
Vzdálenost moci
Individualismus x kolektivismus

2. cvičení Komunikace mezi kulturami



Dimenze

● Párové role
○ Rodič - dítě - silné programování - špatně se mění
○ Učitel - žák - pokračování v rodinném programování
○ Šéf - podřízený - očekávaný vzorec rodiny a školy



Vzdálenost moci

= rozsah, v němž méně mocní členové institucí a organizací v 
dané zemi předpokládají a přijímají skutečnost, že moc je 
rozdělována nerovnoměrně

● Instituce - rodina, škola, obec
● Organizace - místo, kde lidí pracují

Mapa svět http://chartsbin.com/view/24731 
Evropa http://chartsbin.com/view/32286 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=sqaa42gbqhA&t=54s 

http://chartsbin.com/view/24731
http://chartsbin.com/view/32286
https://www.youtube.com/watch?v=sqaa42gbqhA&t=54s


Česká republika
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries


Vzdálenost moci

● velká vzdálenost moci
○ asijské země
○ východoevropské 

země
○ země Latinské 

Ameriky
○ Evropa - země s 

románskými jazyky

● malá vzdálenost moci
○ německy mluvící 

země
○ Velká Británie
○ země severní 

Evropy
○ USA
○ Izrael



Vzdálenost moci - rodina
Malá vzdálenost moci
● Děti rovny s dospělými
● Děti se starají o své záležitosti velmi brzy
● Děti si aktivně zkouší vlastní postupy
● Jsou podporovány ve vlastním jednání
● Umí velmi brzy odporovat rodičům “ne”
● Rodinné vztahy - chladné, odtažité, bez 

intenzity
● Osobní nezávislost
● Rodiče neočekávají, že se o ně děti 

postarají

Velká vzdálenost moci
● Děti poslouchají své rodiče
● Úcta je cnost
● Mladší děti respektují starší
● Nezávislé chování a jednání 

dítěte se nepodporuje
● Od dětí se očekává, že se o 

rodiče postarají na stáří
● https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/pruvod

ce-cesky-krumlov-turiste-asie-japonci-oto-sramek.A19
0826_497695_budejovice-zpravy_mrl

● https://www.televizeseznam.cz/video/bizarni-japonsko/
nejkratsi-eskalator-271512

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/pruvodce-cesky-krumlov-turiste-asie-japonci-oto-sramek.A190826_497695_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/pruvodce-cesky-krumlov-turiste-asie-japonci-oto-sramek.A190826_497695_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/pruvodce-cesky-krumlov-turiste-asie-japonci-oto-sramek.A190826_497695_budejovice-zpravy_mrl
https://www.televizeseznam.cz/video/bizarni-japonsko/nejkratsi-eskalator-271512
https://www.televizeseznam.cz/video/bizarni-japonsko/nejkratsi-eskalator-271512


Vzdálenost moci - škola
malá vzdálenost moci

● učitelé od žáků očekávají iniciativu
● učitelé jsou odborníci, kteří předávají 

neosobní pravdy
● kvalitu učení zajišťuje obousměrná 

komunikace a výtečnost studentů
● vzdělanější lid zastávají méně autoritářské 

hodnoty než ti méně vzdělaní
● politika vzdělanosti se zaměřuje na střední 

školství

velká vzdálenost moci

● studenti jednají s učiteli s respektem i 
mimo školu

● od učitelů se očekává, že sami převezmou 
iniciativu ve třídě

● učitelé jsou mudrci, kteří předávají osobní 
moudrost

● vzdělaní i méně vzdělaní lidé zastávají 
autoritářské hodnoty

● politika vzdělanosti se zaměřuje na 
univerzity



Vzdálenost moci - pracoviště
malá vzdálenost moci

● hierarchie v organizacích znamená 
nerovnost rolí, která vznikla z praktických 
důvodů

● decentralizace je v oblibě
● je tu méně nadřízených
● rozdíly mezi platy na vrcholu a na 

základně organizace jsou malé
● manažeři spoléhají na své vlastní 

zkušenosti a na podřízené
● ideální šéf je demokratický a je schopný
● privilegia a symboly statutu nejsou 

považovány za vhodné

velká vzdálenost moci

● hierarchie v organizacích odráží nerovnost 
mezi těmi nahoře a těmi dole

● centralizace je v oblibě
● je tu více nadřízených
● rozdíly mezi platy na vrcholu a základně 

jsou velké
● manažeři spoléhají na nadřízené a na 

formální pravidla
● podřízení očekávají, že se jim řekne, co 

mají dělat
● ideální šéf je benevolentní autokrat nebo 

dobrý otec
● k manažerům patří privilegia a symboly 

statutu



Vzdálenost moci obecně
malá vzdálenost moci

● nerovnosti mezi lidmi musí být 
minimalizovány

● se společenskými vztahy je třeba zacházet 
obezřetně

● měla by tu být a také tu v jistém rozsahuje 
je vzájemná závislost mezi více a méně 
mocnými

