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If we seek to understand a people,  

we have to try to put ourselves, as far as we can,  
in that particular historical and cultural background... 

 
It is not easy for a person of one country  

to enter into the background of another country. So there is great irritation,  
because one fact that seems obvious to us is not immediately accepted  

by the other party or does not seem obvious to him at all... 
But that extreme irritation will go when we THINK...that he is just differently 

conditioned and simply can’t get out of that condition.  
 

One has to recognize that countries and people differ...in their approach to life 
and their ways of living and thinking.  

 
If we wish to convince them, we have to use their language of the mind.  

That is one necessity.  
Something that goes even further than that is not the appeal to logic and reason,  

but some kind of emotional awareness of other people. 
 

************* 
 

V snahe porozumieť druhým ľuďom  
je nevyhnutné ponoriť sa, ako sa to len dá, 

do špecifickosti historického a kultúrneho prostredia človeka.... 
 

Avšak vstúpiť do prostredia inej kultúry nie je vôbec jednoduché. 
Vzniká isté napätie, ktorý súvisí s poznaním, že to, čo považujeme za samo-

zrejmosť my, ešte neznamená, že to tak vnímajú aj ostatní.  
Veľké napätie prichádza s MYSLENÍM...s činným vedomím,  

ktoré vzniká v rôznych životných podmienkach a pred ním niet úniku. 
 

Musíme si uvedomiť, že krajiny/kultúry a ľudia sa odlišujú... 
v postojoch k životu,  

v životných štýloch a v spôsobe premýšľania. 
 

Ak chceme niekoho presviedčať, musíme použiť jazyk jeho myslenia.  
To je nevyhnutnosť,  

ktorá presahuje hranice logiky a rozumu a pramení  
v emocionálnom uvedomení si druhých ľudí a ich pochopení. 

 
(Nancy J. Adler) 
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ný program katedry a rozvíjali ho, sme publikovali v Acta culturologica: zv. 7 – 
Hana Pravdová, zv. 8 – Ivan Dubnička, zv. 11 – Zuzana Slušná. Podobne je to aj 
s prácou Natálie Ďurigovej. 
 
 Ing. Natália Ďurigová nastúpila na externú doktorandúru na Katedru kul-
turológie FiFUK po absolvovaní Ekonomickej univerzity a zahraničných stáží 
(Belgicko, Holandsko, Španielsko) s vyhraneným zameraním na problematiku 
medzikultúrnej komunikácie, ktorú považovala za aktuálnu v meniacej sa európ-
skej i svetovej spoločenskej situácii v dôsledku globalizácie. Preto si zvolila ob-
lasť kulturológie, v ktorej chcela ukotviť interdisciplinárnu tému svojej vedeckej 
prípravy. 
 Už v počiatočných fázach prípravného obdobia preukázala odbornú spô-
sobilosť  účasťou na V. svetovom kongrese európskej kultúry, Pamplona, Na-
varská univerzita, Španielsko,  27. – 31. 10. 1998 (správa AC 3. s. 141 – 145) a 
na medzinárodnom kongrese Intercultural Education, Living and Learning to-
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 V ZS šk. r. 2000/2001 a 2001/2002 viedla pre študentov Katedry kulturo-
lógie FiFUK výberový seminár Medzikultúrna komunikácia, na ktorom si ove- 
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TUTOR´S PREFACE 

 Ing. Natália Ďurigová is the ninth (philosophie doctor) graduate in  a rela-
tively short history of the Department of Culturology at the Faculty of  Arts 
Comenius University Bratislava. In the year 2000  following dissertations were 
defended at the Department: Mgr. Hana Hudecová- Conley: Museum as a text, 
tutor doc. PhDr. Viera Gažová, PhD; in the 2001 Mgr. Marcel Mihálik: Culture 
philosophy of the Slovak political exil. Polakovič, Hronský, Šprinc in compari-
son to Heidegger, tutor doc. PhDr. Viera Gažová, PhD; in the year 2002 Mgr. 
Adrián Potančok: Culture, media and identity in British cultural studies, tutor 
doc. PhDr. Viera Gažová, PhD; Mgr. Hana Pravdová: Media culture in the pro-
cess of globalisation, tutor doc.PhDr. Viera Gažová, PhD; in the year 2003 Ing. 
Martin Lačný: Culturology reflection in a  society responsibility of firms, tutor 
doc. PhDr. Anna Remišová, CSc; Mgr. Zuzana Slušná: Accultural, encultural 
and incultural processes in early Christian Europe, tutor doc. PhDr. Anna Fis-
cherová, PhD; Mgr. Ivan Dubnička: Culturology and enviromental education 
and its educational role; tutor doc. PhDr. Anna Fischerová PhD; Mgr. Zdenka 
Bolerácová: The Transcarpathian Slovaks and their culture, tutor doc. PhDr. 
Anna Fischerová, PhD.  

