
 

 

Příloha č. 1  

 

 

Geografické a ekonomické údaje o Jižní Koreji  

  

 

 

Jižní Korea je stát ve východní Asii, zaujímající jižní polovinu Korejského poloostrova. 

Jeho sousedem je Severní Korea. Největším a zároveň hlavním městem je Soul. 

Úředním jazykem je korejština. Ostatní nejčastěji používané jazyky je angličtina (ve 

styku se zahraničím). 

Oficiální název státu  

 Korejská republika  

 Tehan Minguk  

 Republic of Korea  

 Rozloha  

 99 313 km 
2 
 

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva  

Počet obyvatel:  

 50,0 mil.  

Hustota na km 
2 

:  

 486 osob  



 

 

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:  

 60,5 %  

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení  

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:  

 0,44 %  

Demografické složení:  

 0–14 let: 21,4 %  

 15–29 let: 21,4 %  

 30–44 let: 26,7 %  

 45–59 let: 16,0 %  

 60 a více let: 11,3 %  

1.5. Národnostní složení  

 Korejci, Číňané cca 30 tis.  

1.6. Náboženské složení  

54 % věřící, z toho:  

 buddhisté 48 %  

 křesťané 51 % (3/4 protestanti, 1/4 katolíci)  

 ostatní 1 % 

Hospodářské ukazatele 

 HDP - 1,55 bilionu USD (2011) 

 Růst HDP - 3,9% (2011) 

 HDP na osobu - 31.800 USD (2011) 

 Nezaměstnanost - 3,3% (2011) 

 Veřejný dluh - 23,7% HDP (2010) 

 Inflace - 4,5% (2011) 

 Hodnota exportu - 466,3 mld. USD (2010) 

 Hodnota importu - 417,9 mld. USD (2010) 

 

  



 

 

Příloha č. 2 

 

Vlajka Jižní Koreje      

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfucius 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 3 

Rozhovor 

Vážený respondente, 

předem Vám děkuji, že jste ochoten sdělit mi informace, týkající se mého výzkumu, které 

využiji pro tvorbu své bakalářské práce. Vaše názory a odpovědi budou mít velmi 

významný přínos k dokončení této práce.  

 

1) Konzultuje manažer (generální ředitel, ředitel) ve vaší společnosti (instituci / 

organizaci) rozhodnutí o strategii společnosti nebo důležitých záležitostech s 

jejími / s jeho podřízenými? 

2) Kdo dělá konečná rozhodnutí o strategii ve společnosti? (Prosím, komentář) 

3) V odborné literatuře jsem se dočetla, že Korejci jsou národem, který preferuje 

kolektivismus. Odráží se tento kolektivismus v každé činnosti, která je 

prováděná ve Vaší společnosti? 

4) Jaké vlastnosti jsou typické pro Korejského manažera ve vaší společnosti? (min. 

3) 

5) Jsou Korejci flexibilní ve změnách pravidel a předpisů společnosti (organizaci)? 

Proč? Kdy ano, kdy ne? 

6) Preferujete strategické a dlouhodobé plánování aktivit ve Vaší společnosti nebo 

se přikláníte k operativnímu řešení již vzniklých situací? 

 

 


