U 

kultur s nízkým rozpětím moci se podřízení a nadřízení považují za osobně si rovné. Členové 

kultur považují velký sklon k moci v institucích a organizacích za velmi problematický a 

bojují proti němu. Díky tomu se zde proto tvoří ploché a prostupné hierarchické systémy 

(Zadražilová, 2007). 

Individualismus – kolektivismus 

Tato dimenze vyjadřuje, do jaké míry lidé jednaní jako nezávislí jedinci nebo členové 

skupiny. Pro individualistické společnosti jsou charakteristické poměrně volné vazby 

jednotlivců na kolektiv. Naopak v kolektivistických společnostech jsou lidé od narození 

integrování do soudržných skupin, které je za jejich loajalitu ochraňují. Vidí se více jako 

součást skupiny. S růstem životní úrovně roste i individualismus (Průcha, 2010). 
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Maskulinita – femininita 

Tato dimenze ukazuje, do jaké míry jsou v určité kultuře od sebe oddělovány mužské a 

ženské role a do jaké míry jsou pevně stanovené. V maskulinních kulturách jsou společenské 

role mužů a žen jasně odděleny. Mužské role jsou charakterizované snahou dosáhnout 

výkonu, snahou prosadit se, dominancí a materiálními motivy. Hrdinství, úspěch, rozhodnost, 

výkonnost, soutěživost. Ženské role jsou určovány starostlivostí, skromností, solidaritou a 

dobrosrdečností. Péči o slabé, zájem o mezilidské vztahy a kvalitu života. Ve femininních 

kulturách mohou téměř všechny společenské role vykonávat jak muži, tak ženy a mužské a 

ženské role nejsou přesně definovány (Nový a Schroll-Machl, 2005). 

Vyhýbání se nejistotě 

Míra vyhýbání se nejistotě vyjadřuje, do jaké míry lidé emocionálně potřebují určitá pravidla 

a normy, jimiž by se mohli řídit v nejistých situacích (Zadražilová, 2007). Pro členy kultur 

s vysokou mírou vyhýbání se nejistotě jsou pravidla k řízení soukromého i veřejného života 

vysoce závazná. Díky tomu se vytvářejí velmi komplexní a přísné společenské systémy řízení, 

jejich porušení je sankciováno. Pro členy kultur s nízkou mírou vyhýbání se nejistotě jsou 

pravidla řízení soukromého i veřejného života jen velmi málo závazná a reagují na nejasné 

nebo dokonce chaotické poměry relativně klidně. Díky tomu se zde tvoří velmi flexibilní 

společenské systémy řízení. 

Později Hofstede své výzkumy doplnil o pátou dimenzi vztaženou ke vnímání času – 

dlouhodobost orientace. Svůj výzkum zaměřil na srovnání národních kulturních hodnot a 

jejich projevů v oblasti rodiny, školy, pracoviště, podniku nebo politického systému. 

Dlouhodobá – krátkodobá orientace 

Tato dimenze ukazuje do jaké míry je v určité kultuře oceňováno dlouhodobé myšlení. 

V kulturách se silnou dlouhodobou orientací je ochota podřizovat se ve prospěch 

dlouhodobých cílů. V takových kulturách vznikají velmi stabilní a závazné sociální struktury 

přetrvávající generace, které je možné jen velmi těžko změnit. V kulturách se slabou 

dlouhodobou orientací jsou členové orientováni na krátkodobé cíle, na okamžité výsledky. 

V takových kulturách se provádějí sociální změny velmi jednoduše, vzniklé sociální poměry 

jsou ovšem poměrně nestabilní a nezávazné. 

Kritika Hofstedeho vícedimenzionálního modelu národních kultur 

Hofstedeho model národní kultury nezůstal bez kritiky. Přestože desítky významných prací 

platnosti Hofstedeho dimenzí národních kultur potvrzují, objevují se i závažné kritiky jeho 
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teorie. Verifikace se často týká jen jedné dimenze nebo je realizována na dvou či třech 

srovnávaných zemí. Najdou se, ale i díla, které jeho koncepci narušují, nebo ji dokonce 

odmítají. Objevily se výhrady ohledně metodologických nedostatků.  

V časopise Human Relations uveřejnil ostrou a po britském způsobu ironickou kritiku 

B.McSweeneey (2002, in Průcha 2007) ve stati nazvané „Hofstedeho model národních 

kulturních diferencí a jejich důsledků: Triumf víry – neúspěch analýzy“. Sweeney 

argumentuje zejména tím, že průměrné hodnoty dimenzí podle Hofstedeho nemohou 

charakterizovat kultury jednotlivých národů, neboť národní kultura není homogenní, ale je 

dosti diferencovaná.  

Kritické výhrady Niny Jacob (2005) zmínil Průcha (2007). Země světa se jí nejeví tak odlišné, 

jak uvádí Hofstede. Pokud by tomu tak bylo, pak by manažeři ze zemí s vysokým indexem 

rozpětí moci, nemohli pracovat v zemích s nízkým indexem rozpětí moci a naopak – což ale 

v realitě takto nefunguje. Spolupracuje se i se zeměmi s opačným rozpětím moci, než má daná 

země. Podobné je to i s dlouhodobou - krátkodobou dimenzí. Čínští manažeři by nemohli být 

úspěšní v USA, kde se prosazuje krátkodobá orientace. Kdežto v Číně se prosazuje 

dlouhodobá orientace. Podle Jacobové Hostedeho teorie národních kultur nenachází 

opodstatnění v reálném životě. Jacobová na základě toho zavádí nový koncept nazvaný 

crossvergence (kulturní křížení). Nový koncept říká, že v manažerské činnosti se mohou 

prolínat dohromady prvky více kultur. Manažer přicházející ze země s určitou specifickou 

kulturou je nucen přizpůsobovat se kultuře země, v níž právě působí, a tím dochází ke 

kulturnímu křížení. 

Kulturní příbuznost zemí podle S. Ronena a O. Shenkaara 

Po vzoru Hofstedeho in Zadražilová (2007) se pokusili vytvořit skupiny kulturně si blízkých 

zemí. Jejich studie se zaměřují na tyto faktory: důležitost pracovních cílů, potřebu uspokojení 

z práce, naplnění z pracovní činnosti, manažerské a organizační proměnné, interpersonální 

orientaci a pracovní role.   

Ve své studii vytvořili osm skupin zemí a čtyři indiferentní země, které nebylo možné zařadit 

do žádné skupiny. Země v jednotlivých klastrech jsou si podle autorů ve zkoumaných 

dimenzích velmi podobné.  
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Národní kulturní diemenze F. Trompenaarse 

Tento výzkum je vedle Hostedeho jedním z nejčastěji zmiňovaných v manažerské literatuře, 

která se věnuje interkulturálnímu managementu. Fons Trompenaars rozlišuje pět vztahově 

orientovaných dimenzí odvozených z možných postojů vůči ostatním lidem. 

Individualismus – kolektivismus 

Tato dimenze je stejná jako dimenze Hofstedeho (Zadražilová, 2007). Ve většině případů se 

shoduje s autorem, avšak v některých případech se liší. Hofstede zařazuje Mexiko a Argentinu 

mezi země kolektivisticky orientované. V Trompenaasově studii jsou zařazeny mezi země 

kolektivistické.  Československo počátku 90. let zařadil mezi země výrazně individualistické.  

Univerzalismus – partikularismus 

Univerzalismus zastupuje představu, že ideje a způsob chování mohou být použity kdekoli na 

světě bez obměn. Je kladen větší důraz na formální pravidla než na osobní vztahy. Jsou přísně 

dodržovány obchodní smlouvy (Zadražilová, 2007). Partikularismus zastává, že jsou to vnější 

okolnosti, které diktují, jaké názory a praktiky by měly být použity a věci nemohou být všude 

uskutečňovány stejným způsobem. Je kladen větší důraz na vztahy a důvěru. 

Lidé, kteří preferují partikularismus, by měli být v obchodních vztazích s univerzalistickými 

kulturami připraveni na racionální profesionální argumentaci. S jistou dávkou osobního 

kličkování, obchody se neuzavírají tak rychle, s tím musí počítat lidé, kteří preferují 

partikularismus, jak doporučuje sám tvůrce. 

Neutrální – emocionální kultura 

V neutrální kultuře, lidé ve veřejných situacích, drzí pod kontrolou své emoce. V emocionální 

kultuře se lidé často smějí, jeden druhého zdraví velmi emocionálním způsobem, Vyjadřují 

své emoce. 

Neverbální komunikace zde hraje velkou roli. Lidé z emocionální kultury nesmí v kontaktu 

s lidmi z neutrální kultury považovat nedostatek projevování emocí za nezájem nebo nechuť 

spolupracovat. 

Specifická – difusní kultura 

Jedinci mají velkou veřejnou sféru, prostor, do něhož jsou ochotni vpustit druhé a sdílet jej 

s nimi a malou sféru soukromou, kterou udržují vůči druhým uzavřenou a jsou ochotni ji 

sdílet pouze s nejbližšími přáteli, zastupují specifickou kulturu. Kultura, v níž jsou obě sféry, 

veřejná i soukromá, podobně rozsáhlé a lidé obě chrání velmi pečlivě je nazývána difusní. 
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Pokud je člověk ze specifické kultury a musí jednat s lidmi z kultury difuzní, je dobré 

respektovat u druhé osoby její titul, věk a sociální zázemí, být trpělivý, jsou-li tito lidé při 

jednání nepřímí nebo odbočují od věci. 

Preference výkonů a výsledků versus preference společenského statusu 

Lidé ve výkonově orientované kultuře zakládají svůj status na svých výsledcích, na tom, jak 

dobře jsou schopni vykonávat svou funkci. Kultura preferující společenský status je pozičně 

založena na tom, kdo a čím člověk je. Výkonově orientované kultury připisují velkou vážnost 

lidem s ambicemi a výsledky – nejlepšímu obchodníkovi firmy. Kultury preferující 

společenský status zdůrazňují takové atributy jako je věk, pohlaví nebo původ. Např. člověk, 

který je v podniku 40 let, je vážený právě pro dobu, kterou v podniku strávil a zkušenost 

danou svým věkem. 

Lidé jednající z výkonově orientovaných kultur s kulturami preferujícími společenský status, 

by měly dbát např. na takové složení skupiny, které bude druhou stranou respektováno (např. 

z hlediska věku nebo formální pozice, kterou lidé mají). Jednání pak bude snazší.  

Trompenaars těchto pět dimenzí rozšířil o další dvě, které jsou odvozené z postoje k času a 

k přírodě (Schroll-Machl, 2005). 

Orientace na přírodu 

S ohledem na postoj k přírodě rozlišuje tato dimenze kultury ve kterých se lidé snaží přírodu 

kontrolovat, a kulturu, v nichž se lidé snaží žít s přírodou v souladu. V  případě kdy se lidé 

snaží přírodu kontrolovat, svádí člověk s přírodou neustálý boj. Úkolem člověka při 

takovémto úhlu pohledu je „vyrvat“ přírodě její tajemství prostřednictvím přírodovědeckého 

bádání a „zkrotit“ ji pomocí technologie. V opačném případě se člověk považuje za součást 

přírody, nikoliv za soupeře. Musí se pokusit přírodě přizpůsobit, tak, aby s ní mohl žít 

v souladu. 

Trompenaars doporučuje při jednání s lidmi z kultury, která věří v možnost ovlivňovat své 

okolí, jednat více tvrdě, testovat neoblomnost oponenta, být připraven něco vyhrát i prohrát. 

Orientace v čase 

Trompenaars, s ohledem na postoj k času rozlišuje tři formy orientace. Tam kde se minulost 

považuje za nejdůležitější časovou formu, je kultura orientovaná na minulost. Lidé si v této 

kultuře minulost opatrují, předávají ji novým generacím a nechávají ji, aby ovlivňovala 

budoucnost. Naopak v kulturách, které se orientují na budoucnost, je minulost chápána jako 

něco „přežitého“ a téměř bezvýznamného. Důležité je především uskutečnění budoucích cílů, 
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které musí být tím více tlačeny dopředu, čím více už bylo dosaženo. Minulost ani budoucnost 

nemá velký význam v kulturách, které se orientují na přítomnost. Důležité je především 

užívání současného okamžiku. 

Jednáme-li s kulturou, která je orientována na budoucnost, doporučuje se klást důraz na 

příležitosti, odsouhlasení konkrétních termínů, kdy budou věci vykonány a být si vědomi 

klíčových kompetencí nebo komunity, která je pro druhou stranu ve vztahu k budoucnu 

významná. 

Kulturní dimenze podle J. Demorgona 

Kulturní dimenzí může být pouze to, co může být charakterizováno dvěma opačnými póly 

(Schroll-Machl, 2005). 

Organizace jednání 

Při simultánním způsobu jednání se jedinec snaží řešit několik úkolů najednou. Konsekutivní 

způsob jednání se jedinec soustřední na jeden úkol, plní ho krok za krokem. Každý nový úkol 

začne teprve tehdy, když má předcházející úkol hotový.  

Pozornost 

Úzká souvislost mezi organizací jednání a řízením pozornosti. Koncentrovaná pozornost je 

taková, která se soustředí pouze na málo věcí velmi intenzivně. Pozorovatel kdy vnímá, ne 

moc intenzivně, velmi mnoho aspektů jedné situace má rozptýlenou pozornost. 

Způsob komunikace 

V explicitní komunikaci převažuje snaha udělat komunikaci co možná nejjednoznačnější. 

V implicitní komunikaci zůstává mnoho nevysloveného. 

Obsah komunikace 

Objektivní způsob vyjadřování je charakteristický abstrakcí mluvčího od své osoby. 

V subjektivním vyjadřování je sám mluvčí hlavním obsahem komunikace. 

Motivace 

Dimenze popisuje čím je člověk motivován k určitému jednání. Pokud je člověk orientován 

na úkol, jsou to sami skutečnosti, které ho motivují k jednání. Při orientaci na lidi člověka 

motivuje to, že splnění určitého úkolu má např. souvislost s důležitými osobami. 

Autorita 

Dimenze vytváří souvislost mezi motivací jednání a autoritou osob. Jestliže vyřízení úkolu 

závisí na kontrole, dohlížení a posuzování z vnějšku stanovených osob, jde vnější autoritu. 
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V případě, kdy se řeší úkoly i tehdy kdy neexistuje žádná osoba, která by splnění úkolu 

kontrolovala, jde o zvnitřnělou autoritu. 

Odpovědnost 

Autorita vyvolává otázku odpovědnosti. V určování je odpovědnost vázána na konkrétní 

osobu, která nese všechny důsledky. Ve spolurozhodování se odpovědnost dělí mezi více lidí. 

Rozhodnutí 

Dimenze poukazuje na chování při rozhodování. Dissensus neboli oponující chování. 

Protipólem je konsensus, kde je cílem dosažení kompromisu. 

Postoj k organizacím 

Dimenze představující vztah mezi jednotlivcem a organizací. Negativní hodnocení institucí se 

vyznačuje skeptickým přístupem lidí, odmítáním nebo dokonce s odporem, neboť lidé od 

instituce neočekávají pro sebe nic dobrého. V pozitivním hodnocení institucí přistupují lidé 

k organizaci pozitivně. Instituce může jednotlivcům přinést identifikaci, smysl a bezpečnost. 

2.3.4 Kultura organizace 

Kultura organizace (organizační kultura) bývá nazývaná také podnikovou kulturou, firemní 

kulturou, korporační kulturou, případně institucionální kulturou. Stanovit jednotnou definici 

kultury organizace je téměř nemožné. Jak ukazuje následující tabulka 2-1, organizační kultury 

bývají definovány různým způsobem. 

Tabulka 2-1  Definice organizační kultury 

Kultura nějaké organizace se vztahuje k jedinečné konfiguraci norem, hodnot, přesvědčení a způsobů chování, 

které charakterizují styl, na němž se skupiny a jedinci shodují za účelem splnění nějakých úkolů. 

Eldridge a Crombie (1974) 

Kultura je systém neformálních pravidel, která vyjadřují, jak by se lidé po většinu času měli chovat.  

Deal a Kennedy (1982) 

Kultura jsou společně vyznávané přesvědčení, postoje a hodnoty, které existují v organizaci. Jednodušeji řečeno, 

kultura je „způsob, jakým něco děláme“. 

Furnham a Gunter (1993) 

Systém sdílených hodnot a přesvědčení o tom, co je důležité, jaké chování je důležité, a o pocitech a vztazích 

uvnitř i navenek.  

Purcell a kol. (2003) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tab. 2-2 je patrna odlišnost různých definic kultury organizace. Všichni vybraní autoři 

definují kulturu organizace jako způsob chování. Někteří definici rozšířili o postoje, pocity a 

vztahy, hodnoty, normy, přesvědčení a úkoly. Nejobsáhlejší definici kultury navrhl 

Armstrong.  Rozšířil pojetí organizační kultury o domněnky a artefakty, které v organizační 

kultuře mají významnou roli. Armstrongova definice je nejpřesnější a pro naši diplomovou 

práci nejvyužitelnější. Z tohoto důvodu jsou dále popsány jednotlivé složky organizační 

kultury.  

Tab. 2-2  Obsahové porovnání definic organizační kultury 

Autor Normy Hodnoty Přesvědčení 
Způsob 

chování 
Styl 

Neformální 

pravidla 
Postoje 

Pocity 

a 

vztahy 

Úkoly Domněnky Artefakty 

Eldridge a 

Crombie 

(1974) 

x X x x x    x   

Deal a 

Kennedy 

(1982) 

   x  x      

Furnham 

a Gunter 

(1993) 

 X x x   x     

Purcell a 

kol. (2003) 
 X x x    x    

Armstrong 

(2007) 
x X x x   x  x x x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

O další definici kultury organizace se pokusil Armstrong (2007), který ji rozšířil o domněnky 

a artefakty. Kultura organizace se dle Armstronga (2007) skládá se složek představující 

soustavu hodnot, norem, předsvědčení, postojů a domněnek, které sice asi nebyla nikde 

výslovně zformulována, ale určuje způsob chování a jednání lidí a způsoby vykonávání práce. 

Kulturu tvoří i artefakty, mezi ně patří styl vedení a řízení, zvyky, rituály a jazyk. Hodnoty 

se vztahují k tomu, co je považováno za nejlepší nebo za dobré pro organizaci, a co by tedy 

mělo tak být. Týkají se toho, o čem se věří, že je důležité v chování lidí a organizace. 

Pomáhají určit, co je důležité a co žádoucí. Hodnoty jsou realizovány prostřednictvím norem. 

Normy jsou pak nepsaná pravidla chování. Normy říkají lidem to, co se předpokládá, že 

budou dělat, říkat, v co budou věřit – a dokonce jak se budou oblékat. Postoj vyjadřuje 

pozitivní či negativní pocity týkající se nějaké osoby, věci, události či problému. Artefakty 

(lidské výtvory) jsou viditelnými a hmatatelnými stránkami organizace, které lidé slyší, vidí 
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nebo cítí. Může to být pracovní prostředí, tón a jazyk používaný v dopisech nebo sděleních, 

způsob, jakým se lidé oslovují na schůzích nebo při telefonickém rozhovoru, přijetí (vřelé 

nebo chladné), jakého se dostává návštěvám. Styl vedení, často nazývaný jako styl řízení, 

charakterizuje přístup, který manažeři používají při jednání s lidmi ze svých týmů.  

Vytváření kultury organizace 

Specifický význam pro management má kultura organizace. Složky kultury, které jsou 

popsaný výše, mohou být formovaný podle Armstronga (2007) čtyřmi způsoby: 

1. Kulturu formují „vůdci“ v organizaci, zejména pak ti, kteří ji formovali v minulosti. 

Všímají si toho, čemu takoví vůdci věnují pozornost, a berou si je za své vzory.  

2. Kulturu formují tzv. kritické případy – významné události, v nichž lidé nacházejí 

poučení o žádoucím nebo nežádoucím chování.  

3. Kultura se vytváří na základě potřeby udržovat efektivní pracovní vztahy mezi členy 

organizace a to vytváří a upevňuje hodnoty a očekávání.  

4. Kultura ovlivňuje prostředí organizace. Vnější prostředí může být poměrně dynamické 

nebo neměnné. 

Kultuře se lidé učí v průběhu času. Existují dva způsoby tohoto učení:  

1. Traumatický model: Členové organizace se učí čelit určité hrozbě tím, že si vytvoří 

obranný mechanismus. 

2. Model pozitivního upevňování vědomí. Dochází k zakořenění a pevnému usazení 

postupů, které se zdají, že fungují. K učení dochází, když lidé čelí a adaptují se na vnější 

tlaky. Vytvářejí si úspěšné přístupy a mechanismy pro zvládání vnitřních podnětů, 

problémů, procesů a technologií ve své organizaci. 

Kultura se vytváří během dlouhého časového období a je hluboce zakořeněná. Pokud bychom 

ji chtěli měnit (je-li to vůbec možné), může dojít k traumatizujícím událostem. 

Kultura je rozmanitá, v rámci organizace mohou existovat různé kultury. Mohou existovat 

určité společné podnikové hodnoty nebo normy, ale ty v některých ohledech v různých 

pracovních prostředích budou lišit. 

Klasifikace, kategorizace a typologie organizační kultury 

Bylo již podniknuto mnoho pokusů klasifikovat nebo kategorizovat kulturu organizace, aby se 

tak vytvořila základna pro analýzu kultury v organizacích a pro podnikání krok, směřujících 
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k jejich posílení nebo změně. Většina těchto klasifikací je vyjádřena čtyřmi stránkami a 

přehled klasifikací nebo kategorizací kultury organizace několika vybraných autorů je uveden 

dále. 

Harrison 

Harrison (1972) vytvořil kategorie toho, co nazval „ideologie organizace“. Jsou to: 

 Kulturu orientovanou na moc tvoří lidé soutěživý, kladně reagující spíše na osobnost než 

na odbornost. 

 Kultura orientovaná na lidi je konsenzuální, lidé v této kultuře odmítají kontrolu 

managementem. 

 Kultura orientovaná na úkol je zaměřena na schopnost a je dynamická. 

 Kultura orientovaná na roli je zaměřená na legálnost, legitimnost a byrokracii. 

Handy 

Handy (1981) založil svou typologii na Harrisonově klasifikaci, i když dával přednost slovu 

kultura před ideologie, protože kultura více vyjadřuje atmosféru neprostupujícího způsobu 

života nebo neprostupující soustavu norem. Jeho čtyři typy kultury jsou: 

 Kultura moci je kulturou, kde moc pramení z centra, které řídí a kontroluje. Existuje jen 

málo pravidel nebo procedur a atmosféra je soutěživá, orientovaná na moc a plná 

politikaření. 