Dissertations which have  followed and developed the educational prog-
ramme of the Department of Culturology were published in Acta culturologica: 
AC № 7 – Hana Pravdová, AC № 8 – Ivan Dubnička, AC № 11 – Zuzana Sluš-
ná. The similar situation is in the case of Natália Ďurigová´s dissertation.  

Ing. Natália Ďurigová started external post-graduate studies at Culturolo-
gy Department of Faculty of Arts Comenius University in Bratislava after she 
had graduated from the Economic University in Bratislava and after her study 
stays in Belgium, Holland, Spain. Her programme there was focused on the in-
tercultural communication problems which she considered to be of high priority 
within the changing European and world social situation as the consequence of 
globalization. That is why she decided to do her research in culturology, as this 
would enable her to work on an interdisciplinary theme. 
 In the initial stages of her research she proved to be professionally capable 
which was appreciated by the participants of the 5th World Congress of Europe-
an Culture, Pamplona, University of Navarra, Spain, 27th – 31st of October 1998 
( report AC № 3, pages 141 – 145 ) and at the International Congress on Intercu-
tural Education: Living and Learning together in the 21st Century, Universita 
Jyväskyla, Finland, 16th – 18th of September 1999 ( report AC № 4, pages 208 – 
215 ). 
 During the PhD. seminars she introduced Geert Hofsted´s Model of the 
national cultures measurement, one of the key scientific conceptions developed 
in her dissertation ( see AC № 4, pages 152 – 168 ).  
In the school years 2000/2001 and 2001/2002 she run the option seminar on In-
tercultural Communication for the students at Culturology Department of Facul- 
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rovala nosnosť svojho budúceho pilotného vzdelávacieho programu (pozri 4. 
kapitolu publikovanej práce). 
 Doktorandka Natália Ďurigová preštudovala aktuálnu kulturologickú, so-
ciologickú a pedagogickú literatúru so zameraním na tému svojej práce, domá-
cu, ale predovšetkým cudzojazyčnej proveniencie, autorov, ktorí predstavujú 
súčasné trendy riešenia danej problematiky (pozri zoznam literatúry). Súbežne 
so štúdiom a vedením výberového seminára pracovala aj na experimentálnych 
sondách z manažérskeho prostredia, v ktorom sa najviac a aktuálne prejavuje 
potreba medzikultúrnej komunikačnej kompetencie a jej rekonciliácia. 
 Publikovaná doktorandská dizertačná práca interdisciplinárne a komple-
mentárne rieši problematiku medzikultúrnej komunikácie, medzikultúrnej ko-
munikačnej kompetencie. Dopĺňajú ju ukážkové diagnostické sondy 
z manažérskeho prostredia a v závere sa navrhuje model vzdelávacieho progra-
mu medzikultúrnej komunikačnej kompetencie. Práve posledné dve kapitoly  
práce predstavujú  možné, realizovateľné výstupy z doktorandskej dizertačnej 
práce pre perspektívne  využitie v praxi, ako aj v pedagogickom procese. 
 