● rodiče s dětmi zacházejí jako se sobě 
rovnými

● děti nepečují o stárnoucí rodiče

velká vzdálenost moci

● nerovnosti mezi lidmi jsou očekávány a 
požadovány

● statut musí být vyvážen sebekontrolou
● méně mocní lidé mají být závislí na těch, 

kdo mají moc - to buď projevují závislostí 
nebo protizávislostí

● rodiče vedou děti k poslušnosti
● úcta k rodičům a starším příbuzným je 

ctnost, kterou je třeba pěstovat celý život



Vzdálenost moci - původ

- Germánské jazyky (malá vzdálenost) x románské 
jazyky (velká vzdálenost)

- Zeměpisná šířka
- Bohatství země (prosperují-li z něj všichni)



Individualismus x kolektivismus



Individualismus x kolektivismus

Individualismus přísluší společnostem, v nichž jsou svazky mezi jedinci volné: 
předpokládá se, že každý se stará sám o sebe a svou nejbližší rodinu. 

Kolektivismus, jako jeho opak, přináleží ke společnostem, ve kterých jsou lidé od 
narození po celý život integrováni do silných a soudržných skupin, které je v 
průběhu jejich životů chrání výměnou za jejich věrnost.



Individualismus x kolektivismus
Země https://youtu.be/U-XdlbgFxZo?t=53s

Evropa http://chartsbin.com/view/32287 

Čím vyšší skór, tím víc individualismus.

https://youtu.be/U-XdlbgFxZo?t=53s
http://chartsbin.com/view/32287


Česká republika
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries


Individualismus x kolektivismus
Individualismus

- Osobní čas
- Volnost
- Výzva

V bohatých zemích mohou být záležitosti jako 
výcvik, fyzické pracovní prostředí a uplatnění 
dovedností za samozřejmé.

Nezávislost zaměstnance na organizaci.

Vztahy nejsou předem dány, utváří se 
dobrovolně a musí se o ně pečovat!

Kolektivismus

- Výcvik
- Pracovní prostředí
- Uplatnění dovedností

Závislost zaměstnance na organizaci.

Přátelé jsou předem určeni, udržuje se k nim 
respekt, vlastenectví, cudnost.



Individualismus x kolektivismus - rodina

Individualismus

● Každý vyrůstá s tím, že se bude starat jen 
sám o sebe a svou bezprostřední rodinu

● Děti se učí myslet pomocí “já”
● Čestný člověk říká to, co si myslí
● Přátelství je dobrovolné a musí se o něj 

pečovat
● Postředky jsou vlastněny individuálně, to 

platí i pro děti
● Převažuje komunikace s nízkým 

kontextem
● Porušení norem vede k pocitům viny a 

ztráty sebeúcty
● Kritéria pro ženicha a nevěstu nejsou 

předem dána

Kolektivismus

● Lidé se rodí do rozšířených rodin nebo do jiných 
skupin “my”, které je výměnou za jejich loajalitu 
ochraňují

● Děti se učí myslet pomocí “my”
● Musí být vždy zachován soulad, a proto je třeba 

vyhnout se přímým konfrontacím (ne)
● Přátelství jsou dána předem
● O prostředky je třeba se dělit s příbuznými
● Převažuje komunikace s vysokým kontextem
● Porušení norem vede k hanbě a ztrátě tváře 

jedince i skupiny 
● Nevěsty mají být mladé, pilné, panenské, 

ženichové mohou být starší
● https://www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/turisticke-cile-sanghaj-m

asaz-atrakce-cina.A191008_160629_kolem-sveta_hig 

https://www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/turisticke-cile-sanghaj-masaz-atrakce-cina.A191008_160629_kolem-sveta_hig
https://www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/turisticke-cile-sanghaj-masaz-atrakce-cina.A191008_160629_kolem-sveta_hig