 Kultura role je kulturou, v níž se práce řídí procedurami a pravidly a popis role či 

pracovního místa je důležitější než osoba, která v této roli či na pracovním místě působí. 

Moc je spojena s funkcemi, nikoliv s lidmi. 

 Kultura úkolu je kulturou, jejímž cílem je dát dohromady správné lidi a nechat je 

pracovat. Vliv je založen více na odborné moci než na funkci nebo osobní moci. Tato 

kultura je přizpůsobivá a významná je týmová práce. 

 Kultura osoby je kulturou, v níž jedinec je středem zájmu. Organizace existuje pouze 

proto, aby sloužila a pomáhala jedincům v ní. 

Schein 

Schein (1985) identifikoval následující čtyři kultury: 

 Kultura moci je kulturou, kde vedení je v rukou několika málo lidí a opírá se o jejich 

schopnosti a kde se projevují tendence k podnikavosti. 
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 Kultura role je kulturou, v níž moc je vyváženě rozdělena mezi „vůdce“ a byrokratickou 

strukturu. Prostředí je pravděpodobně stabilní a role a pravidla jsou jasně definovány.  

 Kultura úspěchu je kulturou, v níž je zdůrazňována osobní motivace a oddanost a vysoce 

hodnoceny aktivita, nadšení a účinek. 

 Kultura podpory je kulturou, v níž lidé přispívají k úspěšnosti organizace ve smyslu 

oddanosti a solidarity. Vztahy jsou charakteristické vzájemností a důvěrou. 

Podle Scheina in Nový a kol. (1996) se podniková kultura vždy skládá ze tří hierarchicky nad 

sebou uspořádaných rovin. Tyto roviny jsou zobrazeny v obr. 2-2. První rovinou jsou základní 

životní představy, hodnoty a postoje zaměstnanců. Druhá rovina je charakterizovaná pravidly 

pracovního a sociálního jednání, spontánně vzniklými nebo cílevědomě stanovenými 

managementem podniku. Třetí rovinu tvoří  ve zkratce vyjádřené podnikové cíle a základní 

principy podnikové kultury. 

Obr. 2-2Tři úrovně podnikové kultury (podle Scheina) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Ivana Nového a kol. (1996, s. 28) 

Kasper 

Podle Kaspera (1987) in Nový a Machl (2005) lze podnikovou kulturu vymezit deseti 

charakteristickými znaky: 

1. podniková kultura je tvořena lidmi a má individuální charakter 

2. je výsledkem kolektivního jednání 

3. působí jako regulátor chování 

4. její základní předpoklady jsou členy podniku všeobecně akceptovány 

SYSTÉMY SYMBOLŮ 

Řeč, formy společenského styku, obřady, rituály, 
oblečení logo ... 

SOCIÁLÍ NORMY A STANDARDY JEDNÁNÍ 

Zásady, pravidla, standardy, podniková ideologie, 
linie jednání 

ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVY, VÝCHODISKA 

Vztah k ostatnímu světu, představy o povaze 
člověka, příčinách jeho jednání a povaze meziliských 

vztahů, co je zdrojem a kdo je nositelem pravdy 

VĚDOMĚ OVLIVNITELNÉ 

viditelné, ale nutné vysvětlení významu 
symbolů, jejich interpretace 

ČÁSTEČNĚ VĚDOMÉ A DO JISTÉ MÍRY 
OVLIVŇOVATELNÉ 

pro vnějšího pozorovatele jen částečně zřetelné 

NĚVĚDOMÉ, SPONTÁNNÍ 

pro vnějšího pozorovatele neviditelné 
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5. traduje se 

6. lze si ji osvojit prostřednictvím symbolů a modelovým učením 

7. je schopná přizpůsobit se novým skutečnostem a organizačním požadavkům 

8. všechny aspekty podnikové kultury jsou pro členy v podstatě vědomé 

9. přesto je mnoho znaků nevědomých, a ne přímo zachytitelných 

10. podnikovou kulturu lze konečně chápat jako výsledek i jako proces specifického vývoje 

podniku. 

Vycházíme-li z tohoto chápání podnikové kultury (podnik = kultura), pak lze specifikovat 

existence rozdílných subkultur uvnitř jedné společné podnikové kultury tak, že přijmeme 

systém „ v sobě vložených a prolínajících se subkultur“, přičemž podnik sám můžeme opět 

definovat jako subsystém národní kultury. 

Williams, Dobson a Walters 

Williams a kol. (1989) předefinovali čtyři kategorie uváděné Harrisonem a Handym 

následujícím způsobem: 

 Organizace, jejichž kultura je orientovaná na moc se pokoušejí ovládat své prostředí a ti, 

kteří vykonávají moc, se snaží udržovat své podřízené pod svou absolutní kontrolou. 

 Kultura orientovaná na roli zdůrazňuje legalitu, legitimitu a odpovědnost. Důležitá je 

hierarchie a postavení. 

 Kultura orientovaná na úkol se zaměřuje na splnění úkolu. Autorita a moc jsou založeny 

na odpovídajících znalostech a schopnostech. 

 Organizace orientovaná na lidi existuje v první řadě proto, aby sloužila potřebám svých 

členů. Od jedinců se očekává, že budou jeden druhého ovlivňovat svým příkladem a svou 

užitečností. 

Můžeme si všimnout, že ke klasifikaci, kategorizaci a typologii kultur se téměř každý vědec 

vyjadřuje odlišně. Přesto lze zaznamenat nějaké společné prvky u všech uvedených vědců. 

Definice Harrisona, Handyho, Scheina, Williamse, Dobsona a Walterse se liší svým pojetím 

jednotlivých kategorií a však všichni uvádějí čtyři kategorie orientované na moc, na roli, na 

úkol a na lidi. Kasper se pokusil o zcela jiné vymezení, které se od ostatních vědců značně 

liší. 
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Posuzování, hodnocení kultury organizace 

Posuzování a hodnocení kultury organizace není snadné. Kultura se týká jak subjektivního 

přesvědčení a subjektivních domněnek, které jsou obtížně měřitelné, tak pozorovatelných 

jevů, jako jsou normy chování a artefakty. Pro hodnocení kultury organizace je používaná 

řada nástrojů. 

Dotazník zaměřený na ideologii organizace (Armstrong, 2007) 

Dotazník se zabývá orientacemi na moc, role, úkol a jedince. Podle toho, které z tvrzení 

vystihuje nejlépe současnou situaci v organizaci, dotazník usnadňuje zařazení organizace do 

skupin. V dotazníku mohou být různá tvrzení týkající se vedení, podřízených, úkolu a 

rozhodnutí. Mezi tyto tvrzení patří např., zdali dobrý šéf je silný, rozhodný a přísný, ale i 

spravedlivý, zdali dobrý podřízený je ochotný, pilný a loajální, zdali lidé, kteří v organizaci 

dobře pracují, jsou bystří mazaní, tvrdí a soutěživí s výraznou potřebou moci, zdali 

východiskem pro pověřování úkolem jsou osobní potřeby a úsudek toho, kdo rozhoduje, zdali 

rozhodnutí dělají lidé, kteří mají nejvíce znalostí o daném problému a jsou na něj největšími 

odborníky. 

Inventura kultury organizace  

Inventura kultury organizace, je nástroj používaný pro hodnocení kultury organizace podle 

dvanácti bodů: 

1. Humanistická (prospěšná) kultura je organizace řízena participativním způsobem a 

člověk je ve středu pozornosti. 

2. Kultura spojenectví (afiliativní kultura) je organizace, které výrazně upřednostňuje 

konstruktivní vztahy. 

3. Kultura souladu (souhlasu) je organizace vyhýbající se konfliktům, v nichž existuji 

příjemné mezilidské vztahy. 

4. Konvenční kultura je konzervativní, tradiční a byrokraticky řízená organizace. 

5. Kultura závislost je hierarchicky řízená organizace, v níž se neuplatňuje participace 

pracovníků na rozhodování a řízení. 

6. Neúčinná kultura je organizace, která zapomíná odměňovat úspěch, ale trestá omyly a 

chyby.  

7. Opozičnická kultura (kultura odporu) je organizace, ve které převažuje konfrontace a 

negativismus je trestán 

8. Kultura moci je organizace strukturována na základě pravomocí přidělených funkcí člena 
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9. Soutěživá kultura je kultura, v níž je ceněno vítězství, a členové jsou odměňování za to, 

že svým výkonem překonali ostatní. 

10. Kultura schopnosti (perfekcionistická, puntičkářská kultura) je organizace, v nichž se cení 

perfekcionismus, vytrvalost a píle. 

11. Kultura úspěchu je organizace, která dělá věci dobře a oceňuje členy, kteří si kladou a 

plní podnětné, náročné, ale realistické cíle. 

12. Kultura seberealizace (sebenaplnění) je organizace, která oceňuje kreativitu, kvalitu více 

než kvantitu a jak úspěšné plnění úkolů, tak individuální rozvoj a růst. 

Podpora, posilování a změna kultury 

Kultura je antropologicko-manažersko-teoretický konstrukt, který má vysvětlit nakolik souhrn 

faktorů zahrnovaných pod kulturou, přispívá k efektivnosti organizace. Definovat ideální 

kulturu nebo předepisovat, jak ji vytvořit je obtížné. Dobrá kultura má pozitivní vliv na 

chování v organizaci. Mohla by napomoci vytvoření kultury, která bude mít za následek 

vysokou úroveň výkonu podniku. Vhodnou, přiměřenou a efektivní kulturu je žádoucí 

rozvíjet, podporovat a posílit. Nevhodnou, nepřiměřenou či neefektivní kulturu je třeba 

změnit pomocí pokusů a plánů, směřující ke změně. 

2.4 Management kulturní diverzity 

Kultura je bohatá ve své rozmanitosti. Z tohoto důvodu nastupuje management diverzity, 

který je podle Bedrnové (2012) jednou z novější oblasti managementu a slouží také 

k uchování či rozvoji diverzity. Rozdílnost kultur na základě toho, jak osoby z jednotlivých 

kultur myslí, jak jednají a jak se chovají, vysvětluje Šroněk (2000). Je důležité si uvědomit, že 

rozdíly existují. Tolerance ve vztahu k jiným kulturám je vyjádřením ochoty strpět jinou 

kulturu ve svém okolí. Může znamenat snášenlivost, shovívavost, ale i trpělivost, neznamená 

však souhlas s ní, ani ochotu jí porozumět. Otevřenost, vnímavost neboli snaha porozumět 

jiné kultuře. Rozmanitost může přinést prospěch. Náplní managementu diverzity je vedení 

pracovníků s různou sociálně kulturní identitou. Čím je pracovní síla různorodější, tím 

náročnější je efektivně spolupracovat v pracovním procesu. Globalizace pracovního trhu a 

nové technologie si žádají vytváření multikulturních pracovišť a týmů.  

Management diverzity má především proaktivní podobu založenou na různorodém pracovním 

prostředí, jenž nemusí být pro podnik problém, ale může být konkurenční výhodou a zdrojem 
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prosperity. Smyslem managementu diverzity je vytvoření inkluzivní firemní kultury, která dá 

všem jedincům možnost uplatnit jejich rozdílné pohledy, schopnosti a kreativitu. 

S management diverzity je úzce spjato diverzifikované klima, neboli jak zaměstnanci 

vnímají, že je práce s diverzitou důležitá pro zaměstnavatele. Diverzifikované klima působí na 

individuální, skupinové a organizační úrovni.  

2.4.1 Oblasti častého výskytu kulturní diverzity 

Jednou z mnoha oblastí výskytu kulturní diverzity může být mezinárodní obchod a 

multikulturní tým. Tyto oblasti jsou popsané níže. 

Mezinárodní obchod 

Mezinárodní obchod je jedna z oblastí, v níž se vyskytuje kulturní diverzita. Působí v ní stále 

větší počet subjektů, přičemž jejich složení je velmi různorodé. Mezi různorodými subjekty 

lze nalézt nejrůznější přístupy ke kulturním odlišnostem. Lidé zabývající se zahraničním 

obchodem by měli znalosti o mezikulturních rozdílech využívat soustavně a trvale (Šroněk, 

2000). 

Multikulturní tým 

Multikulturní tým tvoří spolupráce lidí dvou a více kultur. Považuje se v mezinárodních 

organizacích za potenciál pro využívání různých způsobů práce a myšlení, což umožňuje 

nalézt kreativnější a inovativnější řešení. Členové těchto skupin spolu musí často 

komunikovat pomocí nových médií přes velké geografické vzdálenosti, aniž by se někdy blíže 

poznali (Šroněk, 2000). Přestože kontakt „tváří v tvář“ je velmi důležitý, v multikulturních 

týmech je tento kontakt vysoce nákladný a tak jsou na tyto týmy kladeny psychologicky téměř 

nezvládnutelné požadavky. Při komunikaci s jedincem jiné kultury dochází většinou intuitivně 

k přenášení pravidel planých ve vlastní zemi. To může způsobit nevědomé porušení pravidel 

zástupců jiné země a popřípadě k ukončení komunikace. 

2.4.2 Adaptace, akulturace a enkulturace 

Procesu přizpůsobování se jednotlivců a skupin vyznačujících se určitými kulturními 

vlastnostmi a rysy jiné kultuře říkáme podle Průchy (2007) kulturní adaptace. Tato adaptace 

probíhá formou adaptačního procesu, který má jednak podobu akulturace a jednak podobu 

enkulturace. Zatímco enkulturací je míněno přizpůsobování se jedinců jejich kulturnímu 

prostředí, hodnotám, normám, vzorcům chování a dalším kulturním složkám a rysům (viz 
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Mateiciuc 2009), akulturaci definuje Lukášová (2004) jako přijímání kulturních vzorů jedné 

kultury z kultury jiné při vzájemném kontaktu různých kultur. Toto přijímání může být 

vzájemné, nebo může docházet k dominantnímu prosazování jedné kultury, na úkor druhé. V 

případě dlouhodobého kontaktu a při intenzivních interakcích jedinců, příslušejících 

k rozdílným národním kulturám, dochází k procesu akulturace, který je popsán níže.  

Proces akulturace 

V. Soukup (in Mateiciuc 2009) uvádí pět fází procesu akulturace:  

1. Konfrontace kultur, vedoucí postupně ke vzájemnému poznání kladů a záporů druhé 

kultury. 

2. Akceptování některých cizích kulturních prvků a obsahů a jejich selekce s ohledem na 

funkčnost a atraktivnost těchto prvků a obsahů. 

3. Přijetí těchto kulturních prvků a obsahů a jejich převzetí do vlastního kulturního systému.  

4. Souběžná modifikace vlastního kulturního systému, založená na jeho rekompozici, spjaté 

s přijetím jedněch a eliminací jiných kulturních prvků a obsahů. 

5. Akulturační reakce na jedné straně v podobě negativních postojů bránících čistotu vlastní 

kultury odmítáním cizích vlivů, na druhé straně v podobě pozitivních postojů, vítajících 

kulturní změny a inovace, jež proces akulturace přináší.   

Proces akulturace začíná konfrontací kultur, pokračuje jejich akceptováním a přijetím a končí 

v podobě negativních či pozitivních postojů k dané kultuře. 

2.4.3 Fenomény spjaté s kulturní jinakostí 

Při kontaktu jednotlivců či skupin odlišných kultur může dojít k disonancím až 

k neporozumění. Problémovými oblastmi mohou být: 

Kulturní šok 

Termín kulturní šok poprvé představil Kalvervo Oberk (1960) in Štrach (2009). Kulturní šok 

zažívají lidé, kteří pobývají delší dobu v zahraničí. Kulturní šok je frustrace z cizí kultury 

neboli stav dezorientace a strachu plynoucího z absence vědomostí o tom, tak se chovat 

v neznámém prostředí. Na jedince, jenž je přeřazen do cizí kultury, jsou kladeny zvýšené 

nároky. V práci i ve volném čase je konfrontován s neznámými zvyky, hodnotami i jazykem. 

Lidé prožívající kulturní šok trpí pocity frustrace, osamění, odmítají kontakt s ostatními, lehce 

se unaví a pouze předstírají snadnou komunikaci a porozumění jednotlivým situacím, stýská 
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se jim po domově, nudí se. Uvedené symptomy se neprojevují u všech lidí, avšak u všech se 

některé vyskytují. 

Lidé pobývající delší dobu v jiné zemi procházejí obvykle čtyřmi fázemi kulturního šoku: 

1. Počáteční nadšení. Fázi počáteční nadšení charakterizují pozitivními zážitky a dojmy 

z neznámého. Všechno je nové a vzrušující. Jedinec je nadšen a turisticky okouzlen. 

Očekávání o hostitelské zemi jsou nerealisticky pozitivní. 

2. Kulturní šok. Krizová fáze, kdy kulturní rozdíly přerůstají v problémy v práci i 

v osobním životě. Lidé se v této fázi cítí často dezorientováni a stýská se jím po domově. 

Mnoho lidí pobývající v cizí zemi tuto fázi nepřekoná. 

3. Přizpůsobení se. Osoba začíná zvládat problémy v cizím kulturním prostředí. Jedinec je 

stále častěji schopen porozumět vzorcům chování, používat jazyk a orientovat se 

v denních problémech. Cizí kulturu mají za přirozenou a zajímají se o dění v zemi. 

4. Zvládnutí úkolu. Poslední fáze je stav, kdy lidé stále častěji chápou a oceňují jejich styl 

života. Jedinec je schopný efektivně působit ve dvou odlišných kulturách, tedy frustrace 

ze života a práce v jiné zemi jsou pryč. 

Jednotlivé fáze kulturního šoku jsou odlišné. Liší se délkou pobytu v jiné kultuře. Lidé, kteří 

mají pracovat dlouhodobě v zahraničí zejména v zemích vzdálenějších, klimaticky odlišných 

a kulturně jiných, mají několik možností. První možností je odmítnout odjet do zahraniční. 

Druhou možností může být nevšímat si okolí a uzavřít se sám do sebe. Třetí možností je co 

nejlepší příprava na pobyt v cizí zemi. Mezi tuto přípravu patří jazyková, odborná a kulturní. 

Kulturní šok nemůže být zcela odstraněn, avšak lze ho pomocí různých tréninkových technik 

zmírnit. 

Šok z budoucnosti 

Šok z budoucnosti Toffler (1992) definuje jako obtíže, fyzické i psychické, způsobené 

přetížením tělesných adaptivních systémů lidského organismu a jeho procesů rozhodování.  

Jakákoliv změna vyžaduje adaptaci na nové prostředí, přičemž existují hranice změny, které 

může lidský organismus snést. Pokud dochází k překročení hranice změny, může být 

výsledkem takové adaptace zmatek, dezorientace, únava, úzkost, napětí, následná apatie a 

rezignace.  

Ztráta tváře 

Ztráta tváře pochází z Číny. Ztrátu tváře lze vysvětlit podle Šroňka (2000) jako ztracení 

postavení určité osoby v očích rodiny, pracovního kolektivu či organizace, v níž osoba 
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působí. Ztrátu tváře může pocítit osoba, která byla vystavena osobní urážce, jestliže někdo 

nebere na vědomí její postavení atd. Ztráta tváře odpovídá situaci, kdy jedinec je ponížen ve 

vlastních očích, ale zejména očích skupiny, v níž je jedinec členem. Při pobytu ve 

východní Asii, ne sice vždy, a všude, je zapotřebí ke ztrátě tváře přihlížet. 

Etnocentrismus 

Původcem pojmu je sociolog W. G. Sumner. Etnocentrismus neboli kulturní centrismus, je W. 

G. Sumnerem (1906) in Šroněk (2000) definován jako domněnka (předpoklad), že to co činí 

osoba či skupina náležející k určité kultuře, které je členem, je správné. Osoba žijící v kultuře, 

ze které pochází, ve většině případů přistupuje k příslušníkům jiných kultur s pohledem „my“ 

a „oni“. To vede často k nadřazenosti, vyvyšování jedněch nad druhými. Každá kultura má 

své pozitiva i negativa, k tomu nakonec dojde i ten největší zastánce etnocentrismu. 

Stereotypy 

Stereotyp neboli předsudek je zjednodušeným vnímáním jiných národů. Vyzvedává jednu 

nebo několik málo záležitostí charakteristické pro určité kultury podle stereotypů. Stereotypy 

se v čase mění a často vznikají z povrchnosti. Kulturu jiných národů bychom měli více 

poznat, seznámit se s ní, nikoliv ji posuzovat podle stereotypů, že jinde „něco nějak“ dělají, 

ale zkoumat proč, na jakém základě a z jakých důvodů, zda všichni nebo jen někteří. 

Kulturní předpojatost 

Kulturní předpojatost označována také jako kulturní zaujatost či kulturní negativismus je 

projevem určitého druhu nepřátelství. Nepřátelství vzniká jako důsledek i jako projev rasismu, 

xenofobie a dalších moderních i starších projevů nepřátelství. Většina těchto představ vzniká 

v rodině nebo ve škole, jsou tedy naučené. Jestliže lidé mají žít vedle se, musí existovat 

minimum porozumění. V případě, že takové minimum neexistuje, nelze kontakty mezi 

odlišnými kulturami uskutečňovat. 

2.4.4 Interkulturální komunikace 

Interkulturální komunikace je oblastí kde by měl být zohledněn interkulturální přístup. 

Interkulturální komunikace v organizaci by neměla být podceněna. Interkulturální 

komunikace je podle Nového a Schroll-Machla (2005) uplatňována v podmínkách kulturních 

střetů, při kterých kulturní rozdíly partnerů rozhodujícím způsobem ovlivňují procesy, jakož i 

výsledek komunikačního dění. Realizuje se každodenně při mezinárodních obchodech. Jejím 
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prostřednictvím se lidé různých kultur dorozumívají, vzájemně poznávají a spolupracují, 

zároveň však dochází k nedorozuměním. 

V interkulturální komunikaci se často soustřeďuje pozornost pouze na význam partnerova 

jazyka v hostující zemi, tedy na verbální komunikaci. Perfektní znalost cizího jazyka 

bezpochyby umožňuje interkulturní porozumění a vytváří základní předpoklad pro úspěšný 

interkulturní styk, aby vůbec ke komunikaci mohlo dojít. Komunikace mezi partnery se často 

vede ve třetím jazyce. V cizím jazyce pro oba partnery. Tímto jazykem je nejčastěji 

angličtina.  Komunikace probíhající ve třetím jazyce již není na tak vysoké úrovni možná, 

přece jen to není rodný jazyk účastníků komunikace. V mnoha případech, ale partneři nemají 

stejnou jazykovou vybavenost. Pokud je jeden z partnerů lepší, vzniká asymetrická struktura, 

která má přitěžující dopad na komunikační proces. V těchto podmínkách se při důležitých 

jednání doporučuje přizvat tlumočníka. 