 Na záver treba zdôrazniť, že interkultúrna komunikácia a interkultúrna 
komunikačná kompetencia predstavujú zložité procesy. Preto bolo náročné, ale 
na druhej strane aj veľmi zaujímavé a potrebné hľadanie a nájdenie jedného z 
možných prístupov k výskumu, deskripcii a interpretácii danej problematiky, 
ako aj k spracovaniu metodiky/didaktiky získavania interkultúrnej kompetencie. 
 Prístup Natálie Ďurigovej predstavuje súčasne zmenu v prístupoch ku 
skúmanej problematike. Zmena spočíva predovšetkým v odklone, opuste-
ní/upustení od pragmatickej konkrétnosti nazerania, analýzy, komparovania a 
interpretácie atď. jednotlivostí v rôznych kultúrach, typu: vyjadrenie súhlasu, 
držanie vidličky, usadenia pri stole a podobne. Čo samozrejme považujeme tiež 
za dôležité a čo môže byť rovnako predmetom diskurzov a získavania kultúr-
nych zručností. 
 Prístup Natálie Ďurigovej predstavuje pokus uchopiť a pochopiť kultúrnu 
inakosť ako systém, vyjadrujúci mentalitu, kultúrny status jednotlivých kultúr. 
Súčasne je to pokus chápať túto inakosť ako normalitu a nie „exotičnosť“, chá-
pať jej tolerovanie ako samozrejmosť a nie nepriateľskosť, a to všetko aj ako 
súčasť procesu sebapoznávania, individuálneho i skupinového. 
  V tomto zmysle treba považovať prístup Natálie Ďurigovej za legitímny, 
produktívny a perspektívny. 
 
 
 
Bratislava, december 2004.                                                          Anna Fischerová 
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ty of Arts Comenius University. In this seminar she tested the quality of her fu-
ture piloted educational programme ( see 4th chapter of published thesis ). 
 Natália Ďurigová has studied actual culturological, sociological and peda-
gogical literature connected with the theme of her dissertation. These books in-
cluded our but mainly foreign authors which are considered to represent con-
temporary trends in research of intercultural communication problem (see Bib-
liography). Concurrently with her studies as well as during her research and 
work with students at the option seminar, she was working on the experimental 
probes into managerial environment which is a good example of the need for 
intercultural communication competence and its reconciliation. 
 In this dissertation the intercultural communication problem has been sol-
ved interdisciplinary and complementarily. Additionally, there are also diagnos-
tic surveys of company culture in the specific social category of managers. In 
the conclusion there is the proposal of the educational-programme- model of 
intercultural communication competence. The last two chapters can be conside-
red to be real and applicable/useful outcomes of her research both for their use 
in practice but also for teaching purposes. 
 
 In the end I would like to emphasise that intercultural communication and 
intercultural communication competence are considered to be very complex 
processes. Therefore the search for better approaches to the research and the 
description and interpretation of this problem cannot be considered an easy task, 
together with that one which suggest methodological implications for making 
teaching about intercultural competence mastery part of the educational progra-
mme at the university. 
 Examination of the Natália Ďurigová´s approach presents also the change 
in the attitude to the problem. The change has been evident primarily in diver-
sion from pragmatic concreteness of the approach, analysis, comparison and in-
terpretation, etc. of particular details of different cultures, for example: agree-
ment formulation, fork holding, table seating and so on. These things are impor-
tant too and can be an object of discussion and achievement of cultural skills. 

Natália Ďurigová´s approach presents the attempt to take and understand 
cultural otherness as a system that expresses mentality, cultural status of the in-
dividual cultures. Concurrently, it is the process to understand this otherness as a 
normal part of our lives and not something exotic to understand, or something 
rare and occasional, but something common and inseparable from the process of 
self-cognition-individual as well as that of a groups.  

From the above mentioned it follows that Natália Ďurigová´s approach 
should be considered in as legitimate, productive and perspective. 
 
 

Bratislava, December 2004.            Anna Fischerová 
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ABSTRAKT 
 
ĎURIGOVÁ Natália: MEDZIKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA. AKTUÁLNE 
PROBLÉMY A MOŽNOSTI RIEŠENIA. [Dizertačná práca]. Univerzita Ko-
menského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra kulturológie. Školiteľ: Doc. 
PhDr. Anna Fischerová, PhD. Komisia pre obhajoby: Kulturológia. Predseda: 
Doc. PhDr. Katarína Podoláková, CSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: Doctor 
philosophiae.  Bratislava: FiFUK, 2004.  
 

