
Setkávání kultur
9. kapitola



Pojmy
● Kulturní šok

○ Stavíme na základních hodnotách - vštěpovány od narození -> jsou pro nás samozřejmé a 
jsou nevědomé -> na ty staví vědomé projevy kultury - rituály, symboly, hrdinové

○ Jako cizinec se můžu naučit vědomé projevy, proniknout do nevědomých je obtížné
○ Musí se učit od základů - rozhořčení, pocit bezmoci -> ovlivní i tělesné funkce
○ Může trvat i rok při několikaletém pobytu
○ Co jiná země, to další kulturní šok
○ Část fáze akulturační křivky

● Kulturní šok naruby
○ Při návratu zpět do rodné země/domova
○ Pocit, že sem již nepatřím



Pojmy
● Akulturační křivka 

○ Znázorňuje změny pocitů 
dlouhodobého pobytu v cizině

○ Euforie - vzrušení poznání 
nového (krátkodobý pobyt)

○ Kulturní šok - začíná skutečný 
život v cizině (viz výše)

○ Akulturace - učím se žít v 
nových podmínkách a pomalu 
roste sebedůvěra, integrace do 
nové sociální sítě

○ Ustálený stav - domov, který je 
stále cizí, či jako doma, lepší než 
doma



Pojmy
● Etnocentrismus - posuzuji cizí/odlišné prostředí podle standardů své kultury 

- hodnocení nepříznivé; názor, že kultura vlastní skupiny, je nadřazena 
kultuře jiných skupin; vnímání hodnot a norem vlastní skupiny jako jediných 
správných, užitečných a pravdivých; pravé kvality jiných kultur tudíž nejsou 
brány v potaz

● Kulturní relativismus (Hofstede užívá polycentrismus) - vychází z 
předpokladu, že jednotlivé kultury jsou jedinečné, které lze popsat a pochopit 
pouze v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí (=na cizí kulturu 
nahlížím jejíma očima)

● https://www.stream.cz/porady/jak-nas-vidi-svet

https://www.stream.cz/porady/jak-nas-vidi-svet


Pojmy
● Integrace

○ procesem, při kterém se obě strany, vstupující do vzájemného kontaktu něčeho vzdávají, aby 
zároveň něco získaly. Z pohledu imigranta vyžaduje tento přístup ochotu přizpůsobení se 
základním pravidlům hostitelské společnosti, z pohledu této společnosti pak zase ochotu 
ponechat dostatek prostoru pro projevy „menšinové“ kultury a upravení přístupu ke vzdělávání, 
zaměstnání a rozhodování tak, aby byly v ideálním případě uspokojeny zájmy obou stran. 
Všem jsou dána stejná práva ve všech společenských sférách, aniž by se očekávalo, že se 
nově příchozí zbaví svých specifik. 

● Asimilace 
○ proces, při kterém jsou jedinci nebo skupiny odlišné etnické příslušnosti absorbováni kulturou 

dominantní společnosti

○ požadavek na přizpůsobení kulturních vzorců minoritních skupin vzorcům kultury majoritní. 
Tato snaha neuznává diverzitu a sociokulturní rozmanitost jako pozitivní společenský jev, staví 
se proti projevům menšinových kultur a je prostředkem nedobrovolné asimilace



Jazyk
● Pidgin (pidžin) - souhrnný název pro dorozumívací jazyky, jejichž slovní 

zásoba i gramatika je založena na alespoň dvou (někdy ovšem i více) 
jazycích, vznikají především při kontaktu etnik obchodujících spolu nebo při 
kontaktu s kolonizátory. Takovéto jazyky mají tedy mj. charakter 
mezinárodního pomocného jazyka. Pidžinizované jazyky mají zjednodušenou 
a rozvolněnou gramatiku.

● Omezení rozhovoru na ta témata, na něž v jazycích existují slova (téma není 
tak hluboké, minimální šance rozumět vtipům, ...)

● Naše myšlení je ovlivněno kategoriemi, na které máme v našem jazyce slova
● Jazyk a kultura nejsou pevně spjaty, aby jazyk vyjadřoval přímo danou kulturu 

(v Belgii se mluví 2 jazyky, Švýcarsko, ...)
● Jazyk je prostředkem učení a poznání cizí kultury (humor)



Spotřebitelské chování
● Hodnotová orientace je různá
● Odlišné preference, ošetření nejistoty, statut ve společnost (maskulinita), 

chování skupiny (kolektivismus) - v reklamě je více osob, vzdálenost moci 
(velká - matka poučuje dceru, malá - dcera radí matce)

● Stejný produkt a značka se může prezentovat odlišně (chceme, aby si to daní 
spotřebitelé koupili, že:)

● https://www.stream.cz/bizarni-japonsko/10008217-bizarni-reklamy 
● https://www.youtube.com/watch?v=jygEhTxqxEw 

https://www.stream.cz/bizarni-japonsko/10008217-bizarni-reklamy
https://www.youtube.com/watch?v=jygEhTxqxEw


Dú
- Dopsat teoretickou část - Hofstede dimenze obecně + vztáhnout k vybrané 

zemi;opravit části, které nesouvisí s výzkumnou otázkou (=cílem práce) tak, 
aby bylo čtenáři jasné, proč daný odborný článek použil;citovat!!

- Praktická část - rozpracovat - psát jako plynulý text v logických celcích, ne 
přesný přepis otázka ->odpověď

- Dát do přílohy strukturu otázek



Interkulturní vyjednávání
● s. 254 aneb co jsme tu semestr dělali