Při interkulturální komunikaci je třeba si uvědomit a respektovat komunikační zvláštnosti jiné 

kultury. To se týká jak verbální tak neverbální komunikace. Neverbální komunikace 

vyjadřuje emoce a postoje. Neverbální komunikace může mít podobu mimiky, vizuálního 

kontaktu, paralingvistiky, proxemiky, haptiky, kineziky, posturiky, prostředí a času. 

Důležitým komunikačním kanálem je komunikace činy. Jde o komunikaci, kterou ne vždy 

vědomě dešifrujeme a ne vždy si uvědomujeme, že se jedná o jasnou komunikaci. Činy druhé 

straně signalizujeme náš vztah k ní a to například pozdními příchody, opomenutím pozdravu, 

nesplněním slibu, porušením dohody, přinesením květin apod. Neverbální komunikaci 

dekódovat v jiných kulturách je velmi složité, protože tato komunikace je většinou pro vlastní 

kulturu dominantnější. Je třeba ji však znát, neboť nevhodnou vzdáleností, nevhodným 

dotýkáním při komunikaci mezi partnery, můžeme partnera urazit. 

Globální podniková komunikace 

Pro zvýšení efektivnosti a plnění stanovených cílů organizace je nutná podniková 

komunikace. Existuje mnoho způsobů jak komunikovat a technický pokrok je stále zvyšuje. 

Vytváří nové možnosti, jak bez vysokých výdajů přenášet získané znalosti a organizovat nová 

pracoviště, aniž by pracovníci museli na tato místa cestovat. Elektronická média, hlavně 

internet otevírají mezinárodním společnost velké strategické možnosti. Usnadňuje se tak 

celosvětová komunikace, poskytování a vyhledávání informací. Technika jde stále dopředu a 

některé dříve používané technické možnosti se už nepoužívají. Naopak jiné nejsou ještě 
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známé anebo jejich zavedení by bylo nákladné. Lze říci, že virtuální komunikace se stala 

samozřejmostí jak v práci, tak i v osobním životě. 

Při interkulturální komunikaci se ve velké míře využívá internet. Různá počítačová fóra, 

internetové a e-mailové diskusní skupiny, sociální sítě umožňují nejen přijímat zprávy od 

neomezeného počtu účastníků, ale i tolika účastníkům zprávy posílat. Jejich předností je 

okamžitá zpětná vazba, přestože jsou účastníci časově i prostorově vzdáleni mohou spolu vést 

běžný dialog. Výhodou je i neomezená možnost ke globálním informačním a interakčním 

médiím. Mezinárodně působící organizace mají na regionálních světových trzích příležitost 

uspět pouze tehdy, kdy jsou tam bezprostředně přítomny a mohou bleskově reagovat na vývoj 

trhu a měnící se potřeby zákazníků. Internet umožňuje poskytovat podrobné informace, 

videonahrávky, dokument a další. Organizace může rychle reagovat na aktuální události. 

Své místo v interkulturní komunikaci má intranet. Intranet umožňuje výměnu informací mezi 

jednotlivými pracovišti a mateřskými společnostmi nebo regionálními pobočky. Využíváním 

této technologie odpadají nákladné obchodní cesty a časově náročná výměna písemností. 

Globální procesy a projekty je nutné realizovat rychle a efektivně, napříč regiony, časovými 

pásmy a napříč organizací a to umožňuje právě intranet. V souvislosti s intranetem vznikají 

pracovní skupiny, které umožňují časově strukturovanou celosvětovou práci na společných 

dokumentech podporující virtuální týmovou práci. Všechny informace a rozhodnutí jsou 

dostupné všem účastníkům. Jestliže se na komunikačním procesu podílejí všichni pracovníci, 

nebo alespoň ty vysoce kvalifikované a nepostradatelné, následuje zvýšení produktivity a 

získání výhod oproti konkurenci. 

Všichni aktéři komunikace si musí být vědomi svého specifického kulturního orientačního 

systému, vypěstovat si velkou míru citlivosti pro orientační systémy vlastní jiným kulturám a 

musí být schopni produktivně vycházet s kulturně podmíněnou heterogenitou. 

2.5 Mezinárodní management lidských zdrojů 

Jednou z významných oblastí, v nichž se uplatňuje interkulturální management je oblast 

lidských zdrojů. Mezinárodní management lidských zdrojů vykazuje určitá specifika. 

Pracovníci mezinárodního managementu lidských zdrojů pocházejí z různých kultur. Manažer 

mezinárodní společnosti by měl být schopen a ochoten cestovat, pracovat v zahraničí a rychle 

se adaptovat v cizích zemích. Měl by zvládnout řídit pracovníky v mezinárodním prostředí, 



33 
 

plánovat, přijmout nové přístupy a nechat se jimi obohacovat, flexibilně se pohybovat podle 

potřeb organizace.  

Zejména v rozvojových zemích se organizace setkávají s nedostatečně připravenými a 

kvalifikovanými pracovníky, neschopnými vést zahraniční operace. Z tohoto důvodu jsou do 

zahraničních poboček vysíláni expatriaci. Expatriant, jak jej definuje Štrach (2009) je 

pracovník vykonávající práci v zahraničí, zejména v dceřiných společnostech. Expatriant 

může mít na starosti transfer technologií, uvedení podniku na trh, řízení pobočky, přenos 

firemní kultury, penetrace nových trhů a rozvoj mezinárodních komunikačních dovedností. 

Expatrianti jsou vysílání na různě dlouho dobu a z různých důvodů. Nevýhodou procesu 

expatriace je vysoká úroveň selhání expatriovaných manažerů. Toto selhání je vysoce 

nákladné. Z tohoto důvodu je nutné věnovat velkou pozornost výběru vhodného expatrianta. 

Expatriant by měl být extrovert, jenž se nebrání novým zážitkům a zkušenostem. Měl by mít 

personální, lidské a smyslové dovednosti. Při výběrů vhodného kandidáta na expatrianta, 

mnohé mezinárodní organizace využívají vlastní programy hodnocení a výběru. Nástrojem 

jak předejít zmiňovanému selhání expatriantů je absolvování interkulturálního tréninku. 

2.5.1 Interkulturální trénink 

Manažer se s podřízenými schází na půdě jejich vlastní kultury. Přestože chování manažera je 

založeno na jeho svobodné vůli, existují mnohá omezení daná kulturou. Manažer, který je 

vyslán do zahraničí by měl podstoupit interkulturní trénink, který jeho organizace nabízí 

(Hofstede, 2007). 

Interkulturální trénink by měl probíhat po celou dobu expatriace pracovníka. Je důležitým 

faktorem úspěchu expatrianta, jenž působí v zahraniční pobočce. Dle Morgensternové (2007) 

interkulturální tréninknapomáhá učení členů jedné kultury způsobům efektivní interakce 

s členy cizí kultury, tak aby během této interakce nedocházelo k neporozumění anebo jen 

minimálním. 

Vzdělávací a rozvojové programy se zaměřují na jazykové zdokonalení, zvýšení 

informovanosti o hostitelské zemi, zlepšení sociálních a komunikačních dovedností, snazšího 

zvládnutí kulturního šoku a na tvorbu realistických očekávání v prostředí hostitelské země. 

Před tím než expatriant vycestuje, by měl projít interkulturálním tréninkem. 
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Tréninkové programy 

Tréninkové programy, jak je rozděluje Zadražilová (2007) se liší svým zaměřením: 

Tréninkové programy pro připravující pracovníky na zahraniční vyslání. Tréninkový 

program se skládá z předodjezdového tréninku, který je zaměřen především na seznámení se 

s hostitelskou zemí. Jaké je její historie, politický systém, právní systém, klima a zahraniční 

orientace. Jaký je charakter obchodního podnikání, významné instituce a zvyklosti, které jsou 

při obchodním jednání dodržovány. Program se zaměřuje i na jazykový trénink a jednání 

manažerů, způsob vedení pracovníků v hostitelské zemi. Po absolvování úvodního tréninku je 

nezbytné neopomenout konstantní podporu expatriantů během výjezdu. 

Podle Štracha (2009) standardní předodjezdový trénink není pro expatrianty dostačující 

přípravou a nemůže mu pomoci překonat všechny překážky související s expatriací a právě 

proto rozlišuje tři hlavní kategorie v oblasti tréninku rozvoje expatriantů: 

 In-country real-time training umožňuje možnost asistence v sociálně-kulturních 

otázkách po celou dobu pobytu v zahraničí. Mají k dispozici svého osobního trenéra, 

jehož prostřednictvím mohou konzultovat problém ve chvíli, kdy nastane. Trenérem 

může být expatriant, který v dané zemi již působí déle nebo byl předchůdcem v dané 

pozici a v dané zemi. 

 Global mindset training vede ke změně vnímání společnosti managementem i 

pracovníky. Jde o globální výchovu pracovníků ke specifické organizační kultuře. V této 

výchově může být pro organizaci přínosem repatriant neboli navrácený expatriant. 

Organizace může využívat zkušenosti a know-how repatriantů k přípravě budoucích 

expatriantů. 

 Sebevzdělávání expatriantů pomocí speciálních softwarových nástrojů a internetu 

může snížit případné selhání expatriovaných pracovníků. Nástrojem tohoto vzdělávání 

mohou být tematicky zaměřené webové stránky, kde expatrianti mají možnost sdílet své 

zkušenosti, zážitky a problémy s ostatními expatrianty.  

Tréninkové programy pro pracovníky z hostitelské země, kteří byli přijati do zahraniční 

dceřiné společnosti. Absolvováním toho programu je možné zabránit řadě nedorozumění a 

konfliktů. Programy by se měly zaměřit na historii organizace, základní poslání, firemní 

politiku, mechanismus řízení, používané formy vedení, komunikace, rozhodování a kontroly 

v zahraniční dceřiné společnosti. Neměl by také opomenout jazykový trénink. 
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Programy, jejichž cílem je odstranit vznikající určité organizační problémy a konflikty 

mezi mateřskou a zahraniční dceřinou společností. Program je založen na interaktivních 

metodách, skupinové dynamice a týmové práci. 

Všechny uvedené možnosti vzdělávacích rozvojových programů jsou uskutečňovány na 

domácí půdě. Je také možné vyslat pracovníka do druhé země nejprve spolu se zkušenějším 

kolegou, který se v daném prostředí dobře orientuje, a tím mu usnadnit budoucí samostatné 

jednání. V takovém případě se jedná o metodu on-the-job-training. 

Hodnocení tréninku 

Každý trénink by měl být hodnocen, jak píše Morgensternová (2007). Hodnocení je důležitou 

zpětnou vazbou pro trenéra, který si může uvědomit své úspěchy a selhání a na základě toho 

provést zlepšení příštího tréninku. Hodnocení je velmi významné i pro samotné účastníky, 

kteří mohou posoudit, kam se na základě tréninku posunul, co nového se naučil, zdali měl 

celý trénink nějaký smysl. Hodnocení je podstatné i pro zadavatele tréninku, kterým může být 

organizace, jenž pošle své pracovníky na výcvik. 

Hodnotí se znalosti (schopnosti analyzovat chování příslušníků jiné kultury, uvědomění si 

rozdílů mezi kulturami apod.), chování (způsoby řešení problémů a nedorozumění), postoje 

vůči cizím kulturám, spokojenost a výkon účastníků. 

2.5.2 Mezinárodní strategie lidských zdrojů 

Chování firem je podle Zadražilové (2007) na zahraničních trzích významně ovlivněno 

podnikovou manažerskou filozofií, historií a samotným vývojem podniku. Dále ho ovlivňují 

klíčové hodnoty, používané metody a organizační kultura. Mezinárodní společnost je často v 

kontaktu s množstvím různých národních kultur. Jde zejména o vlastní pracovníky a 

zákazníky, dodavatele místních organizací, tedy příslušníky cizích kultur, jejichž hodnotové 

preference a vzory jednání jsou odlišné.  

Formulace a rozvoj mezinárodní strategie lidských zdrojů hraje rozhodující roli pro zajištění 

úspěšného působení mezinárodních organizací.  

Existuje několik modelových přístupů související s mezinárodními strategiemi formování 

lidských zdrojů. 

Etnocentrická strategie je silně zaměřena na domácí zemi. Bedrnová (2012) ji definuje jako 

vytváření podmínek pro rozšíření základních prvků organizační kultury mateřské firmy do 



36 
 

všech dceřiných společností v různých zemích a regionech. Je přesvědčena, že domácí 

manažerský styl, metody, hodnoty a postupy jsou pro podnikání nejvýhodnější. Cílem je 

vytvořit shodný systém organizační kultury jako společný rámec pro rozhodovací a ostatní 

řídící procesy. Předpokladem pro vytvoření jednotné kultury je, že organizační kultura 

mateřské firmy musí být především velmi silná, jasná, zřetelná, jednoznačně a snadno 

identifikovatelná a sdělitelná. Její principy nemohou být v rozporu s kulturním vzorcem 

různých národních prostředí. Strategie posiluje centralistické tendence a předpokládá převzetí 

všech norem, zásad a pravidel řízení organizace, ověřených v podnikové centrále. Personální 

oddělení většinou vybírá pracovníky z mateřské firmy a jejich původ je totožný s místem 

jejího působení. Minimum pracovníku je obsazováno z místních zdrojů.  

Další strategií je polycentrická strategie. Pro polycentrickou strategii je typická silná 

orientace na hostitelskou zemi. Místní zákony, zvyklosti a kultura je prvořadá. Firma musí 

pochopit místní způsob obchodování. Pro zahraniční společnost je vzorem národní kultura 

hostitelské země. Zcela se přizpůsobuje jejím personálním postům, vzorů a normám chování. 

Personální management se při obsazování pozic v dceřiných společnostech orientuje na výběr 

a příjímání manažerů z místních zdrojů, kterým je ponechána vysoká míra autonomie. 

Organizace je vnitřně diferenční, je nezbytné zabezpečit jednotnou podnikatelskou filozofii.  

Firmy s uvedenou strategií organizují různá integrační opatření. Těmito opatření může být dle 

Bedrnové (2012, s. 532) např.: 

 „systematická rotace pracovníků mezi jednotlivými zeměmi, ve kterých firma působí, 

 konstituování mezinárodních kontrolních orgánů, 

 vytváření mezinárodních týmů pro řešení aktuálních problémů, které jsou společné.“ 

Opatření jsou poměrná složitá a nákladná a však existuje řada důvodů pro tuto strategii. Je to 

především možnost komplexně uchopit odlišnou realitu v jednotlivých zemích a vstřebat ji 

pro pozitivní vývoj celé organizace. Vyznačuje se poměrně velkou flexibilitou, tedy 

nezbytnou schopností rychlé reakce na nové trendy a překvapující události.   

S formováním lidských zdrojů souvisí i geocentrickou strategie, která bývá podle Bedrnové 

(2012) označována jako světová, zejména evropská tendence ke sbližování států a národů 

umožňují usilující o jednotnou koncepci řízení a organizační kulturu nezávislou na národní 

kultuře, z níž mateřská i zahraniční dceřiné společnosti vzešly. Tvoří ji hodnotové systémy, 

které jsou společné pro všechny nebo alespoň pro většinu jejich členů.  Jde o poměrně 

náročnou strategii. Manažeři i ostatní personál tvoří mezinárodní týmy, které procházejí 
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složitou a relativně dlouhodobou profesionální přípravou. Je pro ně typická mezinárodní 

kariéra, při které si musí většinu norem a vzorců chování teprve osvojit. S požadovanou 

mobilitou pracovníku jsou spojené vysoké finanční náklady.  Geocentrická strategie je stále 

častější volbou tvorby organizační kultury.  

Poslední představovanou strategií je synergická strategie. Synergická strategie propojuje 

podstatné prvky  mateřské společnosti s dceřinými společnostmi. Mateřská společnost 

(Zadražilová, 2007) přenáší do ostatních dceřiných společností své vzory rozhodování a 

chování, které jsou pro ni důležité. Dceřiné společnosti v každé zemi mají modifikovanou 

kulturní koncepci, ale jádro je vždy kompatibilní s organizační kulturou mateřské společnosti. 
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3 Charakteristika vybrané organizace 

Interkulturálně zaměřený organizační výzkum, odpovídající cíli této diplomové práce, 

vymezenému v úvodu, byl proveden u jedné z organizačních jednotek mezinárodní akciové 

společnosti Stora Enso.  Na základě analýzy dostupných dokumentů, získaných z interních 

zdrojů společnosti, z jejich internetových stránek www.storaenso.com., a neformálním 

rozhovorem s představiteli vedení společnosti. 

3.1 Působnost a předmět činnosti analyzované organizace 

Stora Enso je mezinárodní akciová společnost, veřejně obchodovaná především na burzách v 

Helsinkách a Stockholmu. Nabízí a prodává papír vysoké kvality, lepenku, průmyslové obaly 

a široký sortiment výrobků ze dřeva. Věnuje se také výrobě papíru určeného pro tisk novin, 

knih a časopisů. Společnost Stora Enso zaměstnává ke dni 20. 3. 2013 více než 30 tisíc 

pracovníků v 88 výrobních závodech, rozmístěných v 35 zemích světa. Strukturu pracovníků 

v jednotlivých zemích zobrazuje graf 3-1. Můžeme vidět, že nejvíce pracovníků v letech 2009 

a 2011 působí ve Finsku, Švédsku, Německu a v některých dalších zemích. Méně jak deset 

procent pracovníků z celkového počtu pracovníků Stora Enso ve všech zemí působí v Rusku a 

Polsku. Zatímco v Číně bylo v roce 2009, 7 % pracovníků v roce 2011 se toto procento 

zvýšilo na 16 %, tedy více jak o polovinu. Nárůst oproti roku 2009 zaznamenalo i Rusko. 

Naopak podíl pracovníků ve Finsku, Švédsku a Německu se nepatrně snížil.  

Graf: 3-1 Počet pracovníků Stora Enso v jednotlivých zemích v roce 2009 a 2011 

  

Zdroj: Interní zdroj společnosti: Newcomers presentation 
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Produkty a výrobní jednotky společnosti 

Společnost Stora Enso vyrábí a prodává různé druhy buničiny jakožto polotovaru pro výrobu 

různých papírů, lepenek a desek. Společnost produkuje následující řady výrobků, vyráběných 

v různých výrobních celcích, rozmístěných ve světě: 

Stora Enso Fine Paper vyrábí vysoce kvalitní grafický a kancelářský papír. Papír pro knihy, 

časopisy, brožury a papír pro kancelářské obálky. 

Stora Enso Publication Paper vyrábí širokou škálu novinového papíru, papír pro tisk knih a 

časopisů.  

Stora Enso Press je kompletní řada publikačních papírů ve svitcích, pro noviny, časopisy, 

katalogy, knihy, adresáře a všechny formy reklamních médií. Je to sedm kompaktních, ale 

univerzálních kategorií výrobků, navržených tak, aby odrážely požadavky trhu. Rozlišení 

zmíněných sedmi kategorií produktů společnosti je patrno z obrázku 3-1. 

Obr. 3-1 Sedm kategorií výrobků produkovaných v rámci Stora Enso Press  

.   

Zdroj: http://www.storaenso.com/products/publication-papers/product-categories/Pages/press-

selection-eight-product-categories.aspx 

Stora Enso Packaging je jedním z předních světových výrobců obalových desek, grafických 

desek, balicího papíru a vlnitého obalu. Činnost společnosti pokrývá celkový výrobní řetězec 

od dřeva až ke koncovému uživateli, tedy přes rozsáhlé, výzkumné a vývojové práce a 

pokročilé environmentální postupy. Zkušenosti společnosti umožňují nabídnout jedinečný 

výběr obalových desek, papírových materiálů a inovativní obalová řešení. 
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Stora Enso Building and Living nabízí výrobky na bázi dřeva a inovace pro stavebnictví a 

interiérové dekorace. Nabízí také pevná biopaliva pro odvětví energetiky. 

Produkty, které společnost nabízí zobrazuje obrázek 3-2. 

Obr. 3-2 Některé produkty společnosti 

    

Zdroj: Interní zdroj společnosti: Newcomers presentation. 

Jednotlivé druhy výrob uvedených papírenských produktů společnosti jsou vyráběny v 

různých zemích (viz tabulka 3-1).  

 

Tabulka 3-1 Umístění výroby různých produktů společnosti Stora Enso ve světě 
 

Hardwoods: 

Enobirch ECF Finsko 

Imara Birch ECF Finsko 

Stora 61 ECF Švédsko 

Veracel ECF Brazílie 

Warka Birch ECF Finsko 

Softwoods: 

CTMP Finsko 

Enofore ECF  Finsko 

Enopine ECF Finsko 

Imatra Pine ECF  Finsko 

Značka Země 

Lumi Pine ECF Finsko 

Oulu Pine EC Finsko 

Stora 32 ECF Švédsko 

Sunila ne. ECF Finsko 

Sunila ne. Plus ECF Finsko 

Fluffs: 

Stora Fluff EF Semitreated Švédsko 

Stora Fluff EF Treated  Švédsko 

Stora Fluff EF Untreated  Švédsko 

Stora Fluff LKC  Švédsko 

Dissolving Pulps: 

Enoalfa  Finsko 

Others: 

DIP (De-inked Pulp)  Německo

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zákazníky společnosti jsou převážně nakladatelé, tiskárny a velkoobchodníci papíren, stejně 

jako zástupci obalového, nábytkářského a stavebního průmyslu. 

Roční výrobní kapacita společnosti činí 4,9 miliónů tun buničiny, 11,8 miliónů tun papíru a 

lepenky, 1,3 miliardy metrů čtverečních vlnité lepenky a 6,4 miliónů kubických metrů 
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výrobků ze dřeva, z čehož je 3,2 miliónů m
3
 produktů se zvýšenou přidanou hodnotou. V roce 

2011 činil prodej 11 miliard EUR. Hospodářský výsledek bez vlivu opakujících se položek a 

vlivu přecenění na reálnou hodnotu byl 866,7 miliónů EUR. Další hodnoty klíčových 

ukazatelů za rok 2010 a 2011 viz tab. 3-2.  