Medzikultúrna komunikácia ako aktuálny problém medziodborové-
ho riešenia systémovej orientácie v kultúrnych procesoch sociálnych inštitúcií 
a prisudzovanie významov medziľudským vzťahom, ktoré sú zdrojom medzi-
kultúrnych rozdielov.  
 

Medzikultúrne rozdiely ako prejav implicitnej úrovne kultúry (hodnôt, 
noriem, spôsobu správania atď.) možno poznávať, merať a interpretovať pros-
tredníctvom kultúrnych dimenzií Geerta Hofstedeho a kultúrnych paradoxov 
Fonsa Trompenaarsa. 

Metódou komparácie indexov kultúrnych dimenzií a polarít kultúrnych 
paradoxov možno portrétovať kultúrny potenciál sociálnej organizácie, skupiny 
alebo kategórie (napr. manažér). 

Trompenaarseho metódou riešenia kultúrnych dilem/archetypných situácií 
možno mapovať stav kultúrneho potenciálu sociálneho priestoru (prejav pôso-
benia síl ekonomického a kultúrneho kapitálu). 
 

Medzikultúrna komunikačná kompetencia ako proces hľadania a na-
dobúdania/získavania porozumenia a vzájomnej rovnováhy v medzi-kultúrnych 
rozdieloch metódou rekonciliácie. 
 

Medzikultúrna výchova ako zámerný a riadený proces nadobúdania me-
dzikultúrnej komunikačnej kompetencie. 
 
Kľúčové slová:  
Medzikultúrna komunikácia. Medzikultúrna komunikačná kompetencia. Mera-
nie medzikultúrnych rozdielov: dimenzie kultúrneho modelu, indexy kultúrnej 
dimenzie, polarity kultúrneho paradoxu. Kultúrny kapitál a kultúrny potenciál. 
Proces rekonciliácie/rekonciliácia. Sociálna kategória manažér. Medzikultúrny 
benchmarking. Medzikultúrna výchova. 
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0  ÚVOD 
 

Súčasná spoločenská situácia a potreba skvalitňovať/zlepšovať medzikul-
túrne vzťahy a medzikultúrne porozumenie v rôznych sociálnych inštitúciách je 
východiskom predloženej doktorandskej dizertačnej práce. 

Hlavnou témou práce je medzikultúrna komunikácia ako sociálna kom-
petencia človeka v medzikultúrnych vzťahoch. 

Cieľom dizertačnej práce je zistiť podmienky nadobúdania a rozvoja me-
dzikultúrnej komunikačnej kompetencie. Usilujeme sa o to prostredníctvom ana-
lýzy procesov, ktoré poukazujú na medzikultúrne rozdiely a pomáhajú ich chá-
pať. 

Vychádzame pritom z nasledujúcich hypotéz: 
1. Medzikultúrnu komunikáciu možno objasniť prostredníctvom definí-

cií kultúry, jej podstaty a obsahu. 
2. Medzikultúrne rozdiely budeme poznávať a merať pomocou analýzy  

dimenzií kultúrnych modelov významných teoretikov medzikultúrnej komuni-
kácie Geerta Hofstedeho a Fonsa Trompenaarsa. 
  Komparáciou kultúrnych modelov možno definovať obsah medzikultúrnej  
komunikačnej kompetencie.  

Kultúrne dimenzie nám súčasne umožnia mapovať kultúrny potenciál a  
znázorniť ho ako pole pôsobnosti síl ekonomického a kultúrneho kapitálu 
v duchu koncepcie Pierra Bourdieuho. 

3. Na základe vymedzenej medzikultúrnej komunikačnej kompetencie 
možno zistiť súčasnú situáciu problematiky v slovenskej teórii a praxi dvoma 
diagnostickými sondami.  

Metodické otázky/kultúrne dilemy experimentálnej sondy možno využiť 
pritom aj na pochopenie a vytváranie/ukotvenie obrazu kultúrnych dimenzií a 
paradoxov v domácej manažérskej situácii.  

