
Komunikace 
mezi kulturami

1.
cvičení



O čem to bude

komunikace?



Komunikace

- druh sociální interakce

- proces vzájemného předávání informací

- pomocí symbolů

- verbální x neverbální

- slova 10 %, hlas (zvuky, tóny, hlasitost) 30 %, řeč těla 60 %



O čem to bude
kultura?



Kultura - vše, co není vytvořeno přírodou

- hodnoty, zvyky, tradice

- orientační systém

- generace na generaci (změny velmi 
pomalé)

- Hofstede - koletivním vědomím



Komunikace mezi 
kulturami



Komunikace mezi kulturami
- předmět výzkumů od 70. let - mapování rozdílů, šklatulkování, 

zobecnění na jednodušší kritéria

- stejné problémy, jiný způsob řešení

- podstata člověka (je zlý nebo hodný)

- vztah k přírodě (podřizovat se, žít v harmonii, nebo ovládat?)

- vztah k času (orientace na min., přít., bud.?)

- podstata lidské činnosti (žít a prožívat, nebo něco dokázat?)

- vztah k jiným lidem (individualita se svými cíli, nebo harmonie v 

rámci skupiny?)



Kulturní dimenze

- linie se dvěma protikladné póly

- definování místa dané kultura na základě měření

- lze porovnávat jednotlivé země a odhadovat chování jejich 
příslušníků 

- pozor, nelze aplikovat na každého jedince!



Vědci

- Geert Hofstede

- Edward Hall

- Fons Trompenaars



Geert Hofstede

- rozpětí moci

- individualismu - kolektivismus

- vyhýbání se nejistotě

- maskulinita - feminimita

- dlouhodobá orientace



Informace a podpory předmětu
http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=zs2016:komunikace_mezi_k
ulturami2016

http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=zs2016:komunikace_mezi_kulturami2016
http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=zs2016:komunikace_mezi_kulturami2016
http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=zs2016:komunikace_mezi_kulturami2016


Semestrální práce
- vybrat si jednu zemi
- (1) práce (založení podnikání, práce v týmu, vedení týmu, obchodní schůzka, 

přeshraniční spolupráce); (2) škola (příprava na Erasmus+), (3) osobní život 
(přestěhování)

- zhodnotit ji podle všech Hofstede dimenzí (nevhodné dimenze obhájit, proč 
nevhodné pro Vaše téma)

- kvalitativní výzkum - rozhovor s 1 respondentem
- porovnání s tím, co říká literatura a jak to funguje v realitě
- rozšíření - otázky, jak vidí respondenti nás



Dú
- vytvořit skupinu 3-4 studenti
- vymyslet téma
- vymyslet výzkumnou otázku
- vše napsat na wiki do středy 23:59