Z grafu 3-2 je patrno, že výrobní kapacita společnosti je rozmístěna hlavně ve Finsku, 

Švédsku a Německu, a v menším rozsahu také v Číně, Brazílii a některých dalších zemích. 

Dále si lze všimnout, že podíly produkce v jednotlivých zemích se v uvedených letech téměř 

nezměnily. 

Graf 3-2 Rozmístění produkční kapacity společnosti za rok 2010 a 2012 

 

Zdroj: Interní zdroj společnosti: Newcomers presentation 

Tab. 3-2 Klíčové ukazatele 

EUR million 2011 2010 % Změna 2011/2010 

Prodej 10 965 10 297 6.5 

Provozní EBITDA 1 308 1 217 7.5 

Provozní EBIT 867 797 8.7 

EBT 639 705 -9.4 

Earnings per share, excl. NRI (EUR) Zisk na 

akcii 
0.63 0.79 -20.3 

Provozní ROCE (%) 10.0 9.7 3.1 

 

Cash flow z provozní činnosti 1 034 992 4.3 

Cash flow z investiční činnosti 625 592 5.6 

CK/VK 0.47 0.39 20.5 

Zdroj: Interní zdroje společnosti: Newcomers presentation, vlastní zpracování. 
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Korporačni kultura  

Společnost Stora Enso představila nově definovaný soubor hodnot, vizi a poslání. Souhrnně 

nazývaný “Náš Slib”. V němž se zavazují změnit firemní strategii, aby dokázali čelit 

každodenním výzvám. Pro zajištění úspěchu společnosti i zákazníků je třeba závazek naplnit. 

Hodnoty Stora Enso jsou jejich zásadami, jejich přesvědčením a jejich standardy. 

Za své hodnoty označuji tvořivost neboli kreativitu, která je motor jenž je pohání k 

znovuobjevování vlastních možností. Další hodnotou je dlouhodobá udržitelnost, svou 

budoucnost vytváří každý den dlouhodobě udržitelným způsobem. Poslední uváděnou 

hodnotou je důvěra neboli objevují nadání a vlohy svých zaměstnanců a dávají jim příležitost 

neustále se zdokonalovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. 

Vize je o tom, jak Stora Enso vidí svůj budoucí rozvoj a výzvy a jak tyto může přeměnit na 

svou příležitost. Jejich vize zní následovně: Společnost, lidé a planeta čelí zcela novým 

výzvám. Proto je naším cílem neustálý rozvoj a inovativní přístup k podnikání. 

Misí je přesně stanovená povinnost a úkol, kterou je zapotřebí naplnit, aby uspěli v podnikání 

a přinesli hodnoty zákazníkům. Misí je: Budeme úspěšní díky řešením založeným na 

obnovitelných materiálech. 

Obrázek 3-3 představuje organizační strukturu společnosti. V této práci je analyzován útvar 

CFO.  

Obrázek 3-3 Organizační struktura 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti: Newcomers presentation 
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Organizační strukturu B & L IT zobrazuje obrázek 3-4. B & L IT je útvar společnosti Stora 

Enso, na který je tato práce zaměřena. Analyzovaný útvar společnsoti je v organizační 

struktuře vyznačen červenou elipsou. 

Obrázek 3-4 B & L IT organizační struktura 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti: Newcomers presentation 

Prodejní sítě 

Tyto sítě mají na starost propagaci a prodej produktů Stora Enso v uvedených zemích. Stora 

Enso Fine Paper, Stora Enso Publication Paper, Stora Enso Press a Stora Enso Packaging mají 

prodejní sítě ve všech zemích stejné. Tedy v Africe, Asii, Střední a Latinské Americe, Evropě, 

Středním Východě a Severní Americe. 

Obrázek 3-5 Prodejní síť v Africe 

 

Zdroj: www.stroraenso.com 
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Mapa na obrázku 3-5 zobrazuje prodejní síť v Africe. Síť zahrnuje tyto země Alžírsko, 

Botswanu, Libye, Madagaskar, Malawi, Maroko, Mozambik, Namibie, Tunisko, Zambie, 

Zimbabwe.  

Obrázek 3-6 Prodejní síť v Asii 

 

Zdroj: www.storaenso.com 

Obrázek 3-6 zobrazuje prodejní síť v asijsko-tichomořské oblasti v Austrálii, Číně, Japonsku, 

Indii a Singapuru. 

Obrázek 3-7 Prodejní síť ve Střední a Latinské Americe 

 

Zdroj: www.storaenso.com 

Obrázek 3-7 ukazuje prodejní místa ve Střední a Latinské Americe: Argentině, Brazílii, Chile 

a Mexiku. 
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Obrázek 3-8 Prodejní síť v Evropě 

 

Zdroj: www.storaenso.com 

Obrázek 3-8 zobrazuje prodejní síť v Evropě. Patří tam tyto země: Rakousko, Ázerbájdžán, 

Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, České republika, 

Dánsko, Estonsko, Finsko, bývalá Jugoslávie, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, 

Irsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzská republika, Lotyšsko, Lucembursko, Litva, Malta, 

Moldavsko, Nizozemsko, Severní Irsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, 

Srbsko a Černá Hora, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, 

Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Spojené království, Uzbekistán. 

Obrázek 3-9 Prodejní síť na Středním východě 

 

Zdroj: www.storaenso.com 

Obrázek 3-9 zobrazuje země na Středním východě jako je Bahrajn, Egypt, Irán, Irák, Izrael, 

Jordán, Kuvajt, Libanon, Omán, Pákistán, Katar, Saudská Arábie, Sýrie, Spojené arabské 

emiráty, Jemen. 

Prodejní síť v Severní Americe: USA a Kanada. 

Stora Enso Wood Product nabízí výrobky ze dřeva, inovace pro stavebnictví, interiérové 

dekorace a tuhé biopaliva pro odvětví energetiky. Výrobky jsou vyrobeny z obnovitelných 

zdrojů, vysoce kvalitní, evropské borovice a smrku. 
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Stora Enso Wood Product má prodejní sítě v Albánii, Austrálii, Rakousku, Bosně a 

Hercegovině, Bulharsku, Číně, Chorvatsku, Kypru, České republice, Dánsku, Estonsku, 

Finsku, Francii, Německu, Řecku, Islandu, Izraeli, Itálii, Japonsku, Kosovu, Lotyšsku, Litvě, 

Makedonii, Středním východě, Černé Hoře, Severní Africe, Norsku, Polsku, Portugalsku, 

Střední a Východní Asii, Španělsku, Švédsku, USA, Velké Británii a Irsku, Rusku, Srbsku, 

Singapuru, Slovensku a Turecku. 

Suroviny 

Nejdůležitější surovinou je dřevo, které pochází z legálních a přijatelných zdrojů. Díky 

používanému systému společnosti, lze znát původ veškerého používaného dřeva. Dřevo 

pochází ze soukromých lesů, státních lesů a podniků ve Finsku, Švédsku, pobaltských států a 

Ruska. Okolo šesti procent dřeva je ze stromových plantáží z Jižní polokoule. Všude kde 

společnost působí, tam podporuje certifikaci lesů. Nikdy nepřetváří přírodní lesy na 

plantáže. Respektují biologické rozmanitosti a práva lidí v místě a okolí lesů a plantáží. 

Stromové plantáže vytváří na pozemcích s nízkou hodnotou biologické rozmanitosti. Plantáž 

šetří původní ekosystémy, zvyšuje lokální blahobyt a je finančně rentabilní. Dobře 

koncipovaná stromová plantáž může také pomoci ušetřit stávajících lesů. Stromové plantáže 

Stora Enso se nacházejí v Jižní Americe a Jihovýchodní Asii. 

Konkurenční výhodou společnosti Stora Enso může být snaha využívat a rozvíjet odborné 

znalosti v oblasti obnovitelných zdrojů. Společnost tímto krokem může naplnit požadavky 

zákazníků a čelit mnoha výzvám v oblasti zpracování surovin. Globální odpovědnost, jakožto 

zodpovědnost za ekonomiku, společnost a životní prostředí je oporou v jejím myšlení a 

přístupu ke každému aspektu podnikání. Její produkty, na rozdíl od konkurence 

z neobnovitelných zdrojů, představují alternativu a zanechávají menší karbonovou stopu. 

Uvedená konkurenční výhoda, přináší rozsáhlý prospěch firmě, lidem i planetě. 

Stora Enso se do budoucna plánuje orientovat na rostoucí trhy v Číně a Latinské Americe. 

Zaměří se na výrobu lepenkových obalů, zdroje celulózy vlastní produkce a na vybrané druhy 

papíru. Lepenkové obaly nabízí stabilní a dlouhodobý růst na většině segmentů a poskytují 

rozsáhlé možnosti inovace a dlouhodobá řešení pro zákazníky. Cílem společnosti je v Číně, 

Uruguayi a Brazílii vybudovat stromové plantáže, na kterých se budou pěstovat zdroje pro 

výrobu celulózy. Ve vidině pěstování zdrojů pro výrobu celulózy vidí zajištění 

nízkonákladových vláken pro výrobu a zároveň v tom spatřují konkurenční výhodu pro příští 

desetiletí.  
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3.2 Stora Enso Ostrava 

Rok 2006 byl rokem, kdy bylo založeno informačně technologické centrum (IT centrum) 

společnosti Stora Enso v Ostravě – SDCC Ostrava (Software Development Competence 

Centre) jako strategické centrum služeb pro vývoj softwaru v rámci mateřské firmy Stora 

Enso. 

V IT centru jsou úspěšně vyvíjeny plánovací, logistické a prodejní systémy pro část 

společnosti zabývající se zpracováním a prodejem dřeva a dřevěných výrobků. Na základě 

těchto pozitivních zkušeností se mateřská firma rozhodla rozšířit IT centrum o vývoj softwaru 

určeného pro logistiku a prodejní řešení společností z papírenského průmyslu, a dále rovněž o 

úpravu stávajících a vývoj nových softwarových nástrojů pro lepší ekonomickou kontrolu a 

analýzu jednotek v rámci společnosti. Zákazníky společnosti Stora Enso působící v Ostravě, 

jsou výrobní závody mateřské společnosti Stora Enso po celém světě a externí dodavatele 

služeb pro společnost. 

Ostravská pobočka se v září rozšířila o nový tým „Wood Supply IT Solutions“, který se 

zabývá vývojem a podporou webového portálu eMetsa. Tento portál zprostředkovává 

partnerům skrze internet přístup k vybraným informacím spojených s nákupem, těžbou a 

dopravou dřeva. 

V současnosti (dne 21. 1. 2013) SDCC Ostrava zaměstnává cca 100 zaměstnanců a je tak 

největším IT centrem pro Stora Enso. Organizační strukturu společnosti znázorňuje obrázek 

3-10. Na vrcholu struktury je Site manager, pod něj spadají asistenti a lokální podpora. Na 

spodu organizační struktury jsou informační oddělení B & L IT, BIS a WSF. 

Obrázek 3-10 Organizační struktura 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti: Newcomers presentation 
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Stora Enso Ostrava pořádá každoročně den otevřených dveří, který se v roce 2013 konal 19. 

4. 2013.  Účastní se i veletrhu pracovních příležitostí, známý pod názvem Kariéra Plus. 

3.3 Charakteristika vybraných národních kultur 

Mezinárodní organizace jsou organizacemi, působícími zpravidla na území různých států, 

v nichž se setkávají, jednají a spolupracují příslušníci různých národních kultur. Často jednají 

se spolupracovníky a obchodními partnery z odlišných kulturních okruhů. Manažeři a 

specialisté jezdívají na služební cesty do zahraničí, setkávají se s kulturní jinakostí a postupně 

si osvojují prvky odlišných kultur. Jiné kultury jim zpravidla nejsou úplně cizí. Pro efektivní 

spolupráci je nutné se s jinou kulturou blíže seznámit. Znát její hodnoty, návyky, priority, jaká 

je jejich povaha, vědět, jak probíhá obchodní jednání s příslušníky odlišných kultur. 

V této subkapitole jsou na základě dostupné kulturně-antropologické, kulturně-psychologické 

a interkulturálně-manažerské literatury charakterizovány v hlavních rysech dominantní 

národní kultury pěti zemí, zahrnutých do analýzy interkulturálního manažerského přístupu při 

řízení vybrané organizace, popsané ve 4. kapitole – finská, švédská, rakouská, indická a česká 

kultura.   

3.3.1 Finská  národní kultura 

Finy charakterizuje mlčenlivost, uzavřenost a praktičnost. Nikdy neslíbí nic, co by nemohli 

splnit. Nemluví, když nemusí. Nemají rádi vyumělkovanost a hysterii. Žijí v souznění s 

přírodou, Jsou věcní a realističtější, při prvním kontaktu spíše uzavření. Nikam nespěchají. 

Své city nedávají příliš najevo. Málokdy je něco rozčílí, málokdy ztropí nějaký výstup. 

Výstup považují za potupu neumění se ovládat. Finové jsou uzavření, nedávají najevo své 

city. Pevné podání ruky a rázné odstrčení, potvrzuje uzavřenost Finů. V případě pozvání na 

návštěvu je vhodné přinést květinu a to i přesto, že Finové jsou praktičtí. Přesnost je normální, 

spolu s disciplinovaností, sebekázní a důkladností tvoří základ finské etikety. Finové nejsou 

nakloněni příležitostným obchodům, jsou zvyklí dlouhodobě plánovat. Získání důvěry, 

přátelství finských podnikatelů trvá poněkud déle a však na jejich slovo je možné se 

spolehnout a jsou velmi loajální přátelé. Finové jsou velmi pracovití.  

Finové preferují zdravý životní styl jako je zdravá strava, sauna a sport. Ve Finsku je 

zakázáno kouřit ve všech veřejných prostorách (kromě barů a restaurací) a při veřejných 
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akcích. Mají také vřelý vztah k přírodnímu bohatství. Využívají hojně přírodní materiály jako 

je dřevo, vlna, len, kámen, hlína … 

Finský jídelníček tvoří zelenina, mléko, sýry a ryby. Neodmyslitelnou součástí je křupavý 

chléb a kopr, který se dává takřka na všechno. Zajímavostí ve Finsku jsou míry a dostupnost 

alkoholu, který v restauracích dostaneme až do devíti hodit. Finové si platí každý sám svůj 

účet. Za nezdvořilost je považováno pozvání ženy na skleničku, neboť to vzbuzuje nedůvěru a 

je to zásah do soukromí. Častým nápojem ve Finsku je vodka, jejíž pití je obřadem. "Pití 

vodky je v severských zemích, zvláště v Rusku a Finsku, těžko napodobitelným obřadem. 

Podává-li hostitel vodku, přinese láhev zamrzlou v ledu. Nalévá se do vychlazených a 

ojíněných skleniček a pije se na ex, tj. do dna. Poté se sáhne po obloženém sledi, aby se 

trochu zahladila intenzita alkoholu. Za chvíli přijde chuť na další sklenku. Po ní následuje 

zase jedno nebo dvě sousta ryby, tentokrát uzeného lososa. Po třetí sklence přijde vhod horká 

klobása a chléb. A tak se pokračuje dál. A zamlklý severský naturel postupně taje..." 

(Kocourková, 2003). 

3.3.2 Švédská národní kultura 

Disciplinovanost, preciznost a přesnost je pro švédy typická. Na sjednané schůzky je vhodné 

chodit přesně, neboť příchod jen o 15 minut později je považován za nezdvořilost. 

Neohlášená návštěva je neomaleností. Mluvit o práci a jiných služebních záležitostech na 

návštěvě v rodině je netaktní. Pokud je to nutné, je vhodné tím začít při kávě a koňaku. Není 

v hodné ve společnosti kritizovat Švédsko. Švédové jsou sami osobě dosti kritičtí, ale na 

legraci zvnějšku reagují nesouhlasem. Všichni švédové jsou velmi pohostinní a své soukromí 

si střeží a jakýkoliv zásah do něj odmítají.  Švédové se jen málokdy rozčilují, jejich heslo je: 

"Ta det lungt" - Jen klidně. Odjel autobus? Přijede druhý. Zmeškal jsem něco? Hned to 

napravím. Ve Švédku je vhodné na sebe zbytečně neupozorňovat, být uvážlivý ve slovech a 

uměřený v gestech. Je vhodné za všechno poděkovat a to raději dvakrát. Se švédy se 

nedoporučuje hovořit o daních.  

Švédská kuchyně je bohatá. Na stole lze vidět ovocné ovesné vločky, uzeniny, zeleninu, 

vejce, sýry, jogurt, kávu, čas nebo kyselé mléko. Součástí švédské kuchyně je i chléb, který se 

většinou sladí, podobně jako některé druhy salámů a sýrů.  

Pozve-li nás Švéd na návštěvu, je nutné přinést hostitelce květinu. Hostina mívá dvě části. 

Část oficiální a neoficiální. Oficiální část začíná přípitkem, kterému předchází proslov 



50 
 

hostitele, v němž každého hosta zvlášť přivítá. Pak pozvedne číši se slovy: "Skal" a s každým 

si připije. Pozor na ťukání sklenicemi. Sklenicemi se zásadně neťuká. Nesmí se připíjet 

hostitelům, on nám však mohou. Při odchodu nesmíme opět poděkovat a druhý den zase, 

nejlépe po telefonu. 

Švédové si velmi potrpí na tradice. Projevuje se to například v lidovém umění, které stále 

existuje a vychází z respektu k minulosti a ze švédské povahy. Je hutné, střídmé, z přírodních 

materiálů a často zdobí švédské domácnosti (Kocourková, 2003).  

3.3.3 Rakouská národní kultura 

Rakušané, jak je charakterizuje ve své knize Šroněk (2000), jsou uhlazení, formální, solidní, 

pragmatičtí a přizpůsobivý a to hlavně v obchodním jednání. Na obchodní jednání chodí 

připravení, vybaveni nezbytnými podklady. Jednání Rakušanů mohou být přímočará nebo 

rozvleklejší. Zakládají si na přesnosti, na obchodní jednání chodí včas, pokud se někdo 

opozdí, je přijímán z nevlídností. Dbají na serióznost v průběhu celého obchodního jednání. 

Vizitky v němčině, případně v angličtině jsou nezbytnou součástí obchodního jednání. Jména 

Čechů se neupravují, křestní jméno se vždy uvádí jako první. Je nutno pozměnit české 

akademické tituly např. Ing. Se uvádí jako Dipl. Ing, CSc. jako Dr. před jménem. Důležité je 

nezapomenou na vizitku uvést funkci. Muži i ženy si v Rakousku potrpí na velmi dobré 

oblékání pro všechny příležitosti. Muž, který se na jednání dostaví bez kravaty, je považován 

za barbara. Kvalitní a vhodné oblečení je součástí životního stylu a je důležitým faktorem při 

posuzování osobnosti. Oceňovaným povahovým rysem je solidnost, slušnost, uhlazenost ve 

společenském vystupování, pozitivně je přijímán kulturní rozhled, hlavně v oblasti klasické 

hudby. Funkce hrají i významnou roli při oslovování, od titulů se však upouští. 

Obchodním jazykem je němčina, popřípadě angličtina či francouzština. Se spisovnou 

němčinou, která se učí ve školách, se v Rakousku nesetkáme. Rakušané mluví hovorovou 

němčinou, která se značně liší od spisovné. 

V pracovním i osobním životě jsou Rakušané velmi dobrými společníky. 
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3.3.4 Indická národní kultura 

Obyvatelé Indie se skládají z pestré směsice národnosti charakteristická svou vyrovnaností a 

neuspěchaností. 

Indové nemají příliš v oblibě olizování známek, poštovní úředník dopis s olíznutou známkou 

nepřijme, známka se namáčí na navlhčených polštářcích. Dále dle Kocourkové (2003) nemají 

rádi placení levou rukou. Levá ruka je podle Indů „nečistá“ proto ji na veřejnosti nepoužívají. 

Levá ruka se nesmí dotknout jídla, slouží k tomu, aby podávala jídlo ze společných mís 

pomocí naběračky, do talíře však nepatří, jí se pravou rukou. K jídlu nemají rádi hovězí, kráva 

je pro ně posvátná. Základem indické stravy je rýže, zelenina, luštěnina a ovoce. Alkoholické 

nápoje konzumují jen občas, většinou pijí čaj, ovocné šťávy, kořeněnou šťávu z rajčat nebo 

jen pitnou vodu. 

V Indii zcela chybějí pozdravy našeho typu dobrý den, dobrý večer. Jejich pozdrav se 

odehrává v rovině gestikulace a mimiky. Běžným typem pozdravu jsou sepnuté ruce nebo 

pokývnutí hlavou, které doprovází srdečný úsměv. Z hygienických důvodů chybí fyzický 

kontakt. Indové se na veřejnosti nikdy nelíbají.  

Námi obvyklé slovíčko „děkuji“ Indové vyjadřují pestrými prostředky, někdy však vůbec ne. 

V obchodě se za peníze neděkuje, pokud však chce Ind poděkovat za zvlášť velký obnos, 

pozdvihne získané peníze k čelu. Za dárek je vhodné vyjádřit obdiv, pochválit barevnou 

kombinaci květů atd. Při návštěvě se za projevené úsluhy neděkuje, jsou samozřejmé, jídlo se 

mocně chválí. Slovíčko „prosím“ je spíše opisem podmiňovacího způsobu (Podal byste mi 

sůl?) nebo pomocí slůvka trochu (Spojte mě trochu s Kalkatou…). 

Před vstupem do domácnosti, je třeba se zout. Host je pro hostitele posvátný, je usazen na 

čestném místě a vybídnut, aby si udělal pohodlí, tzn. sednout si se zkříženýma nohama na 

pohovku. Mladší členové domácnosti hosta ovívají, posluhují mu, dokonce jsou připraveni 

mu namasírovat záda. Větší komplikací pro hosta může být nepřítomnost odpadkového koše. 

Odpadky se hází kamkoliv, nejčastěji z okna. 

Důležité je umět správně číst neverbální komunikaci, kterou se např. vyjadřuje souhlas či 

nesouhlas. Jedno potřesení hlavou do stran znamená souhlas, několikanásobné rychlejší 

potřesení je výrazem nesouhlasu. 