Vychádzame rovnako z hypotézy, že aplikácia Trompenaarseho metódy 
kultúrnych diliem/archetypných situácií, ako sme ju využili v experimentálnej 
sonde II., môže poslúžiť aj ako projekt projektov podobných sociologických 
sond, prieskumov a výskumov. Aj ich cieľom môže byť portrétova-
nie/polarizácia dimenzií kultúrnych modelov vo vybraných sociálnych skupi-
nách, kultúre a subkultúre, ako v prípade nami uvedenej sociálnej kategórie ma-
nažérov.  

4. Nazdávame sa, že na základe týchto skutočností je možné vypraco-
vať návrh pilotného programu medzikultúrnej výchovy.  

K systematickému spracovaniu širokej problematiky medzikultúrnej ko-
munikácie sme dospeli štúdiom diel Geerta Hofstedeho, Fonsa Trompenaarsa, 
avšak teoretický rámec pri koncepčnom spracovávaní a vedeckom ukotvení nám 
poskytovali kulturologické teórie a koncepcie spolu so súčasnými teóriami a 
koncepciami z oblasti sociológie, filozofie, manažmentu a pedagogiky. 
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Predložená dizertačná práca je koncipovaná v štyroch kapitolách. 
Prvá kapitola, teoretická, sa venuje vymedzeniu termínu kultúry, medzi-

kultúrnej komunikačnej kompetencie a teoreticko-historickým prameňom dôka-
zom existencie medzikultúrnej komunikácie v zahraničnom i domácom kontex-
te. 

V druhej kapitole, analytickej a interpretačnej, rozpracovávame kul-
túrne dimenzie Geerta Hofstedeho a kultúrne paradoxy Fonsa Trompenaarsa ako 
východiská portrétovania indexov kultúrnych dimenzií a polarizácie kultúrnych 
paradoxov. Ich cieľom je zvládnuť proces rekonciliácie polarít uvedených di-
menzií a paradoxov kultúrnych modelov. Časť tejto kapitoly mapuje súčasný 
stav problematiky vplyvu ekonomického a kultúrneho kapitálu na kultúrny po-
tenciál Slovenska a uvádzame ju v Prílohe 4. 

V tretej kapitole, implementačnej, charakterizujeme stav poznania a 
praxe v oblasti medzikultúrnej komunikácie na Slovensku. Predstavujeme vý-
sledky dvoch diagnostických sond sociálnej kategórie manažér v komparácii 
s dostupnými medzikultúrnymi benchmarkami.  

V procese overovania existencie kultúrnych dimenzií a paradoxov, mapo-
vania polarít indexov kultúrnych dimenzií a polarizácie kultúrnych paradoxov  
využívame sprievodné a metodické otázky/kultúrne dilemy experimentálnej dia-
gnostickej sondy č. II uvedené v Prílohe 6. 

Pre potreby vizualizácie portrétovania zistení kultúrneho potenciálu malej 
sociálnej skupiny manažérov na Slovensku slúži autorská Príloha 9, ktorá spolu 
s Prílohou 10 dokresľuje podobu kultúrnych paradoxov diagnostikovanej sociál-
nej kategórie.   

V štvrtej kapitole, rozvojovej, prinášame návrh modelu medzikultúrnej 
výchovy v podobe pilotného programu Medzikultúrna komunikácia. Poukazu-
jeme na možné perspektívy rozvoja projektov sociologických vý-
skumov/prieskumov/sond v oblasti typológie kultúr sociálnych organizácií. 

V práci sa usilujeme pomenovať skúmané procesy a javy slovenskými 
termínmi. Kvôli prehľadnosti a verifikovateľnosti, ako aj vzhľadom na priebež-
nú komparáciu slovenských a anglických pojmov, uvádzame obe verzie odbor-
ných termínov. Ich cieľom je nájsť adekvátne slovenské pomenovania pre ana-
lyzované procesy a anglické termíny. 

Inštitucionálny rámec predovšetkým pilotnému programu Medzikultúrna 
komunikácia mi poskytla účasť na dvoch svetových kulturologických konferen-
ciách na univerzitách v Pamplone (1998) a v Jyväskyle (1999), ktoré sú partner-
skými univerzitami UNESCO v oblasti medzikultúrneho vzdelávania. Inšpirá-
ciou boli aj vlastné skúsenosti zo zahraničných stáži ako aj zo seminárov reali-
zovaných na Katedre kulturológie FiFUK v Bratislave.  