Individualismus x kolektivismus - jazyk, chování
Individualismus

● Používání slova “já” se povzbuzuje
● Identita je vlastní jedinci
● Povzbuzuje se vyjádření radosti, tlumí se 

vyjádření smutek
● Chodí se rychleji
● Charakteristiky spotřeby ukazují na 

nezávislý životní styl
● Hlavním zdrojem informací jsou média
● Na zdravotní péči je vydáván větší díl 

veřejných a soukromých prostředků
● Lidé nezpůsobilí se mají podílet na 

běžných každodenních činnostech tak, jak 
jen je to možné

Kolektivismus

● Používání slova “já” se omezuje
● Identita jedince je založena na příslušnosti 

jedince k sociální síti
● Povzbuzuje se vyjádření smutku, tlumí se 

vyjádření radosti
● Chodí se pomaleji
● Charakteristiky spotřeby ukazují závislost 

na druhých
● Hlavním zdrojem informací je sociální síť
● Na zdravotní péči se vydává menší díl 

veřejných i soukromých prostředků
● Invalidita je hanbou rodiny a musí být 

skrývána



Individualismus x kolektivismus - škola
Individualismus

● Od studentů se očekává, že budou ve 
třídě mluvit za sebe

● Smyslem vzdělání je naučit se, jak se učit
● Diplomy zvyšují ekonomickou hodnotu 

jedince a jeho (její) sebeúctu

Kolektivismus

● Studenti vystoupí, jen když to skupina 
schvaluje

● Smyslem vzdělávání je naučit se, jak 
konat

● Diplomy jsou vstupenkou do skupin s 
vyšším statusem

● Reach For the 
Sky:https://www.youtube.com/watch?v=ITnxJnBs
28w

● Parazit 
https://www.youtube.com/watch?v=VaRm_6CnOuc

https://www.youtube.com/watch?v=ITnxJnBs28w
https://www.youtube.com/watch?v=ITnxJnBs28w
https://www.youtube.com/watch?v=VaRm_6CnOuc


Individualismus x kolektivismus - pracoviště
Individualismus

● Zaměstnanci jsou “ekonomičtí lidé”, kteří 
sledují zájmy zaměstnavatele, pokud se 
shodují s jejich vlastními ekonomickými 
zájmy

● Předpokládá se, že při přijímání a 
povyšování zaměstnance záleží jen na 
tom, co dotyčný umí a na příslušných 
pravidlech

● Vztah mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem je založen na smlouvě, 
o níž se předpokládá, že je výhodná pro 
obě strany

Kolektivismus

● Změny v zaměstnání jsou řídké
● Zaměstnanci jsou členy skupin “my” a 

sledují skupinové zájmy
● Při přijímání a povyšování je brán ohled na 

skupinu “my” zaměstnance
● Vztah mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem je chápán morálně, 
podobně jako rodinný vztah

● Přímé hodnocení zaměstnanců narušuje 
harmonii

● Zákazníkům ze skupin “my” se dostává 
lepšího zacházení

● Vztahy jsou důležitější než úkol



Individualismus x kolektivismus - pracoviště
Individualismus

● V manažerském výcviku se učí, jak čestně 
sdílet pocity

● S každým zákazníkem se musí zacházet 
stejně

● Úkol je důležitější než vztahy

Kolektivismus

● Přímé hodnocení zaměstnanců narušuje 
harmonii

● Zákazníkům ze skupin “my” se dostává 
lepšího zacházení

● Vztahy jsou důležitější než úkol (číst Hof.)



Individualismus x kolektivismus - odvození 
Bohatství

- Modernizace odpovídá individualizace
- Výjimky - JV Asie

Zeměpisná šířka

- Chladné klima - více individualistická 
kultura

- Přežití závisí na osobní iniciativě
- Nižší nezávislost na mocných (PDI)
- Osídlení S Ameriky, Nový Zéland, 

Austrálie - individualističtí osadníci



Zápočet
- 1 povolená absence
- Skupinová prezentace
- Odeslání prezentace (nebo odkazy na texty, ze kterých čerpáte; formu prezentace nemusíte mít ppt) na stolfova@pef.czu.cz

- 29.10. do 23:59 (nejistota; M-F)
- 12.11. do 23:59 (čas)

- Obsah prezentace
- Příklady z praxe na motivy Hofstede dimenzí (vhodné navázat na teorii Hofstede: Software lidské mysli + web 

porovnání zemí) (teorii vám odprezentuji)
- Cca 15 min
- Zařaďte země, které máte rádi/navštívili jste/jsou na protipólech dimenzí/chcete navštívit/žít
- Čerpejte z https://www.sic.czu.cz/cs/r-8833-odborne-databaze/r-8883-infozdroje, videí, filmů, vašich zkušeností ze 

zahraničí
- Přidejte ty informace, které vám přijdou zajímavé a rádi byste na ně upozornili někoho, kdo by se vydal do zahraničí
- Citujte! https://www.citace.com/

- Zápočty pro zasloužilé 12.12. - osobní přítomnost vítána

https://www.databazeknih.cz/knihy/kultury-a-organizace-software-lidske-mysli-355423
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
https://www.sic.czu.cz/cs/r-8833-odborne-databaze/r-8883-infozdroje
https://www.citace.com/