Při obchodování s Indií je vhodné dodržovat určitá pravidla. Pracovní schůzka by měla být 

domluvena předem, avšak je třeba být flexibilní, neboť neočekávané změny rozvrhu jsou na 

denním pořádku. Indové jak píše Gullová (2011) jsou často velmi nedochvilní, ale sami 
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vyžadují dochvilnost a přesnost. Obchodní jednání a obchodní kontakty vyžadují dlouhodobý 

přístup a velkou dávku trpělivosti. Obchod je osobní záležitostí a nejdůležitější jsou osobní 

kontakty, získání důvěry a navázání určitého přátelství. Podepsání kontraktu nelze očekávat 

při prvním setkání. V průběhu jednání se často diskutuje o zcela nepodstatných či vedlejších 

záležitostech a Indové běžně telefonují, jednají s jinými, vyřizují spoustu věcí s podřízenými i 

s příbuznými, odbíhají.  Indové mají rádi smlouvání, jak o ceně, tak o jiných podmínkách 

obchodu. Indové pokaždé cenu nadsadí a počítají s tím, že se o ni bude dlouze smlouvat. 

Vždy vyžadují např. podrobné výkresy, dokumentaci a certifikáty. Indové vnímají čas velmi 

povrchně, pro vyjádření včerejška i zítřka používají stejný výraz.  

Používání vizitek je v Indii běžnou praxí. Vizitku většinou zanechává pouze ten, kdo setkání 

inicioval, neboť se předpokládá, že již ví, s kým chtěl jednat a jak tuto druhou stranu 

kontaktovat. Vizitky bývají nejčastěji anglické nebo oboustranné anglicko-hindské. Obvykle 

se na vizitkách neuvádějí akademické tituly. 

V Indii se hovoří přibližně 150 jazyky a 700 dialekty. Hlavním jazykem je hindi. Poměrně 

běžně dorozumívacím jazykem je angličtina. 

Indické ženy si oblékají sári. Sári je pruh látky z bavlny, hedvábí, nylonu a dalších materiálů, 

který je asi 5 m dlouhý a něco přes 1 m široký. Muži v Indii nosí dhóti, což je pruh látky 

omotaný kolem beder. 

Typické pro Indii je množství náboženských svátků, nepřítomnost toaletního papíru a 

korupce. Většina indických domácností stále ještě neužívá toaletní papír, ale levou rukou se 

omývají za pomoci připraveného hrnku s vodou. Záchody jsou bez mísy, u nás se jim říká 

turecká. 

Stejně jako v Anglii se jezdí v Indii vlevo.  

3.3.5 Česká národní kultura 

Charakterizovat Čechy, stejně tak jako jiné národy není jednoduché. O bližší charakteristiku 

obyvatelů České republiky se pokusila Tlolková (1999) ve svém výzkumu. Za respondenty 

byli vybráni žáci základních škol, studenty gymnázií, studenty univerzity z devíti měst České 

republiky. S celkovým N = 787. Češi za své nejvíce typické vlastnosti považují smysl pro 

humor, závistivost, chytráctví, podezíravost, podnikavost, kulturnost, schopnost improvizace, 

alkoholismus. Za nejméně typické vlastnosti označili vznešenost, výbojnost, sebekritiku, 

izolacionismus, kult mučednictví, skromnost, aktivitu, toleranci. 
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Na základě vybraných respondentů je nutné brát v úvahu určitou spornost tohoto výzkumu. Je 

možné, že při oslovení starších respondentů by výzkum ukázal zcela jiné vlastnosti typické 

pro Čechy. 

Další výzkum, který provedla Najdková (1999) se zaměřil na to, jak Čechy vidí Rakušané. 

Respondenty tvořilo 196 osmnáctiletých studentů gymnázií. Rakušané u Čechů označili za 

pozitivní vlastnosti: pohostinný, přátelský, pracovitý, připravený pomoci, veselý, slušný, 

dovedný, podnikavý, chytrý, obětavý. Za negativní vlastnosti u Čechů považují: 

nacionalistický, holdující alkoholu, nepořádný, chladný, závistivý, líný, lakotný. 

Opět lze v tomto výzkumu vidět určitá omezení. Za respondenty byli vybráni mladí lidé. 

Avšak přesto si lze všimnout, že Rakušané vidí Čechy spíše pozitivně a jimi uváděné 

negativní vlastnosti se ve velké míře promítají do typických vlastností uváděných Čechy 

(Průcha, 2007). 

Češi většinou vnímají silněji a významněji jednající vztahy a osoby, než věcný obsah jednání. 

Atmosféra při jednání je co možná nejpříjemnější. Jsou tedy orientováni na vztahy.  

Češi mají rádi improvizaci, jsou skeptičtí vůči strukturám. Improvizaci považují za korelát 

vnitřního, subjektivního pocitu svobody a suverenity. Flexibilitu, pružnost, vynalézavost a 

přizpůsobivost Češi označili za své typické vlastnosti. Nemají rádi plány, plán cítí jako osobní 

omezení, který neorganizuje věci, ale osoby. Jelikož nemají rádi plány, snaží se je 

zpochybňovat, jsou vůči nim skeptičtí, nedůvěřiví, mnohdy je odmítají či dokonce ignorují. 

Za hloupé a nesmyslné považují normy, předpisy a zákony. Pro Čechy je přátelství zavazující 

a má přednost před pravidly. Kladou větší důraz na konkrétní situaci a specifické lidské 

vztahy a dobrý pocit, který z něho vyplývá. Vůči tomu, co je nové a co neznají, Češi projevují 

nedůvěru.  

Češi dělají více věci najednou. Mají oči otevřené, neboť nechtějí propásnout žádnou šanci. 

Přitom nejsou příliš cílevědomí. Jejich cílevědomost se zvyšuje, pokud na ně je vynakládat 

nějaký tlak. Vykazují známku difusnosti, prolínání osobnostních aspektů „sociálnost – 

racionálnost“ stejně jako pracovní a soukromé oblasti jejich života. Komunikace s vysokým 

kontextem je pro Čechy charakteristická. Více používají neverbální signály, které musí být  

dodatečně interpretovány, vyvozeny z kontextu a přitom jsou důležité pro pochopení 

celkového významu daného sdělení. Říkají o sobě, že se vyjadřují diplomatičtěji. 

Češi neumějí mluvit o svých problémech a tvrdě diskutovat, proto se takovým situacím 

vyhýbají. Češi podléhají velkým výkyvům. Pohybují se mezi skromností a záměrným 



54 
 

sebepodceňováním se na straně jedné a sebepřeceňováním a přeháněním na straně druhé. Češi 

mají jen výjimečně přiměřené sebevědomí, většinou mají menší nebo větší (Nový, Schroll-

Machl, 2005). 

4 Analýza aplikace interkulturálního přístupu při řízení 

vybrané organizace 

4.1 Specifikace předmětu analýzy 

Cílem diplomové práce, zformulovaným v jejím úvodu je zjistit, jaké požadavky klade 

mezinárodní, resp. interkulturální působnost analyzované průmyslové společnosti – zvláště 

jejího oddělení informačních technologií, jakožto nejaktivnějšího útvaru na poli mezinárodní 

spolupráce – na její management a zjistit nakolik je efektivnost organizačního řízení této 

společnosti podmíněna porozuměním manažerů interkulturální dimenzi řízení a aktivity 

organizace. Na základě analýzy měly být identifikovány případné rezervy interkulturálního 

manažerského přístupu a navržena možná zlepšení.   

Takto vymezený cíl byl rozpracován do specifikace předmětu kvalitativní analýzy v podobě 

souboru výzkumných proměnných. Za závisle proměnnou byla stanovena manažerská 

efektivnost při řízení organizačních operací v interkulturálním prostředí, považovaná za 

úspěšnost manažerských zásahů. Mezi nezávisle proměnné jsou v tomto výzkumu zahrnuty 

takové proměnné jako je forma a šíře uplatňování interkulturálního přístupu, rozdíly 

v přístupu a řídícím stylu různých manažerů, zkušenosti manažerů s využíváním 

interkulturálně citlivého manažerského přístupu v porovnání s manažerským přístupem 

univerzalistickým a postoje k interkulturálním manažerským praktikám. 

4.2 Postup analýzy a použité metody 

Pro účely analýzy zaměřené na zjištění souvislostí mezi uvedenými proměnnými byl zvolen 

následující postup: 

1. Vytvoření základní orientace o uplatňování interkulturálně citlivého manažerského 

přístupu v rámci analyzované organizace;  tato orientace vycházela ze studia dostupných 

organizačních dokumentů a orientačního rozhovoru s představitelem vedení organizace 
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(vedoucím oddělení informačních technologií české pobočky společnosti). Vymezení 

analytických oblastí aplikace interkulturálního managementu. 

2. Vytyčení problémových oblastí či ohnisek interkulturálního managementu, jež se mají 

stát předmětem analýzy. 

3. Návrh metodiky zamýšlené interkulturální analýzy manažerského přístupu formou 

operacionalizace sledovaných proměnných do podoby rozhovorových a dotazníkových 

položek. 

4. Aplikace navržené metodiky na jednotlivé identifikované problémové oblasti 

interkulturálního managementu. 

5. Vyhodnocení, interpretace a diskuze získaných údajů. 

6. Hledání možných rezerv a zlepšení v oblasti uplatňování interkulturálního manažerského 

přístupu a formulování odpovídajících návrhů. 

7. Závěrečné vyhodnocení. 

Na základě rozhovoru s představitelem vedení organizačního útvaru české pobočky 

analyzované organizace, zabývajícího se informačními technologiemi byly identifikovány 

hlavní analytické oblasti současné aplikace interkulturálního manažerského přístupu v tomto 

útvaru. Tyto oblasti jsou vyznačeny v následujícím schématu na obrázku 4-1. 

Obrázek 4-1 Identifikované oblasti aplikace interkulturálního manažerského přístupu  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z obrázku 4-1 vyplývá, že v analyzované organizační jednotce, zabývající se v mezinárodním 

měřítku informačními technologiemi, byly identifikovány tři oblasti potenciální nebo 

skutečné současné aplikace interkulturálního managementu: 

a) Aplikace interkuturálního managementu v rámci vnitroorganizační i vnější mezinárodní 

(přeshraniční) komunikace mezi různými spolupracujícími organizačními jednotkami a 

útvary, a také se zahraničními partnery, dislokovanými v různých částech světa. 

b) Aplikace interkulturálního managementu při přípravě personálu na pracovní jednání a 

pobyt v zahraničí. 

c) Aplikace interkulturálního managementu v rámci řídicí činnosti při řízení organizačních 

útvarů, lokalizovaných a působících v zahraničí.    

Pro účely prozkoumání uvedených tří, popřípadě i dalších oblastí aplikace interkulturálního 

managementu byly sledované proměnné operacionalizovány do následujícího souboru 

kvalitativních výzkumných otázek, využitelných při výzkumu pomocí rozhovorů a 

kontrolního seznamu položek zjišťujících nesnáze při dálkové interkulturální komunikaci 

(checklistu).   

1. Uplatňují manažeři a zaměstnanci analyzovaného útvaru při své pracovní činnosti nějaké 

interkulturální manažerské přístupy a v čem spočívá jejich uplatnění?  

2. Projevují se nějaké rozdíly v řídicí činnosti a manažerských postupech jednotlivých 

manažerů, které jsou zapříčiněny tím, že se chovají a jednají v souladu s rysy jejich 

národní kultury? 

3. Ve kterých oblastech organizačních aktivit, technologií a vnitroorganizačních interakcí 

analyzované společnosti je uplatňován interkulturální přístup, respektující kulturní 

diversitu personálu společnosti? 

4. V čem dotazovaní manažeři (zaměstnanci) spatřují přínosy a v čem nesnáze, problémy, 

bariéry a negativní efekty při své mezinárodní komunikaci a spolupráci se zahraničími 

kolegy, popřípadě i zahraničními obchodními partnery? 

5. Jaký význam pro případné zlepšení komunikace a součinnosti se zahraničními kolegy má 

uplatňování interkulturálního přístupu, respektujícího danou kulturu? 

Ke zjištění nesnází, problémů, bariér a negativních efektů byl použit kontrolní seznam 

(checklist), uvedený v příloze č. 1. Checklist byl zcela anonymní, po dotazovaném nebyly 

požadované žádné osobní údaje. Skládal se z 12 otázek zaměřených na posouzení cizojazyčné 

zahraniční telekomunikace. Formulář sloužil jako kontrolní seznam k zaznamenání 
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charakteristických rysů, znaků a problémů zahraniční vnitroorganizační komunikace mezi 

pracovníky mezinárodní společnosti pomoci technických telekomunikačních prostředků 

(telefonů, počítačových sítí). Respondent měl zaškrtnout políčko ve sloupci ano nebo ne, 

podle toho zda se daný popsaný charakteristický rys, znak, komunikační problém při 

mezinárodní telekomunikaci vyskytuje anebo nevyskytuje.  U dvou otázek, kde byl 

vytečkovaný řádek, měl pracovník napsat odpověď vlastními slovy. 

Diplomová práce má charakter kvalitativního exploračního interkulturálního organizačního 

výzkumu ex post facto, založeného na studiu dostupných organizačních dokumentů,  

polostandardizovaných rozhovorech s představiteli vedení české pobočky analyzované 

organizace, konkrétně oddělení informačních technologií, jakožto útvaru nejvíce aktivního na 

poli mezinárodní součinnosti a na speciálním formuláři pro management a pracovníky 

analyzované společnosti sloužící jako kontrolní seznam (checklist) k zaznamenávání 

charakteristických rysů, znaků a problémů zahraniční vnitroorganizační komunikace mezi 

pracovníky mezinárodní společnosti pomocí technických telekomunikačních prostředků 

(telefonů, počítačových sítí, faxů, emailů). 

4.3 Výsledky analýzy  

Tato podkapitola přináší odpověď na kvalitativní výzkumné otázky, zformulované 

v předchozí podkapitole. Odpovědi na tyto otázky byly získány prostřednictvím ústního a 

písemného rozhovoru s vedoucím informačního oddělení Stora Enso Ostrava, a dále byly 

doplněny poznatky získanými z checklistů, rozeslaných pracovníkům společnosti v Ostravě. 

4.3.1 Interkulturální školení  

V mezinárodní společnosti, kde se střetávají různé kultury, dochází k určitým problémům, 

které mohou komplikovat dosažení stanových cílů společnosti. Mezinárodní spolupráce má 

svá specifika a může dojít k problémům při používání komunikačního jazyka, ve kterém je 

veden rozhovor zúčastněných stran. Multikulturní spolupráce vyžaduje nalezení efektivního 

způsobu spolupráce. Obtížnější může být řešení konfliktů, přijímaní rozhodnutí a dosahování 

shody. Velký význam v této spolupráci mají i stereotypy a předsudky ve vztahu k jiné kultuře. 

Často si jedna ze zúčastněných stran může prosazovat jen svoji myšlenku, neboť si myslí „my 

way – right way“, což právě snižuje možnost dosáhnutí shody obou zainteresovaných stran. 

Přestože mezinárodní spolupráce má své nevýhody a je obtížnější, má i své výhody. 
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Multikulturní spolupráce nabízí pracovníkům mezinárodní společnosti i své příležitosti. 

Pracovníci těchto společností mají různorodé pohledy, lépe chápou zákazníky a umí s nimi i 

lépe jednat. Mají pochopení pro místní potřeby. Jejich dovednosti jsou více diverzifikované. 

Hledají nové způsoby řešení problémů. Práce v multikulturní společnosti může být velmi 

motivační, neboť mezinárodní týmy jsou „zvláštní“. 

Aby společnost Stora Enso odstranila nebo minimalizovala možné problémy při mezinárodní 

spolupráci a naopak posilnila její přínosy, poskytuje svým pracovníkům interkulturální 

školení. Školení jsou pořádaná nepravidelně. Uskutečňují se převážně jen tehdy, pokud 

vyjíždí větší skupina pracovníků do zahraničí.  

Tato práce se věnuje školení, jež proběhlo pod názvem Práce se severskými zeměmi (Švédsko, 

Finsko). Veškeré informace, které jsou v této části, byly získány prostřednictvím rozhovoru 

s manažerem společnosti Stora Enso a důkladným nastudováním interních dokumentů 

v anglickém jazyce. Interkulturální školení je zaměřeno spíše teoreticky. Jeho náplní je 

vymezení základních interkulturálních termínů jako je kultura, model kultury a druhy kultury. 

Školení se věnuje netypičtějším příčinám neúspěchu v multikulturních obchodních situacích, 

kterými může být odlišné vnímání dané problematiky oběma stranami. Dává odpověď na 

otázku jak předcházet takovým nedorozuměním. Účastníkům jsou v něm zdůrazňovány 

dopady špatného interkulturálního managementu na spolupráci s diferencovanými kulturami. 

Druhá část školení je oproti první o něco praktičtěji zaměřená. Věnuje se charakteristice 

severských zemí (Norska, Švédska, Finska, Dánska), hodnotám a zvykům jejich obyvatel. 

Třetí část porovnává různé kultury pomoci národních kulturních dimenzí G. Hofstedeho, kdy 

kultury rozděluje podle toho, jaký mají přístup k moci, jestli se více přiklání na stranu 

individualismu nebo kolektivismu, jestli je kultura více maskulinitní nebo femininitní, podle 

toho jestli se vyhýbají nejistotě a jestli je kultura zaměřena na krátkodobou nebo dlouhodobou 

orientaci. Čtvrtá část je věnována komunikaci se severskými zeměmi, jejich chování, 

očekávání, smyslu vnímání času a přesnosti. Porovnává komunikační styly pomocí teorie E. 

Halla tj. kultura s nízkým kontextem vs. kultura s vysokým kontextem. Pátá část vymezuje 

možné problémy virtuální komunikace v multikulturní organizaci. Vysvětluje, jak by měl 

správně vypadat email, na co si mají účastníci dávat při komunikace s jinými kulturami pozor. 

Celé interkulturální školení je doplněno o případové studie a cvičení.  
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Případové studie a cvičení, s kterými se účastníci školení mohli setkat, zobrazuje tabulka 4-1. 

Tabulka 4-1 Případové studie a cvičení 

Diskutujte přiřazenou dimenzi ve vaší skupině. 

Porovnejte polohu severských zemí vzhledem k české republice. Pokud jste z jiné země než ČR, tak prosím 

srovnejte vlastní zemi se severskými zeměmi. 

Připravte si prezentaci. 

Porovnejte zákazníky polychromní a monochronní kultury. Jaké věci při jednání s nimi musíte vzít v úvahu. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Cílem školení je, aby pracovníci pochopili jaký má kultura vliv na komunikaci a zákazníka v 

multikulturní společnosti. Měli by získat informace zejména o severských kulturách a jejich 

stylu komunikace, jakož i jejich očekávání a očekávání zákazníků. Absolventi školení by měli 

umět získané znalosti převést do praxe, což by jim měly ulehčit případové studie a cvičení, 

které je možné využít v každodenní práci. 

4.3.2 Aplikace interkulturálního managementu v rámci interkulturní komunikace 

Na základě aplikace kvalitativních otázek v rámci polostandardizovaného rozhovoru 

s manažerem společnosti a 5 zaměstnanci analyzovaného organizačního útvaru byly získány 

následující poznatky.   

Uplatňování interkulturálního přístupu v organizační praxi 

Na otázku, zda manažeři a zaměstnanci analyzovaného útvaru uplatňují při své pracovní 

činnosti nějaké interkulturální manažerské přístupy a v čem tato jejich aplikace spočívá, byly 

získány následující odpovědi.  Manažeři a pracovníci analyzovaného útvaru při své pracovní 

činnosti uplatňují interkulturální manažerské přístupy v rámci celofiremní IT organizace, 

která působí uvnitř firmy. IT organizace je rozložena mezi několik lokaci ve Švédsku, Finsku, 

Německu a Česku. Přestože jsou to státy Evropy, je potřeba zvolit jiný přístup ke každému 

zmiňovanému národu. IT organizace také velmi úzce spolupracuje s dodavateli IT řešení a 

podpory, kteří mají svá dodavatelská centra umístěná v Indii. Někteří pracovníci denně 

spolupracují s dodavatelem služeb z Indie. Při takové spolupráci je třeba se naučit 

specifickému přístupu, tak aby jejich práce byla efektivní a dosažený výsledek byl přínosem 

pro společnost. 
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Je tedy zřejmé, že manažeři a pracovníci společnosti uplatňují interkulturální přístupy 

v každodenní práci. Manažeři mají teamy případně dodavatele v různých státech a jsou s nimi 

v denním kontaktu. I v rámci analyzovaného útvarů v Ostravě působí kolegové z různých 

států a kultur. Je tedy patrné, že při kooperaci je nutné brát ohled na kulturní rozdíly. Avšak 

zohledňování interkulturální diverzity při spolupráci s odlišnými národy má smysl převážně 

tam kde je dána společná firemní kultura, jež vychází z hodnot, mise a vize společnosti. 

Interkulturální manažerské přístupy jsou dále uplatňovány v rámci vnitroorganizační a vnější 

mezinárodní komunikace mezi různými spolupracujícími organizačními jednotkami a útvary, 

a také zahraničními partnery, dislokovanými v různých částech světa. Nejčastěji používaný 

jazyk mezinárodní komunikace je angličtina. Každý pracovník společnosti musí ovládat tento 

jazyk na komunikativní úrovni.  

Další oblastí, v níž je interkulturální manažerský přístup v rámci společnosti uplatňován, je 

příprava pracovníků na pracovní jednání a dlouhodobý pobyt v zahraničí. Pracovníci, kteří 

jsou vysláni na delší dobu do zahraničí, zejména jedná-li se o kultury odlišné od Evropy a 

Severní Ameriky, absolvují interkulturální přípravu pro pracovní pobyt v zahraničí. 

Interkulturální manažerský přístup je aplikován i v rámci řídící činnosti při řízení 

organizačních útvarů, lokalizovaných a působících v zahraničí, vyznačující se snahou 

předávat řízení organizačních útvarů v zahraničí lokálními manažery. 

Uplatňování interkulturálních manažerských postupů v řídící činnosti  

Na otázku, zda se projevují nějaké rozdíly v řídící činnosti a manažerských postupech 

jednotlivých manažerů, které jsou zapříčiněny tím, že se chování a jednají v souladu s rysy 

jejich národní kultury, byly získány následující odpovědi. Určité rozdíly, zapříčiněny tím, že 

se spolupracovníci chovají a jednají v souladu s rysy své národní kultury, se v řídících 

činnostech a manažerských postupech jednotlivých manažerů projevují. Každá kultura má svá 

specifika. Zvláštnosti kultur je třeba brát v potaz v každodenním řízení a vedení pracovníků. 