Na záver chcem poďakovať a vysloviť úctu svojej školiteľke Doc. PhDr. 
Anne Fischerovej, PhD. za jej pedagogické vedenie, kritické pripomienky, tr-
pezlivosť a odbornú podporu pri písaní predloženej dizertačnej práce. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MEDZIKULTÚRNEJ 
KOMUNIKÁCIE 

 
Medzikultúrna komunikácia je v súčasnosti medziodborovým fenoménom 

sociálnych procesov1. Autori z rôznych disciplín majú vlastné definície medzi-
                                                           
1 Sociálnymi procesmi, resp. kultúrnymi procesmi sociálnych inštitúcií, rozumieme 
v predloženej dizertačnej práci proces socializácie, enkulturácie, difúzie, akulturácie 
a byrokratizácie. Socializácia je proces, ktorým sa jednotlivec začleňuje do sociálnej skupiny. 
Ide o celoživotný proces osvojovania kultúry jednotlivcami a ich formovania ako sociálnych 
bytostí i ako individuálnych osobností. Pokiaľ jednotlivec pociťuje osvojené spôsoby konania, 
postoje a predstavy ako svoje vlastné a samozrejmé, sú tzv. inštitucionalizované. Ťažisko pro-
cesu socializácie leží v detstve a mladosti a jeho výsledkom je formovanie „sociálneho JA“, 
sociálnej identity, socio-kultúrnej osobnosti. Jedna z najdôležitejších fáz, socializácia v povo-
laní/zamestnaní, sa však odohráva až na konci mladosti. Socializáciou môžeme pomenovať aj 
každé začleňovanie do novej skupiny, takže socializácia trvá celý život (Jandourek, 2001, s. 
220). Enkulturácia je proces osvojovania kultúrnych tradícií, jazyka a zručností, ktorého sa 
jednotlivec zúčastňuje od svojho narodenia a stáva sa tak príslušníkom určitej kultúry. Časť 
enkulturácie prebieha vedome v príslušných sociálnych organizáciách (napr. škole, predo-
všetkým výchova a vzdelávanie), časť nevedome (napodobňovanie a percepcia) v priebehu 
každodennej interakcie a komunikácie. Enkulturácia sa považuje za súčasť socializácie, pou-
žíva sa najmä v americkej kultúrnej antropológii, Európa uprednostňuje termín socializácia 
(Jandourek, 2001, s. 73). Difúzia je proces šírenia, resp. prenosu prvkov alebo systémov kul-
túry z jednej spoločnosti do druhej alebo do iných spoločností (Sopóci, 2000, s. 167). Akul-
turácia je proces sociálnych a kultúrnych zmien (resp. preberanie materiálnych 
i nemateriálnych prvkov inej kultúry), ktoré vznikajú v dôsledku dlhšieho kontaktu viacerých 
kultúr. Je to kultúrna zmena vyvolaná kontaktom dvoch či viacerých socio-kultúrnych systé-
mov. Kontakt môže mať rôzne podoby – od dobývania a vojenskej okupácie až po obchod, 
misionársku činnosť, kultúrnu výmenu, migráciu, vývoz pracovnej sily, turistiku, pôsobenie 
masmédií atď.. Akulturácia v sebe zahŕňa aj difúziu, ktorá je prítomná v každom prípade a-
kulturácie, a preto je považovaná za prvok akulturácie ako širšieho procesu. Difúzia sa oby-
čajne týka len malého počtu prvkov kultúry, akulturácia zahŕňa množstvo spôsobov správania, 
hodnôt, noriem atď., ktoré kultúra preberá, je evidentnejšia ako difúzia. Akulturácia je vý-
sledkom priameho kultúrneho kontaktu, difúzia vždy kontakt nevyžaduje (napr. dovezenie 
antických sôch do Francúzska spôsobilo zmeny vo vývoji umenia), akulturácia spôsobuje 
vzrast podobnosti kultúr, zatiaľ čo difúzia má obvykle menší vplyv (Sopóci, 2000, s. 171). 
Byrokratizácia je proces zmien v organizáciách a spoločnostiach smerujúci k rastúcej racio-
nalite rozhodovania v nich, k zefektívňovaniu ich činnosti, k účinnejšiemu dosahovaniu ich 
cieľov. Potreba byrokratizácie rastie v závislosti od rastu veľkosti a komplexnosti organizácií 
(a spoločností). Organizácie fungujú najefektívnejšie, keď majú jasnú deľbu práce, hierar-
chickú vnútornú štruktúru, jasne vymedzené statusy a roly, teda práva a povinnosti, kompe-
tencie, vzťahy nadriadenosti a podriadenosti, zodpovednosť, keď je pri obsadzovaní pozícií 
v nich rozhodujúca kompetencia a kvalifikácia ľudí, keď neosobné pravidlá správania domi-
nujú nad osobnými charakteristikami a vzťahmi ľudí, keď v nich existujú jasné kariérové plá-
ny, lojalita a plné nasadenie ľudí pre prácu v organizácii a systém formalizovanej komuniká-
cie. V súčasných moderných spoločnostiach byrokracia sústreďuje do svojich rúk veľké zdro-
je a moc bez toho, aby bola priamo zodpovedná obyvateľstvu, z daní ktorého je za svoju čin-
nosť platená a ktorému by mala slúžiť. Ide hlavne o štátnu byrokraciu, aj keď veľkú časť spo-
ločenských zdrojov a moci má v rukách byrokracia priemyselných, obchodných a finančných 
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kultúrnej komunikácie, ktoré bývajú často rozdielne vzhľadom na spôsob vní-
mania a skúmania komunikácie a kultúry.  