Některé přístupy jsou více univerzální jiné spíše specifické. Univerzálnější přístup je 

uplatňován např. v rámci Evropy, avšak už nemusí platit v Asii nebo jižní Americe, kde také 

společnost působí. Specifičtější přístup je aplikován při spolupráci s Indií, která se značně liší 

od kultury české. 

Firemní kultura a manažerský přístup společnosti Stora Enso působící v České republice je 

založený na skandinávském přístupu. Obecně skandinávská kultura je „plošší“ a lidé nemají 

problém o záležitostech diskutovat, což např. v rámci střední Evropy (Německa, Rakouska a 
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České republiky) není úplně standardní. V těchto případech hraje roli jiná historická 

zkušenost lidí a jejich otevřenost.  

Určitou interkulturální diverzitu manažeři a pracovníci pociťují např. při jednání s Finskem a 

Švédskem. Většina finských manažerů je přímá. Finové mají schopnost se rychle rozhodnout, 

ale také když vidí, že rozhodnutí nebylo správné, dokážou uznat svou chybu. Při jednání 

s manažery ze Švédska je na začátku jednání důležitá diskuze, kde se proberou všechny 

možné potenciální problémy a jejich řešení. Každý člen týmu se musí nebo může vyjádřit 

k řešenému problému. Pokud team vybrané řešení odsouhlasí, pracuje se na realizaci 

zadaného úkolů. Úkol se hodnotí se až následně. Průběh finské a švédské komunikace 

zobrazuje komunikační model znázorněný na obr. 4-2.  

Obrázek 4-2. Finský a švédský komunikační model 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti: Working with Nordic people.pdf 

Finský model zobrazuje horní obrázek a jak je vidět, ve své podstatě je jednodušší. Finové 

jsou charakterističtí krátkým obchodním jednáním, dochází při něm k minimálnímu špatnému 

pochopení. Po jednání následuje shrnutí. Švédský model je vyobrazený dole a je složitější než 

finský. Švédové před obchodním jednáním dlouze diskutují. Po diskuzi probíhá obchodní 

jednání, které je formální a následuje opět další diskuze. Potom proběhne shrnutí, které je 

oproti Finům méně obsáhlé. Finové vyjádří svůj odpor a neochotu hledat nová řešení neboť si 

myslí, že švédská cesta je ta nejlepší. 

Uplatňování interkulturálního přístupu, respektující kulturní diversitu pracovníků 

společnosti 

Na otázku ve kterých oblastech organizačních aktivit, technologií a vnitroorganizačních 

interakcí analyzované společnosti je uplatňován interkulturální přístup, respektující kulturní 
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diversitu personálu společnosti, byly získány následující odpovědi. Interkulturální přístup, 

respektující kulturní diverzitu personálu společnosti, je uplatňován v oblastech organizačních 

aktivit, technologií a vnitroorganizačních interakcí analyzované společnosti. U této oblasti se 

společnost v posledním období snaží dookptovat do úzkého vedení i mimo skandinavské 

manažery. Snaha o interkulturální přístup je u každodenního kontaktu mezi přímým 

nadřízeným, a pracovníkem, kdy nadřízený je většinou v jiném státě. Jak již bylo řečeno, 

všechno to probíhá na společném základě firmy, tedy její mise, vize a hodnot. 

Analýza mezinárodní komunikace a spolupráce se zahraničními kolegy 

Na otázku v čem dotazovaní manažeři (zaměstnanci) spatřují přínosy a v čem nesnáze, 

problémy, bariéry a negativní efekty při své mezinárodní komunikaci a spolupráci se 

zahraničími kolegy, popřípadě i zahraničními obchodními partnery, byly následující 

odpovědi. Dotazování manažeři a pracovníci při své mezinárodní komunikaci a spolupráci se 

zahraničními kolegy, popřípadě i zahraničními obchodními partnery spatřují určité přínosy, 

které jsou uvedené níže. Mezinárodní komunikace nemá však jen přínosy ale i nesnáze, 

problémy, bariéry a negativní efekty (viz checklist).  Jednotlivec nebo tým ve společnosti 

Stora Enso komunikuje s ostatními zeměmi převážně přes telefon, fax, email, internet, 

intranet a link. Sociální sítě jako je facebook jsou ve společnosti pro firemní komunikaci 

zakázané. Odesílatel a příjemce nejsou tedy v kontaktu tváří v tvář a o to je komunikace 

obtížnější. Taková komunikace nemá okamžitou zpětnou vazbu. Jak příjemce pochopí zprávu, 

závisí na těchto faktorech: 

 7 % na používaných slovech, 

 38 % na intonaci hlasu, 

 55 % na neverbální komunikaci. 

Ve virtuální komunikaci jsou nejdůležitější používaná slova, tedy všechny ostatní aspekty 

komunikace musí být nahrazeny písemnými slovy. Odesílatel ani příjemce zprávy neví jak se 

druhá strana tváří, což může způsobit nedorozumění. Virtuální týmy jednají s odlišnými 

kulturami a plní významné úkoly v kancelářích, které jsou daleko od sebe, v různých 

časových pásmech. Přičemž padesáti procentům virtuálních týmů se nepodaří dosáhnout 

stanovených cílů.  
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Pracovník v mezinárodní společnosti by měl mít komunikační dovednosti ilustrované na 

obrázku 4-3. 

Obr. 4-3 Mezinárodní komunikační dovednosti 

  

Zdroj: Interní zdroj společnosti: Working with Nordic people.pdf 

Lze vidět, že pracovníci mezinárodních společností musí mít jak jazykové dovednosti tak mít 

znalosti o kultuře s kterou jednají a znát postoje účastníků kultur. 

4.3.3 Zjištěné nesnáze a problémy při interkulturální telekomunikaci  

Pro účely posouzení cizojazyčné zahraniční telekomunikace byl použit kontrolní seznam 

(checklist), uvedený v příloze č. 1. Checklist sloužil ke zjištění nesnází, problémů, bariér a 

negativních efektů, jež se mohou vyskytovat při dálkové komunikaci se zahraničními 

spolupracovníky a partnery.  

Při provádění analýzy prostřednictvím checklistu bylo osloveno 50 pracovníků (respondentů) 

Stora Enso Ostrava a rozdáno 50 formulářů. Poctivě vyplněných a vrácených dotazníků se 

sešlo 48. Návratnost byla tedy 96 %.  

Jednotlivé položky kontrolního seznamu (checklistu) 

1. Uveďte jazyk, v němž cizojazyčná komunikace se zahraničními partnery probíhá: 

U otázky číslo jedna byla možnost vyjádřit odpověď vlastními slovy. Z 50 dotazovaných 

pracovníků, 47 napsalo, že jazyk, v němž probíhá nejčastěji cizojazyčná komunikace se 

zahraničními partnery, je angličtina. Jeden respondent za nejčastěji komunikační jazyk 

označil němčinu. Procentuálně, viz graf 4-1, lze vyjádřit takto: 98 % dotazovaným napsalo, že 

komunikační jazyk je angličtina, 2 % uvedlo za komunikační jazyk němčinu. 
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Graf 4-1 Komunikační jazyk se zahraničními spolupracovníky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak již bylo uvedeno výše pracovníci Stora Enso spolupracují převážně se zeměmi jako je 

Finsko, Švédsko, Rakousko a Indie. Angličtina je jazyk, ve kterém je nejčastěji vedeno 

obchodní jednání. Avšak pokud pracovníci společnosti jednají s pracovníky z Rakouska, 

může být komunikačním jazykem němčina, čímž lze vysvětlit ty 2 % respondentů, co označili 

za komunikační jazyk se zahraničními partnery němčinu. 

2. Komunikace zpravidla probíhá obvyklým, ustáleným způsobem, a užívává běžných 

jazykových obratů: 

Druhá otázka se zaměřila na ustálený způsob komunikace a užívání běžných obratů. U této 

položky, stejně jako u dalších následujících, byly na výběr dvě odpovědi a to buď ano nebo 

ne. Z grafu 4-2 lze vyčíst, že nejčastější odpovědí respondentů bylo ano, přesně 46 pracovníků 

zvolilo tuto odpověď. Zbylí 2 oslovení vyznačili ne. 96 % dotazovaných si myslí, že 

komunikace zpravidla probíhá obvyklým, ustáleným způsobem, a užívá běžných jazykových 

obratů. Tento názor nezastává 4 % pracovníků. 

Graf 4-2 Ustálený způsob komunikace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky mi velmi chybí přímý kontakt 

tváří v tvář: 

Třetí otázka zjišťuje, jestli pracovníkům Stora Enso při dálkové komunikaci se zahraničními 

partnery velmi chybí přímý kontakt tváří v tvář. 15 respondentů uvedlo, že jim při komunikaci 

se zahraničními spolupracovníky chybí komunikace tváří v tvář. Zbylým 32 dotazovaným 

pracovníkům komunikace face to face nechybí. Tedy 31 % dotazovaných by komunikaci tváří 

v tvář uvítalo, neboť jim při spolupráci velmi chybí. Naopak komunikace tváří v tvář nechybí 

69 % dotazovým. 

Nadpoloviční většině při komunikaci se zahraničními spolupracovníky velmi nechybí přímý 

kontakt tváří v tvář což lze vidět z grafu 4-3 kde více jak polovinu grafu tvoří červená barva, 

která reprezentuje zmiňovaných 69 % pracovníků, jimž nechybí při komunikaci se 

zahraničními spolupracovníky komunikace face to face. 

Graf 4-3 Chybějící přímý kontakt tváří v tvář při dálkové komunikaci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Komunikace se zahraničními spolupracovníky probíhá prostřednictvím telefonu, faxu, emailu, 

internetu, intranetu a linku. Obě zúčastněné strany tedy nemají možnost komunikace tváří 

v tvář, nevidí, jak dotyčný reaguje na jejich zprávu, návrh či projednávaný problém. V celé 

komunikaci jim chybí nonverbální složka, která, jak víme, je pro komunikaci a její správné 

porozumění velmi důležitá. „Virtuální“ komunikace tuto složku postrádá a dosažení cíle 

komunikace je tak o něco složitější a vyžaduje jasnou a správnou formulaci myšlenek. Přesto 

dotazované většině komunikace face to face nechybí, což lze vysvětlit tak, že jejich 

profesionalita v dálkové komunikaci se zahraničími partnery je na tak profesionální úrovni, že 

stanoveného cíle dosáhnout i bez nonverbální složky, přestože je taková komunikace o něco 

obtížnější. 
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Pří výzkumu byla možnost s pracovníky Stora Enso mluvit osobně a tuto položku v checklistu 

rozvést podrobněji. Dotazovaní tvrdili, že u této otázky je to tak padesát na padesát. Jsou 

spolupracovníci, se kterými vše, ke spokojenosti obou stran, vyřídí bez osobní komunikace, 

ale jsou i spolupracovníci, se kterými je takové jednání obtížnější a komunikace face to face 

by to značně zjednodušila. 

4. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky často nerozumím tomu, co mi 

komunikující partner sděluje, a musím si to nechat vysvětlit: 

Cílem čtvrté otázky bylo zjistit jestli, pracovníci Stora Enso rozumí tomu, co jim 

komunikující partner sděluje anebo obsahu sdělení nerozumí a musí si to nechat vysvětlit. 40 

respondentů u čtvrté položky zaškrtlo odpověď ne, tedy nemají problém při dálkové 

komunikaci se zahraničními spolupracovníky porozumět tomu, co jim spolupracovník sděluje 

a nemusí si to nechat vysvětlit. Zbylých 8 dotazovaných uvedlo ano což je, jak zobrazuje graf 

4-4, procentuálně 17 % pracovníků, kteří při dálkové komunikace se zahraničními 

spolupracovníky často nerozumí tomu, co jim komunikující partner sděluje, a musí si to 

nechat vysvětlit. Avšak 83 % dotazovaných problémy s porozuměním nemá. 

Graf 4-4 Neporozumění obsahu sdělení a nutnost vysvětlování při dálkové komunikaci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vysoký počet odpovědí ne, které byly získány u otázky číslo čtyři, lze opět připsat kvalitním 

znalostem a dovednostem pracovníků společnosti Stora Enso Ostrava. 

Opět bylo možné zeptat se dotazovaných na tuto otázku a blíže tak specifikovat problém. 

Vybraní respondenti odpovídali takto: „Někdy mám problém porozumět tomu, co mi druhá 

strana říká, jindy mi to nedělá problém. Záleží na mnoha faktorech, jež mohou ovlivňovat 

komunikaci, a také na tom s kterou kulturou jednám. Obtížnější komunikace je s Indií.“ Proč 

je obtížnější komunikace s Indií? „Důvody spatřuji ve špatném spojení s Indií a také 
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nedokonalé znalosti jazyka.“ Vidíte problém v jazykové bariéře? „To bych neřekl/a, jiná 

komunikace je s lidmi, kteří užívají svůj rodný jazyk a jiná se spolupracovníky kteří 

angličtinu nemají za svůj mateřský jazyk, kde je komunikace o mnoho náročnější.“ 

5. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky dávám přednost psanému slovu 

(e-mail, fax) před mluveným slovem (telefonický rozhovor, videorozhovor): 

Položka číslo pět zjišťující čemu pracovníci Stora Enso při dálkové komunikaci se 

zahraničními spolupracovníky dávají přednost, jestli preferují psané slovo před mluveným 

slovem. 40 respondentů dává přednost psanému slovu před mluveným slovem. 8 pracovníku 

z celkového počtu dotazovaných pracovníků, dává přednost mluvenému slovu před psaným 

slovem. 83 % dotazovaných pracovníků raději komunikuje prostřednictvím emailu, faxu či 

jiných technických pojítek umožňující psané slovo. Zbylých 17 % pracovníků, kteří vyplnili 

formulář sloužící jako kontrolní seznam (checklist), upřednostňuje pro dálkovou komunikaci 

se zahraničními spolupracovníky mluvené slovo, viz graf 4-5. Komunikují raději 

prostřednictvím telefonu, videorozhovoru či linku. Link (což je něco podobného jako Skype) 

umožňuje vizuální komunikaci, kdy se obě strany vzájemně vidí a komunikace je tak 

doplněna o nonverbální část. 

Graf 4-5 Upřednostňování psaného slova před mluveným slovem při dálkové komunikaci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledků, lze vydedukovat, že jen 17 % pracovníků upřednostňuje komunikaci 

prostřednictvím telefonu nebo videorozhovoru. Zjištěné malé procentuální číslo může být 

způsobeno tím, že komunikace prostřednictvím emailu nebo faxu je „jednodušší“ po jazykové 

stránce. Umožňuje si zprávu dobře připravit, několikrát zvážit svoji myšlenku, popřemýšlet o 

odpovědi a překontrolovat si ji před odesláním. Při tomto způsobu komunikace však chybí 

pohotovostní zpětná vazba. Druhý způsob komunikace prostřednictvím telefonu a 
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videorozhovoru naopak umožňuje okamžitou zpětnou vazbu, ale zároveň je náročnější na 

jazykovou vybavenost obou zúčastněných stran.  Je nutné umět rychle reagovat, uspořádat si 

své myšlenky a správně je interpretovat. Jelikož, ale tento způsob komunikace umožňuje 

zpětnou vazbu během krátké chvíle, vzniká tak možnost vysvětlení případných nedorozumění 

a nejasností druhé straně během jedné komunikace. 

6. Velký problém cizojazyčné dálkové komunikace se zahraničími spolupracovníky vidím 

v jejich neporozumění faktické (tj. obsahové, předmětné, technické) stránce věci: 

Šestá položka se zaměřuje na cizojazyčnou dálkovou komunikaci se zahraničními 

spolupracovníky a jejich neporozumění faktické stránce věci. Ze 48 respondentů 15 

odpovědělo ano a 33 zatrhlo ne. Tedy, jak lze vidět v grafu 4-6, 31 % pracovníků uvedlo, že 

vidí velký problém cizojazyčné dálkové komunikace se zahraničními spolupracovníky 

v jejich neporozumění faktické stránce věci. Více jak polovina, konkrétně 69 % dotazovaných 

naopak problém cizojazyčné dálkové komunikace se zahraničními spolupracovníky nespatřují 

v jejich neporozumění faktické stránce věci. 

Graf 4-6 Neporozumění faktické stránce věci při dálkové komunikaci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zjišťovaná položka byla doplněna o rozhovor s pracovníkem, který tvrdil, že to opět závisí na 

mnoha faktorech, které mohou ovlivňovat komunikaci. Ať již to jsou technické potíže se 

spojením nebo nedokonalá znalost jazyka. Také samozřejmě záleží na tom, s kterou kulturou 

komunikují. Jak již bylo uvedeno výše, nejobtížnější komunikace je s Indií, kde také dochází 

k častějším nedorozuměním a nejasnostem ve sdělované zprávě. 
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7. Velký problém cizojazyčné dálkové komunikace se zahraničními spolupracovníky spatřuji 

v jejich „jazykové bariéře“, to znamená v malé znalosti cizího jazyka: 

Sedmá položka se zaměřuje na jazykovou bariéru při komunikaci se zahraničními 

spolupracovníky. 38 dotazovaných pracovníků nespatřuje velký problém cizojazyčné dálkové 

komunikace se zahraničními spolupracovníky v jejich malé znalosti jazyka. Zbylých 10 

respondentů naopak problém cizojazyčné dálkové komunikace se zahraničními 

spolupracovníky spatřují v jejich „jazykové bariéře“. Po převedení zjištěných čísel na 

procenta, možno vidět v grafu 4-7, je to 21 % pracovníků, jenž vidí problém v jazykové 

bariéře a 79 %, tedy třičtvrtě pracovníků, kteří nevidí velký problém cizojazyčné dálkové 

komunikace se zahraničními spolupracovníky v malé znalosti cizího jazyka. 

Graf 4-7 Malá znalost cizího jazyka při komunikaci se zahraničními spolupracovníky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tato položka souvisí s položkou čtyři a šest, ve kterých jsme se ptali, jestli při dálkové 

komunikaci se zahraničními spolupracovníky často nerozumí tomu, co jim komunikující 

partner sděluje, a musí si to nechat vysvětlit anebo jestli jim nerozumí zahraniční 

spolupracovník po faktické stránce věci. Zatím co na otázku čtyři odpovědělo ano 17 % 

pracovníků, tedy že při dálkové komunikaci se zahraničními partnery často nerozumí tomu, 

co jim komunikující partner sděluje, a musí si to nechat vysvětlit tak na otázku číslo šest, 

která se ptala, jestli jim zahraniční spolupracovník rozumí po faktické stránce věci, 

odpovědělo ne 31 % pracovníků.  Avšak jen 21 % pracovníků vidí problém neporozumění 

v malé znalosti cizího jazyka. V průměru tedy 12 pracovníků z celkového počtu 48 

dotazovaných má problém s neporozuměním na jedné ze zúčastněných stran a podle 10 

respondentů na tom může mít podíl malá znalost cizího jazyka. Pracovníkům, jimž vzniká při 

telekomunikaci neporozumění na jedné ze zúčastněných stran komunikace, tak jak ukazuje 

21% 

79% Ano 

Ne 



70 
 

graf 4-8, je toto neporozumění ze 75-ti % způsobeno nepříliš dobrou znalostí jazyka 

zahraničního spolupracovníka. 

Graf 4-8 Vzniklá neporozumění při dálkové komunikace se zahraničními 

spolupracovníky zapříčiněná v malé znalosti cizího jazyka 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

8. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky citelně postrádám jejich 

zpětnovazební informaci o tom, jak mi porozuměli, a jak mé sdělení vnímají: 

Osmá položka je zaměřená na zpětnovazební informaci. U této otázky byly odpovědi 

vyrovnanější než u ostatních otázek. 20 respondentů zatrhlo odpověď ano, tedy že při dálkové 

komunikaci se zahraničními spolupracovníky citelně postrádají jejich zpětnovazební 

informaci o tom, jak mu porozuměli, a jak jeho sdělení vnímají. 28 dotázaných naopak tuto 

zpětnovazební informaci nepostrádá což je, jak lze vidět v grafu 4-9, 58 %. Zbylým 42 % 

dotazovaným zpětnovazební informace chybí.  

Graf  4-9 Postrádání zpětnovazební informace při dálkové komunikaci se zahraničními 

spolupracovníky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Položka souvisí s položkou číslo pět, která se ptala, jestli dotazovaní pracovníci při dálkové 

komunikaci se zahraničními spolupracovníky dávají přednost psanému slovu před mluveným 

slovem. Právě komunikace se zahraničními spolupracovníky upřednostňující mluvené slovo 

umožňuje zpětnovazební informaci o tom, jak nám spolupracovník porozuměl a jak naše 

sdělení vnímal. Zajímavé však je, že komunikaci, která poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, 

tedy komunikace prostřednictvím telefonického rozhovoru či videorozhovoru upřednostňuje 

jen 17 % pracovníků. Přičemž 42 % dotazovaných pracovníků chybí při dálkové komunikaci 

se zahraničními spolupracovníky jejich zpětnovazební informace o tom, jak jim porozuměli, a 

jak jeho sdělení vnímají. Což je o 25 % více než, kteří upřednostňují při dálkové komunikaci 

se zahraničními spolupracovníky přednost mluvenému slovu. Tedy 25-ti % pracovníkům 

chybí při zahraniční komunikaci zpětnovazební informace, ale přesto upřednostňují 

komunikaci, která neumožňuje okamžitou vazbu a to komunikaci pomocí emailu a faxu. To 

může být vysvětleno tím, že komunikace písmem je ve své podstatě jednodušší, jak je 

popsáno u páté otázky. 

9. Do dálkové cizojazyčné komunikace se zahraničními spolupracovníky se promítají jejich 

národní kulturní zvyklosti a stereotypy, které je nutné brát v úvahu: 

Devátá položka v checklistu zjišťuje, zdali se do dálkové cizojazyčné komunikace se 

zahraničními spolupracovníky promítají jejich národní kulturní zvyklosti a stereotypy, které je 

nutné brát v úvahu. 37 respondentů ve formuláři zaškrtlo políčko ano, tedy berou v úvahu 

národní kulturní zvyklosti a stereotypy zahraničních spolupracovníků, které se promítají do 

dálkové cizojazyčné komunikace. 11 pracovníků si národních kulturních zvyklostí a 

stereotypů není vědomo nebo jich neberou na vědomí, protože komunikaci se zahraničními 

spolupracovníky významně neovlivňují a není tedy nutné brát je v úvahu. Celých 77 % 

dotazovaných pracovníků však národní kulturní zvyklosti a stereotypy do dálkové cizojazyčné 

komunikace se zahraničními spolupracovníky promítá a bere je v úvahu. 23 % pracovníků, ale 

při komunikaci se zahraničními spolupracovníky nebere v úvahu národní kulturní zvyklosti a 

stereotypy, viz graf 4-10. 
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Graf 4-10 Promítání se národních kulturních zvyklostí a stereotypů do dálkové 

komunikace se zahraničními spolupracovníky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak bylo uvedeno výše společnost Stora Enso spolupráce hlavně se Švédskem, Finskem, 

Rakouskem a Indií. Při komunikaci se státy západní Evropy nebudou tak značné kulturní 

rozdíly a tedy do cizojazyčné komunikace se zahraničními spolupracovníky se tolik 

nepromítají, což může vysvětlovat těch 23 % pracovníků, kteří neberou při komunikace se 

zahraničními spolupracovníky kulturní rozdíly. Naopak při komunikace s Indií budou odlišné 

národní kulturní zvyklosti a stereotypy významnější. Žádoucí je kulturní rozdíly do takové 

komunikace promítat a brát je v úvahu.  

10. Dálková cizojazyčná komunikace se zahraničními spolupracovníky a partnery zpravidla 

vyžaduje další, dodatečné doplňující a vyjasňující informace: 

Desátá položka se ptá, zdali dálková cizojazyčná komunikace se zahraničními 

spolupracovníky a partnery zpravidla vyžaduje další, dodatečné doplňující a vyjasňující 

informace. 34 pracovníků společnosti Stora Enso odpovědělo, že jsou zpravidla při 

komunikaci se zahraničními spolupracovníky a partnery vyžadovány další, dodatečné 

doplňující a vyjasňující informace. 14 respondentů tvrdí, že dodatečné, doplňující informace 

vyžadovány nejsou. Téměř tři čtvrtě dozovaných, přesně 71 %, zatrhlo kolonku ve sloupci 

ano, tedy že při dálkové cizojazyčné komunikaci se zahraničními spolupracovníky a partnery 

jsou zpravidla vyžadovány další, dodatečné doplňující a vyjasňující informace. Zbylých 29 % 

se přiklání k druhé variantě, která říká, že při dálkové cizojazyčné komunikaci se 

zahraničními spolupracovníky a partnery nejsou většinou vyžadovány další, dodatečné 

doplňující a vyjasňující informace. Procentuální podíly lze vyjádřit graficky v grafu 4-11. 
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Graf 4-11 Komunikace se zahraničními spolupracovníky a partnery zpravidla vyžaduje 

další, dodatečné doplňující a vyjasňující informace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nadpoloviční většina se shodla v tom, že dodatečné informace jsou vyžadovány. Přece jen 

telekomunikace má své charakteristické rysy a od komunikace face to face se značně liší. 

Často při takové komunikaci chybí okamžitá zpětná vazba, příjemce zprávy může špatně 

pochopit obsah sdělení nebo mu vůbec neporozumět. Potom nezbývá než napsat např. další 

email či fax, ve kterém zprávu znovu lépe vysvětlí nebo si případné nejasnosti a 

nesrozumitelnosti nechá objasnit. 

11. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky mi velmi chybí přímí kontakt: 

Předposlední tvrzení se zabývá chybějícím přímým kontaktem při dálkové komunikaci se 

zahraničními spolupracovníky. Jedenáctá otázka je téměř totožná s otázkou číslo tří, kde je ale 

položka doplněna o přímou komunikaci tváří v tvář. Vyhodnocení této otázky, jak ukazuje 

graf 4-12, je totožné s otázkou číslo tři kde 31 % dotazovaných uvedlo, že při dálkové 

komunikaci se zahraničním spolupracovníky jim velmi chybí přímí kontakt a zbylých 69 % 

naopak tvrdí, že jim přímí kontakt při takové komunikaci nechybí.  

Graf 4-12 Chybějící přímý kontakt při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Položka číslo jedenáct souvisí s položkou číslo pět, která se ptá, jestli při dálkové komunikaci 

se zahraničními spolupracovníky dávají přednost psanému slovu před mluveným slovem. 

Většina respondentů dává přednost psanému slovu před mluveným slovem. Komunikace 

psaným slovem neumožňuje přímí kontakt, přesto jí před komunikací mluveným slovem dává 

přednost 83 % pracovníků. 31- ti % chybí přímí kontakt v dálkové komunikaci se 

zahraničními spolupracovníky. Což je o 14 % více než těch, kteří upřednostňují komunikaci 

prostřednictvím technologií (telefonu, videorozhovoru), které tento přímí kontakt umožňují.  

12. Napište prosím, co Vám osobně nejvíce ztěžuje mezinárodní telekomunikaci: 

Poslední položka uvedená ve formuláři sloužícího jako kontrolní seznam (checklist) 

k zaznamenávání charakteristických rysů, znaků a problémů zahraniční vnitroorganizační 

komunikace mezi pracovníky mezinárodní společnosti pomoci technických 

telekomunikačních prostředků (telefonů, počítačových sítí, emailu, faxu) nemá na výběr 

možnosti ano nebo ne, ale stejně jako první otázka umožňuje respondentovi napsat odpověď 

vlastními slovy. Dvanáctá otázka se ptá na další problémy, které mohou ztěžovat mezinárodní 

komunikaci, a zároveň dává možnost vyjádřit se vlastními slovy k analyzované problematice 

zabývající se posouzením cizojazyčné zahraniční telekomunikace. 

17 dotazovaných pracovníků, tedy 35 % uvedlo, že jim osobně nic mezinárodní 

telekomunikaci neztěžuje. Zbylým 45-ti % pracovníkům nějaký faktor osobně mezinárodní 

komunikaci ztěžuje. Na základě odpovědí respondentů byly problémy ztěžující komunikaci 

rozděleny do několika okruhů: 

Technickými komplikace  

Jako nejčastější technické problémy bylo uvedeno špatné spojení, výpadky spojení, šum a 

ruch na pozadí čímž je zapříčiněna horší srozumitelnost. Dalším problém v této oblasti je 

neznalost technologických nástrojů. Nejhorší spojení je s Indií.  

Jazykové komplikace 

Za jazykové komplikace v checklistu byla označena nedokonalá znalost cizího jazyka, 

přízvuk, výslovnost, příliš rychlá mluva, nesrozumitelná mluva, občas nepřesné vyjádření a 

nedostatečná slovní zásoba. Jazykové komplikace jsou opět nejčastější při komunikace se 

spolupracovníky z Indie, kde za problém byla označena příliš rychlá mluva. 
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Jiné komplikace 

Jinými komplikacemi je myšlena chybějící nonverbální složka, rozdílná úroveň kompetencí a 

zvyklosti a odlišnosti kultur.  

Vidíme, že faktorů, které mezinárodní telekomunikaci ztěžují a jež pracovnici společnosti 

Stora Enso napsali je nemalé množství. Nejčetnějším výskytem, jak můžeme vidět v grafu 4-

13, jsou technické problémy typu špatného spojení, výpadku spojení a to jak přes telefon tak 

přes počítač a komunikaci také komplikuje šum a hluk na pozadí. Dalším významným 

problémem je nedokonalá znalost cizího jazyka, zvyklosti a odlišnosti kultur, přízvuk a 

chybějící nonverbální složka komunikace. 

Graf 4-13 Faktory ztěžují mezinárodní telekomunikaci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Faktory, které mohou ztěžovat mezinárodní telekomunikaci, z části pěkně vystihl jeden 

pracovník společnosti Stora Enso, který napsal následující: „Zpravidla navzájem rozumíme 

oba větám, které si sdělujeme, nicméně obsahu sdělení vzájemně nerozumíme. Při osobním 

setkání se již první známky nedorozumění dají snadněji zachytit prostřednictvím porozumění 

řeči těla. Tím se dá předejít mnoha nedorozuměním…“ 

Dalšími označovanými problémy mezinárodní telekomunikace, které nebyly zjišťovány 

prostřednictvím checklistu nýbrž byly identifikovány prostřednictvím osobního rozhovoru 
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s manažerem společnosti Stora Enso je rychlost, efektivita a stručnost v komunikaci. Dále pak 

pochopení druhé strany a pracné vysvětlování. 

Cizojazyčná zahraniční telekomunikace je charakteristická svými problémy, bariérami a 

negativními efekty. Mezinárodní komunikace a spolupráce se zahraničními kolegy, popřípadě 

i zahraničními obchodními partnery má pro jedince i společnost určité přínosy.  

Přínosy mezinárodní komunikace byly zjišťovány prostřednictvím rozhovoru s manažerem 

společnosti Stora Enso. Za přínosy v telekomunikaci se zahraničními spolupracovníky 

manažer označil pohled na problematiku z více stran a hledisek, zpřehlednění procesů a jejich 

narovnání v rámci společnosti, stručnost v komunikaci, snížení nákladů na práci a poznání 

jiných kultur. Výhodou společnosti Stora Enso je i uplatňovaný rovnostářský (skandinávský) 

styl řízení. 

Význam uplatňování interkulturálního přístupu 

Na otázku jaký význam pro případné zlepšení komunikace a součinnosti se zahraničními 

kolegy má uplatňování interkulturálního přístupu, respektujícího danou kulturu, byly 

následující odpovědi. Uplatňování interkulturálního přístupu, respektující danou kulturu může 

mít význam pro případné zlepšení komunikace a součinnosti se zahraničními kolegy. Jak již 

bylo uvedeno výše, při spolupráci s jinými kulturami je nutné brát ohled na kulturní rozdíly. 

Avšak zohledňování interkulturální diverzity při spolupráci s odlišnými národy má smysl 

převážně tam kde je dána společná firemní kultura, jenž vychází z hodnot, mise a vize 

společnosti. Tato firemní kultura by měla být akceptována a základem komunikace. Jeli 

interkulturální přístup založený na respektování dané kultury vhodně uplatňován, tak může 

minimalizovat případně úplně odstranit problémy analyzované v předchozím bodě. Team, ve 

kterém je tento přístup uplatňován, lépe spolupracuje, dosahuje lepších výsledků a umí si 

vzájemně pomáhat Důležité pro každého manažera, který vede případně spolupracuje 

s mezinárodním teamem, je uvědomění si nutnosti různého přístupu k různým lidem, nejen 

kulturám, tak aby byly dosažené požadované cíle. 
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4.4 Shrnutí získaných poznatků 

Analýzou byly stanoveny hlavní analytické oblasti současné aplikace interkulturálního 

manažerského přístupu ve vybrané společnosti Stora Enso Ostrava. Analýza probíhala formou 

rozhovoru s představitelem vedení organizačního útvaru české pobočky, zabývající se 

informačními technologiemi. Hlavní analytické oblasti, ve kterých analyzovaná společnost 

uplatňuje interkulturální manažerský přístup jsou vyznačeny ve schématu na obrázku 4-1 

v kapitole 4-2. 

Schéma zobrazuje hlavní oblasti současné aplikace interkulturálního managementu, 

v analyzované organizační jednotce, zabývající se v mezinárodním měřítku informačními 

technologiemi.  

Polostrukturovaným rozhovorem s manažerem společnosti bylo zjištěno, že analyzovaná 

společnost uplatňuje určitým způsobem interkulturální manažerský přístup. Za účelem zjištění 

v čem konkrétně spočívá aplikace interkulturálního přístupu v analyzované organizační 

jednotce byly sledované proměnné operacionalizovány do souboru kvalitativních 

výzkumných otázek. Kvalitativní výzkumné otázky byly formulovány pomocí rozhovorů a 

kontrolního seznamu neboli checklistu. 

Analýzou pomocí kvalitativních výzkumných otázek bylo určeno, že pracovnici a manažeři 

útvaru zabývající se informačními technologiemi uplatňují interkulturální přístupy v rámci 

celofiremní IT organizace. Součástí jejich náplně práce je každodenní dálková komunikace se 

zahraničními spolupracovníky z Finska, Švédka, Rakouska a Indie. Interkulturální 

manažerské přístupy pracovníci a manažeři analyzované společnosti tedy uplatňují při své 

každodenní pracovní činnosti. Při spolupráci s jinými kulturami je třeba se naučit 

specifickému přístupu. K jiným kulturám přistupovat diferencovaně, tak aby práce byla 

efektivní a dosažený výsledek byl přínosem pro společnost.  

Jednou ze zjištěných oblastí, která byla zjištěna analýzou, v níž je aplikován interkulturální 

manažerský přístup, je řídící činnost při řízení organizačních útvarů, lokalizovaných a 

působících v zahraničí, vyznačující se snahou předávat řízení organizačních útvarů 

v zahraničí lokálními manažery. 

Analyzovaná organizační jednotka je si vědoma nutnosti specifického přístupu k odlišným 

kulturám. V mezinárodní společnosti, kde se střetávají různé kultury, dochází k určitým 

problémům, které mohou komplikovat dosažení stanových cílů společnosti. Spolupráce 
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s různými kulturami vyžaduje nalezení efektivního způsobu práce. Aby společnost Stora Enso 

odstranila nebo minimalizovala možné problémy při mezinárodní spolupráci a naopak posílila 

její přínosy, poskytuje svým pracovníkům interkulturální školení.  

Další oblastí, která byla analýzou stanovena, v níž se uplatňuje interkulturální manažerský 

přístup je tedy příprava pracovníků na pracovní jednání v prostředí odlišné národní kultury 

než je ta jejich, a na dlouhodobý pobyt v zahraničí. Školení neboli přípravu absolvují zejména 

pracovníci, kteří budou delší dobu působit v zahraničí a jednat a spolupracovat  se svými 

spolupracovníky v jiných zemích kulturami odlišnými od Evropy a Severní Ameriky. 

Přestože interkulturální příprava probíhá při dlouhodobém pobytu v zahraničí, zejména při 

výjezdu do zemí odlišných od Evropy a Severní Ameriky, tak v analyzované společnosti 

probíhalo školení pro pracovníky pod názvem Práce se severskými zeměmi (Finsko, 

Švédsko). Školení bylo zaměřeno spíše teoreticky avšak s možností využít získané poznatky 

v praxi.  

Jednou z analyzovaných oblastí kde společnost aplikuje interkulturální přístup je přístup 

k jednotlivým národním kulturám se kterými společnost spolupracuje. Analyzovaná 

společnost bere v potaz zvláštnosti kultur v každodenním řízení a vedení pracovníků. Někdy 

uplatňují přístupy více univerzální jindy spíše specifické. Specifičtější přístup je aplikován při 

spolupráci s Indií, která se značně liší od kultury české. Je rozdíl jestli pracovníci jednají 

s Finskem nebo Švédskem. Přestože to jsou obě evropské země, komunikace se v některých 

bodech značně liší. 

Interkulturální přístup je také užíván u každodenního kontaktu mezi přímým nadřízeným, a 

pracovníkem, kdy nadřízený je většinou v jiném státě. Všechno to ale probíhá na společném 

základě firmy. 

Oblastí kde je také uplatňován interkulturální přístup je dálková komunikace se zahraničními 

spolupracovníky.  

Dálková komunikace může obsahovat určité faktory, které ji mohou ztěžovat. Nesnáze, 

problémy, bariéry a negativní efekty mezinárodní spolupráce byly analyzovány 

prostřednictvím rozhovorů s manažerem a pracovníky společnosti a také sestavením 

checklistu, který sloužil k zaznamenávání rysů, znaků a problémů zahraniční 

vnitroorganizační komunikace mezi pracovníky mezinárodní společnosti pomocí technických 

telekomunikačních prostředků (telefonů, počítačových sítí).  
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Checklist se skládal z 12 položek s možností odpovědí ano nebo ne. Návratnost formulářů 

byla 96 %. Každá položka v checklistu byla následně vyhodnocena. Vyhodnocení 

jednotlivých položek je zobrazeno v tabulce 4-2. 

Tabulka 4-2 Výsledky posouzení cizojazyčné zahraniční telekomunikace 

Položka 
V absolutním čísle V % 

Ano Ne Ano  Ne 

1.Uveďte jazyk, v němž cizojazyčná komunikace se zahraničními 

partnery probíhá: 47 1 98 2 

2. Komunikace zpravidla probíhá obvyklým, ustáleným 

způsobem, a užívává běžných jazykových obratů 46 2 96 4 

3. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky mi 

velmi chybí přímý kontakt tváří v tvář 15 33 31 69 

4. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky často 

nerozumím tomu, co mi komunikující partner sděluje, a musím si 

to nechat vysvětlit: 8 40 17 83 

5. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky 

dávám přednost psanému slovu (e-mail, fax) před mluveným 

slovem (telefonický rozhovor, videorozhovor): 40 8 83 17 

6. Velký problém cizojazyčné dálkové komunikace se zahraničími 

spolupracovníky vidím v jejich neporozumění faktické (tj. 

obsahové, předmětné, technické) stránce věci: 15 33 31 69 

7. Velký problém cizojazyčné dálkové komunikace se 

zahraničními spolupracovníky spatřuji v jejich „jazykové 

bariéře“, to znamená v malé znalosti cizího jazyka: 9 38 21 79 

8. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky 

citelně postrádám jejich zpětnovazební informaci o tom, jak mi 

porozuměli, a jak mé sdělení vnímají 20 28 42 58 

9. Do dálkové cizojazyčné komunikace se zahraničními 

spolupracovníky se promítají jejich národní kulturní zvyklosti a 

stereotypy, které je nutné brát v úvahu 37 11 77 23 

10. Dálková cizojazyčná komunikace se zahraničními 

spolupracovníky a partnery zpravidla vyžaduje další, dodatečné 

doplňující a vyjasňující informace: 34 14 71 29 

11. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky mi 

velmi chybí přímí kontakt: 15 33 31 69 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z vyhodnocených checklistů bylo zjištěno, že  jazyk v němž probíhá převážně cizojazyčná 

komunikace se zahraničními partnery je angličtina. Dalším faktem, který se analýzou 

společnosti prokázal, byl obvyklý, ustálený způsob a užívání běžných jazykových obratů při 

komunikaci. Pracovníkům či manažerům ve většině případů při dálkové komunikaci nechybí 

kontakt tváří v tvář. V nadpoloviční většině pracovník analyzované společnosti nemá problém 

rozumět tomu, co mu komunikující partner sděluje a nemusí si to nechat vysvětlovat.  
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V 83 % pracovníci a manažeři analyzovaného útvaru dávají při dálkové komunikaci se 

zahraničními spolupracovníky přednost psanému slovu před mluveným slovem tzn. 

upřednostňují komunikaci e-mailem nebo faxem. Pracovníci v nadpoloviční většině nevidí ani 

velký problém při komunikaci se zahraničními spolupracovníky v jejich neporozumění 

faktické (tj. obsahové, předmětné, technické) stránce věci. Jako důvod nesnází či problémů při 

dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky uvedlo jen 21 % dotazovaných 

„jazykovou bariérů“ tzn. malou znalost cizího jazyka. Komunikaci tedy nijak výrazně 

neztěžuje malá znalost cizího jazyka. Faktor, který do určité míry ztěžuje mezinárodní 

komunikaci se spolupracovníky a partnery je postrádání zpětnovazební informace o tom, jak 

příjemce zprávy tomu porozuměl a jak sdělení vnímá. Za problém, nesnázi, komplikaci toto 

považuje 42 % dotazovaných pracovníků. Toho, že do dálkové cizojazyčné komunikace se 

zahraničními spolupracovníky a partnery se promítají národní kulturní zvyklosti a stereotypy, 

které je nutno brát v úvahu, je si vědomo 77 % pracovníků a manažerů. Další nesnází, která 

může ztěžovat zahraniční komunikaci se spolupracovníky, je nutnost zpravidla poskytovat a 

vyžadovat dodatečné doplňující a vyjasňující informace. Tento faktor uvedlo jako problém 77 

% pracovníků analyzované organizační jednotky. Stejně jako kontakt tváří v tvář většinou 

pracovníkům v jednání se zahraničními spolupracovníky nechybí, tak jim ve většině případů 

nechybí ani přímí kontakt. Na základě analýzy, která byla v organizační jednotce provedena, 

mezinárodní komunikaci nejvíce ztěžují technické, jazykové a jiné komplikace. Za technické 

komplikace bylo nejčastěji považováno špatné spojení, výpadky spojení, šum a ruch na 

pozadí čímž je zapříčiněna horší srozumitelnost a neznalost technologických nástrojů. 

Komplikace, které spadají do okruhu jazykové, jsou nedokonalá znalost cizího jazyka, 

přízvuk, výslovnost, příliš rychlá mluva, nesrozumitelná mluva, občas nepřesné vyjádření a 

nedostatečná slovní zásoba. Jinými nejčastěji uváděnými komplikacemi byla chybějící 

nonverbální složka, rozdílná úroveň kompetencí a zvyklosti a odlišnost kultur.  

Uplatňování interkulturálního manažerského přístupu, respektující danou kulturu může mít 

význam pro případné zlepšení komunikace a součinnosti se zahraničními kolegy. Této 

skutečnosti je si vědoma i analyzovaná společnost, která ve většině svých činností, které 

souvisí s mezinárodní spoluprací, interkulturální přístup uplatňuje. Zároveň si myslí, že 

zohledňování interkulturální diverzity při spolupráci s odlišnými národy má smysl převážně 

tam kde je dána společná firemní kultura, jenž vychází ze společných hodnot, mise a vize 

společnosti. Tato firemní kultura by měla být akceptována a základem komunikace.  
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Vhodně uplatňovaný interkulturální přístup založený na respektování dané kultury může 

minimalizovat případně úplně odstranit problémy, nesnáze, bariéry a negativní efekty při 

cizojazyčné zahraniční telekomunikaci. 

Výše popsanými šetřeními byly zjištěny problémové oblasti uplatňování interkulturálního 

manažerského přístupu. Jednou z nejvýznamnějších oblastí, kde je problém, nesnáze, 

negativní efekt v mezinárodní dálkové komunikaci, je chybějící zpětná vazba při dálkové 

komunikaci se zahraničními spolupracovníky a partnery. Dalším problémem je nutnost 

vyžadovat další dodatečné doplňující a vyjasňující informace. Na základě analýzy, která je 

zaměřena na Rakousko, Finsko, Švédsko a Indii, bylo zjištěno, že největší problémy ve všech 

výše uvedených oblastech aplikace interkulturálního managementu jsou při spolupráci s Indií. 

Indové mluví rychle a nesrozumitelně což má za následek vznik nedorozumění, či nutnost 

opětovného požadování vysvětlení. Technické komplikace jako je špatné spojení, výpadky 

spojení, šum a ruch na pozadí, jsou převážně také při dálkové komunikaci s Indy. Dá se říci, 

že nejhorší spojení je s Indií a s ním i vzniklé nesnáze či problémy, které při komunikaci 

vznikají. Indická kultura vyžaduje nejvíce specifický přístup. S ostatními kulturami 

samozřejmě také vznikají nějak nesnáze, problémy, negativní efekty, avšak ty jsou z důvodu 

podobnosti kultur minimální. 
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5 Návrhy a doporučení 

Z provedené analýzy současných aktivit mezinárodní společnosti Stora Enso a její ostravské 

pobočky na poli aplikace interkulturálního manažerského přístupu, shrnuté v předcházející 

kapitole, jednoznačně vyplývá, že společnost přistupuje k problémům manažerského zvládání, 

překonávání a využívání kulturní diversity svých zaměstnanců nejenom se vší vážností a 

respektem, ale také s faktickou znalostí národních kulturních specifik obyvatel participujících 

zemí a interkulturálních manažerských postupů.   V duchu skandinávské tradice a rozvinutosti 

interkulturálního managementu jako aplikované manažerské disciplíny společnost Stora Enso 

cílevědomě, soustavně a kvalifikovaně věnuje pozornost specifice a zvláštnostem národních 

kultur v každodenním řízení a vedení pracovníků, i přeshraniční spolupráci a komunikaci.  

Podle kulturní příbuznosti nebo rozdílnosti interagujících uplatňuje s rozmyslem buď 

universalističtější anebo specifičtější kulturně přiměřený přístup.   Za tohoto stavu je jistě 

nesnadné přijít s nějakým námětem, návrhem nebo doporučením k prohloubení nebo 

zdokonalení interkulturálního přístupu.   

Přesto lze z analýzy vyvodit některé náměty. Vzhledem k zjištěným komunikačním nesnázím, 

problémům a bariérám by stálo za zváženou, uvažovat o interkulturálním tréningu pro 

specialisty, zúčastňující se dálkové komunikace, zvláště s Indií, neboť právě při spolupráci 

s Indií vzniká nejvíce problémů. Což může být způsobeno tím, že tato kultura je hodně 

odlišná od české národní kultury. Je zde tedy vyžadován specifický přístup.  

Doporučení se týká zavedení vzdělávacích a rozvojových programů, které se zaměřují na 

zvýšení informovanosti o hostitelské zemi, zlepšení sociálních a komunikačních dovedností 

zejména pro dálkovou komunikaci s indickou národní kulturou. 

Vzdělávací a rozvojové programy 

Sebevzdělávání pracovníků pomocí speciálních softwarových nástrojů a internetu 

Tento uvedený vzdělávací a rozvojový program může snížit případné selhání pracovníků. 

Nástrojem tohoto vzdělávání jsou tematicky zaměřené webové stránky, kde pracovníci mají 

možnost sdílet své zkušenosti, zážitky a problémy s ostatními spolupracovníky. Pracovníci se, 

prostřednictvím tematicky zaměřených webových stránek, vzájemně informují o svých 

zkušenostech, zážitcích a problémech, které jim vznikli při dálkové komunikaci se 

zahraničními spolupracovníky. Tyto informace mohou sloužit k podrobnější analýze příčin 

nesnází a problémů zahraniční vnitroorganizační komunikace mezi pracovníky mezinárodní 
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společnosti. Získané informace mohou sloužit pracovníkům i manažerům analyzované 

mezinárodní společnosti. Pracovníci na webových stránkách vidí zkušenosti svých 

spolupracovníků, které jim mohou sloužit k tomu, aby si na určité věci dávali při komunikaci 

pozor anebo se jim zcela vyvarovali. Management na základě získaných informací může 

snadněji identifikovat problémové oblasti mezinárodní dálkové komunikace a následně 

podniknout kroky k jejich zmírnění či odstranění. Tematicky zaměřené webové stránky 

mohou minimalizovat komunikační nesnáze, problémy a bariéry, jež mohou při dálkové 

komunikaci vznikat. 

Interkulturální trénink pro pracovníky působící v České republice, ale pocházející z jiné 

kultury 

Analyzovaná společnost zaměstnává i pracovníky jiné kultury. Pracovníci pocházející z jiné 

kultury by měli absolvovat interkulturální trénink. Trénink by měl být zaměřen na historii 

společnosti, základní poslání, organizační kulturu, mechanismus řízení, používané formy 

vedení, komunikace, rozhodování a kontroly ve společnosti. V případě analyzované 

společnosti není nutný jazykový trénink, neboť předpokladem k získání pracovního místa ve 

společnosti je zvládnutí anglického jazyka na komunikativní úrovni. Angličtina je používaná 

při každodenní pracovní komunikaci a tak není nutné, aby pracovníci z jiných kultur uměli 

česky. Absolvováním tréningu je možné zabránit řadě nedorozumění a konfliktů a zároveň tak 

usnadnit adaptační proces pracovníka do nového prostředí. 

Vzhledem k předpokládané odůvodněnosti aplikace koncepce učící se organizace (např. ve 

smyslu Sengeho 200x) a koncepce znalostního managementu v úspěšně se rozvíjející 

společnosti, jako je Stora Enso, se jeví jako užitečné vytvoření a implementování centrálního 

nebo lokálního systému detekce, identifikování a vyhodnocování kritických událostí a 

problémů v oblasti interkulturní komunikace a spolupráce a koncipování nápravných opatření.   
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo rozpoznat, jaké požadavky klade mezinárodní, resp. 

interkulturální působnost vybrané průmyslové společnosti na její management, nakolik je 

efektivnost organizačního řízení této společnosti podmíněna porozuměním manažerů 

interkulturální dimenzi řízení a aktivity organizace, a na základě zjištěných údajů 

identifikovat rezervy a navrhnout případná zlepšení interkulturálního manažerského přístupu. 

Diplomová práce je zaměřena na aplikaci interkulturálního mangementu ve vybrané 

mezinárodní společnosti.  

Hlavního cíle bylo dosaženo na základě předem stanovených dílčích cílů. Dílčí cíle spočívaly 

v nastudování odborné literatury zabývající se problematikou interkulturálního managementu. 

Za pomoci této literatury byly objasněné a vymezené některé základní pojmy související 

s interkulturálním managementem. Dále bylo nutné seznámit se s analyzovanou mezinárodní 

společností Stora Enso. Poté, prostřednictvím kontrolního seznamu checklistu a rozhovoru 

s manažery a pracovníky, byla provedena analýza uplatňování interkulturálního 

manažerského přístupu v této společnosti.  Na základě provedené analýzy byly zformulovány 

návrhy, náměty a doporučení pro management. 

Diplomová práce má charakter aplikovaného exploračního interkulturálního organizačního 

výzkumu ex post facto, založeného na kvalitativním výzkumném přístupu, spočívajícího na 

studiu dostupných organizačních dokumentů, na polostandardizovaných rozhovorech 

s vedoucími představiteli vedení české pobočky analyzované organizace, konkrétně oddělení 

informačních technologií, jakožto útvaru nejvíce aktivního na poli mezinárodní součinnosti, a 

na speciálním dotazníku pro pracovníky a management. 

Na základě rozhovoru s představitelem vedení organizačního útvaru české pobočky 

analyzované organizace, zabývajícího se informačními technologiemi byly identifikovány 

hlavní analytické oblasti současné aplikace interkulturálního manažerského přístupu v tomto 

útvaru. První oblastí kde je interkulturální manažerský přístup uplatňován je aplikace 

interkuturálního managementu v rámci vnitroorganizační i vnější mezinárodní (přeshraniční) 

komunikace mezi různými spolupracujícími organizačními jednotkami a útvary, a také se 

zahraničními partnery, dislokovanými v různých částech světa. Druhou oblastí je aplikace 

interkulturálního managementu při přípravě personálu na pracovní jednání a pobyt 

v zahraničí. Třetí oblastí je aplikace interkulturálního managementu v rámci řídicí činnosti při 

řízení organizačních útvarů, lokalizovaných a působících v zahraničí. Pro účely prozkoumání 
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uvedených tří, popřípadě i dalších oblastí aplikace interkulturálního managementu byly 

sledované proměnné operacionalizovány do souboru kvalitativních výzkumných otázek, 

využitelných při výzkumu pomocí rozhovorů a kontrolního seznamu položek zjišťujících 

nesnáze při dálkové interkulturální komunikaci (checklistu).   

Rozhovor probíhal s vedoucím útvaru a pěti pracovníky formou polostrandardizovaných 

otázek zaměřených na zjištění oblastí aplikace interkulturálního managementu.  

Pro posouzení cizojazyčné zahraniční telekomunikace byl použit formulář sloužící jako 

kontrolní seznam (checklist) k zaznamenávání charakteristických rysů, znaků a problémů 

zahraniční vnitroorganizační komunikace mezi pracovníky mezinárodní společnosti pomoci 

technických telekomunikačních prostředků. Vzorek respondentů tohoto šetření čítal 48 

pracovníků. Checklist byl doplněn příležitostnými nestrukturovanými rozhovory s pracovníky 

analyzované společnosti a skládal se z 12 položek zaměřených na zjištění komunikačních 

problémů při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky.  

Získané výsledky z provedené analýzy vypovídají o tom, že společnost přistupuje 

k problémům manažerského zvládání, překonávání a využívání kulturní diversity svých 

zaměstnanců nejenom se vší vážností a respektem, ale také s faktickou znalostí národních 

kulturních specifik obyvatel participujících zemí a interkulturálních manažerských postupů. 

V duchu skandinávské tradice a rozvinutosti interkulturálního managementu jako aplikované 

manažerské disciplíny společnost Stora Enso cílevědomě, soustavně a kvalifikovaně věnuje 

pozornost specifice a zvláštnostem národních kultur v každodenním řízení a vedení 

pracovníků, i přeshraniční spolupráci a komunikaci.  Podle kulturní příbuznosti nebo 

rozdílnosti interagujících uplatňuje s rozmyslem buď universalističtější anebo specifičtější 

kulturně přiměřený přístup. Za tohoto stavu bylo nesnadné přijít s nějakým námětem, 

návrhem nebo doporučením k prohloubení nebo zdokonalení interkulturálního přístupu.   

Přesto na základě provedené analýzy současných aktivit mezinárodní společnosti Stora Enso a 

její ostravské pobočky na poli aplikace interkulturálního manažerského přístupu, bylo možno 

vyvodit některé náměty, návrhy nebo doporučení k prohloubení nebo zdokonalení 

interkulturálního přístupu. 

Náměty, návrhy a doporučení se vzhledem k zjištěným komunikačním nesnázím, problémům 

a bariérám, týkaly převážně cizojazyčné zahraniční telekomunikace s Indií, neboť právě při 

spolupráci s Indií vzniká nejvíce nedorozumění a problémů. Návrh se týkal interkulturálního 

tréningu pro specialisty, zúčastňující se dálkové komunikace, tzn. zavedení vzdělávacích a 
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rozvojových programů jako jsou tematicky zaměřené webové stránky, kde pracovníci mají 

možnost sdílet své zkušenosti, zážitky a problémy s ostatními spolupracovníky. Další návrh se 

týkal interkulturálního tréningu pro pracovníky působící v České republice, ale pocházející 

z jiné kultury. Trénink by měl být zaměřen na historii společnosti, základní poslání, 

organizační kulturu, mechanismus řízení, používané formy vedení, komunikace, rozhodování 

a kontroly ve společnosti. Absolvováním tréningu je možné zabránit řadě nedorozumění a 

konfliktů a zároveň tak usnadnit adaptační proces pracovníka do nového prostředí. Vytvoření 

a implementování centrálního nebo lokálního systému detekce, identifikování a 

vyhodnocování kritických událostí a problémů v oblasti interkulturní komunikace a 

spolupráce a koncipování nápravných opatření. 

Pro interní potřebu analyzované společnosti bylo nutno zajistit překlad částí práce, zabývající 

se návrhy, náměty, doporučením a shrnutím celé práce, do anglického jazyka. Překlad je 

uveden v příloze č. 2. 

Uvedené návrhy, náměty a doporučení mohou být pro mezinárodní společnost Stora Enso 

cestou k  prohloubení nebo zdokonalení interkulturálního přístupu. 
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Příloha č. 1 

POSOUZENÍ  

CIZOJAZYČNÉ ZAHRANIČNÍ TELEKOMUNIKACE 

Tento formulář slouží jako kontrolní seznam (checklist) k zaznamenání charakteristických rysů, znaků a 

problémů zahraniční vnitroorganizační komunikace mezi pracovníky mezinárodní společnosti pomocí 

technických telekomunikačních prostředků (telefonů, počítačových sítí).   

Instrukce:                                                                                                                                                   

U následujících položek vyznačte značkou   √  do čtverečku ve sloupci ANO nebo ve sloupci NE, zda 

se popsaný charakteristický rys, znak nebo komunikační problém při mezinárodní telekomunikaci 

vyskytuje anebo nevyskytuje.   U položek s vytečkovaným řádkem napište odpověď vlastním slovy. 

1. Uveďte jazyk, v němž cizojazyčná komunikace se zahraničními partnery probíhá:   …………………… 

                                                                                                                                                  ANO     NE    

2. Komunikace zpravidla probíhá obvyklým, ustáleným způsobem, a užívává běžných □    □ 

    jazykových obratů 

3. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky mi velmi chybí přímý kontakt □ □                                

    tváří v tvář  

4. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky často nerozumím tomu, co mi     □ □                

    komunikující partner sděluje, a musím si to nechat vysvětlit   

5. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky dávám přednost psanému □ □                                                                               

slovu (e-mail, fax) před mluveným slovem (telefonický rozhovor, videorozhovor) 

6. Velký problém cizojazyčné dálkové komunikace se zahraničními spolupracovníky vidím □ □    

v jejich neporozumění faktické (tj. obsahové, předmětné, technické) stránce věci  

7. Velký problém cizojazyčné dálkové komunikace se zahraničními spolupracovníky □ □    

spatřuji v jejich „jazykové bariéře“, to znamená v malé znalosti cizího jazyka 

8. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky citelně postrádám jejich □ □                                 

zpětnovazební informaci o tom, jak mi porozuměli, a jak mé sdělení vnímají  

9. Do dálkové cizojazyčné komunikace se zahraničními spolupracovníky se promítají □ □   

jejich národní kulturní zvyklosti a stereotypy, které je nutno brát v úvahu    

10. Dálková cizojazyčná komunikace se zahraničními spolupracovníky a partnery zpravidla □ □   

vyžaduje další, dodatečné doplňující a vyjasňující informace  

11. Při dálkové komunikaci se zahraničními spolupracovníky mi velmi chybí přímý kontakt □ □ 

12. Napište, prosím, co Vám osobně nejvíce ztěžuje mezinárodní telekomunikaci                                                        
(Můžete uvést více faktorů):  
……………………………………………………………………………………………………………………..
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Příloha č. 2 

ANGLICKÝ PŘEKLAD 

Suggestions and recommendations 

From the analysis of the current activities of international company Stora Enso and its branch 

in Ostrava on the application of intercultural management approach, summarized in the 

previous chapter, clearly follows that the company approaches to the problems of 

management coping, overcoming and embracing cultural diversity of its employees not only 

seriously and respectfully, but also with the practical knowledge of national cultural 

specificities of the population of the participating countries and intercultural management 

practices. In the spirit of the Scandinavian tradition and development of intercultural 

management as applied management discipline company Stora Enso purposefully, 

consistently and qualified pays attention to the specifics and peculiarities of national cultures 

in the daily management and leadership skills, and cross-border cooperation and 

communication. According cultural kinship or diversity of interacting applies with caution 

either more universalistic or more specific culturally a reasonable approach. In this situation, 

it is certainly difficult to come up with any ideas, suggestions or recommendations for 

deepening or improvement of intercultural approach.  

Nevertheless from the analysis it can be concluded some suggestions. Due to the detected 

communication difficulties, problems and barriers would be worth considering, think about 

intercultural training session for specialists who participate in the long-distance 

communication, particularly with India because in cooperation with India is created the most 

problems. This may be caused by the fact that this culture is very different from the Czech 

national culture. There is therefore required a specific approach. 

Recommendation concerns the establishment of educational and development programs that 

focus on increasing the awareness of the host country, improving social and communication 

skills especially for long-distance communication with the Indian national culture. 

Educational and development programs 

Self-education of workers with special software tools and Internet 

This mentioned educational and development program can reduce the potential failure of 

workers. Tool for this education is thematically focused websites where employees have the 

opportunity to share their experiences and problems with other colleagues. Workers, through 
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the thematically focused websites, inform each other about their experiences and problems 

that incurred them in long-distance communication with foreign colleagues. This information 

can be used for more detailed analysis of the causes of difficulties and problems of foreign 

internal organizational communication between employees of international society. The 

obtained information can be used for workers and managers of the analyzed international 

community. Workers on websites see experiences of their colleagues that can them serve to 

give a caution on certain things by communication or avoid them completely. Management on 

the basis of acquired information can more easily identify problem areas of international long-

distance communication and then take steps to their mitigating or removing. Thematically 

focused websites can minimize communication difficulties, problems and barriers that may 

arise during long-distance communication. 

Intercultural training for workers who are working in the Czech Republic, but coming 

from other cultures 

The analyzed company employs also workers from other cultures. Workers coming from 

other cultures should pass an intercultural training. Training should be focused on the 

company's history, the basic mission, organizational culture, management mechanism, used 

forms of leadership, communication, decision making and control in society. In the case of the 

analyzed company is not required language training because a prerequisite to getting a job in a 

company is mastering of the English language on communicative level. English is used in 

everyday business communication, so it is not necessary that workers from other cultures to 

learn to speak Czech fluently. By completing training session is possible to prevent 

misunderstandings and conflicts and also so facilitate the adaptation process of worker to a 

new environment.  

Given to the anticipated merits of application of the concept of learning organization (eg in 

sence of Senge 200x) and the concept of knowledge management in successfully growing 

company like Stora Enso, it appears useful to create and implement the central or local system 

detection, identification and evaluation of critical events and problems in the field of 

intercultural communication and cooperation, and the design of remedial measures. 
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Conclusion 

The aim of this thesis was to identify what requirements sets the international, respectively 

intercultural competence of selected industrial company to its management, how is the 

effectiveness of the organizational management of the company conditioned to understanding 

managers of intercultural dimension of management and activities of the organization, and on 

the basis of detected data identify reserves and suggest possible improvements of intercultural 

management approach. 

The thesis is focused on the application of intercultural management in selected international 

company. 

The main objective was achieved on the basis of predetermined partial objectives. Partial 

objectives consisted in studying professional literature dealing with problems of intercultural 

management. With the help of this literature were clarified and defined some basic concepts 

related to intercultural management. It was also necessary to become familiar with the 

analyzed international company Stora Enso.  Then, through the checklist and interviews with 

managers and workers, was made the analysis of the application of intercultural management 

approach in this company. On the basis of the analysis were formulated suggestions, and 

recommendations for management. 

This thesis has character of applied exploratory intercultural organizational research ex post 

facto, based on a qualitative research approach, consisting on the study of available 

organizational documents, on semi-standardized interviews with the leadership of the Czech 

branch of analyzed organization, specifically the Department of Information Technology as 

the most active department in the field of the international synergy and on a special 

questionnaire for staff and management. 

On the basis of interview with leadership of the organizational department of the Czech 

branch of analyzed organization dealing with information technology were identified main 

analytical areas of current application of intercultural management approach in this 

department. The first area where is the intercultural management approach implemented is an 

application of intercultural management within inside the organization and outer international 

(cross-border) communication between collaborating organizational units and departments, as 

well as with foreign partners, displaced in different parts of the world. The second area is the 

application of intercultural management in the preparation of personnel for business meetings 

and staying abroad. The third area is the application of intercultural management in the 
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management activities in managing of organizational units, localized and operating abroad. 

For the purpose of exploring these three, or also other areas of application of intercultural 

management were monitored variables operationalized into a set of qualitative research 

questions usable for research through interviews and checklist of items ascertaining the 

difficulty of long-distance intercultural communication (checklist). 

The interview was conducted with the head of the department in the form of semi-

standardized questions aimed at identifying areas of application of intercultural management. 

For the assessment of foreign language foreign telecommunications was used form serving as 

a checklist (checklist) to record characteristic features, characteristics and problems of foreign 

inside the organization communication between workers of international company with 

technical telecommunication means. The sample of respondents of this survey was 48 people. 

Checklist was completed with occasional unstructured interviews with the staff of the 

analyzed company and consisted of 12 items focused on detection of communication 

problems by long-distance communication with foreign colleagues. 

The obtained results from the performed analysis reveal that the company approaches to the 

problems of management coping, overcoming and embracing cultural diversity of its 

employees not only with all seriousness and respect, but also with the practical knowledge of 

national cultural specificities of the population of the participating countries and intercultural 

management practices. In the spirit of the Scandinavian tradition and development of 

intercultural management as applied management disciplines company Stora Enso 

purposefully, consistently and qualified pays attention to the specifics and peculiarities of 

national cultures in the daily management and leadership skills and also to cross-border 

cooperation and communication. According cultural kinship or diversity of interacting applies 

with caution either more universalistic or more specific culturally a reasonable approach. In 

this situation, it was difficult to come up with any ideas, suggestions or recommendations for 

deepening or improvement of intercultural approach. 

Nevertheless, on the basis of the performed analysis of current activities of the international 

company Stora Enso and its branch in Ostrava on the application of intercultural management 

approach, it was possible to deduce some ideas, suggestions or recommendations for 

deepening or improvement of intercultural approach. 

Ideas, suggestions and recommendations are given to detected communication difficulties, 

problems and barriers concerned primarily foreign language foreign telecommunications with 

India because in cooperation with India is created the most misunderstanding and problems. 
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The proposal concerned intercultural training session for specialists participating in the long-

distance communication, ie. implementation of educational and developmental programs such 

as thematically focused websites where employees have the opportunity to share their 

experiences and problems with other colleagues. Another proposal concerned intercultural 

training session for workers working in the Czech Republic, but coming from other cultures. 

Training should be focused on the company's history, the basic mission, organizational 

culture, management mechanism, used forms of leadership, communication, decision making 

and control in society. By completing training session is possible to prevent 

misunderstandings and conflicts and also so facilitate the adaptation process of worker to a 

new environment. Creating and implementing a central or local system of detection, 

identification and evaluation of critical events and issues in the field of intercultural 

communication and collaboration and design of remedial measures. 

These suggestions and recommendations can be for an international company Stora Enso way 

to enhance or improvement of intercultural approach. 

 