Podobne ako pri vymedzení iných sociálnych javov, ani v tomto prípade 
neexistuje medzi odborníkmi jednota v názoroch. V zásade platí skutočnosť, že 
definíciu medzikultúrnej komunikácie v kulturológii determinuje najmä teore-
tická orientácia autorov týchto definícií.  

Ťažisko medzikultúrnej komunikácie, ako kľúčový termín dizertačnej 
práce, sa sústreďuje na vzťahy medzi ľuďmi, tzn. sociálne vzťahy2, vďaka kto-
rým sa človek ocitá v rôznych sociálnych organizáciách3. Obsahom sociálnych 
vzťahov sú aktivity vnímania a komunikácie.  

Základnou zložkou vnímania (perception), ako základný predpoklad ko-
nania človeka v sociálnych vzťahoch, je pomenovávanie sociálnych subjektov 
a priraďovanie významov vzniknutým sociálnym situáciám4. Vnímané sú nielen 
medziľudské vzťahy, ale aj ich časové a priestorové začlenenie. V sociálnych 
vzťahoch sa prejavujú vzory a pravidlá, ktoré tvoria kultúru sociálnych inštitú-
cií5. 
                                                                                                                                                                                     
organizácií, ako aj mimovládnych organizácií (tzv. tretieho sektora), pričom aj tie sú obyčajne 
prepojené so štátom a štátnou byrokraciou (Sopóci, 2000, s. 189). 
2 Sociálnym vzťahom je napr. vzťah rodiča a dieťaťa, vzťah nadriadeného a podriadeného, 
vzťah firmy a jej zákazníkov, vzťah učiteľa a žiaka. Pre všetky tieto vzťahy platí, že môžu byť 
výrazne odosobnené, že sa v nich nemusia prejavovať osobné zámery a že ich štruktúra nie je 
určená želaním jednotlivcov, ale podmienkami fungovania sociálneho/ej celku/organizácie. 
Sociálne vzťahy sú predovšetkým vzťahy uvedomelé a ich výsledná podoba vzniká na zákla-
de individuálnych skúseností účastníkov sociálnych vzťahov alebo na základe teoretických 
vysvetľujúcich konceptov. V rámci sociálnych vzťahov sa využívajú skúsenosti nielen súčas-
níkov, ale aj predchádzajúcich generácií. Človek sa komunikácii v sociálnych vzťahoch učí 
v priebehu celého života (Nový, 2002, s. 37). 
3 Sociálne organizácie sú druhom sociálnych skupín – sú to veľké formálne sociálne skupiny. 
Organizácia je konkrétna firma, škola, banka, nemocnica atď. Ľudia sú členmi organizácií, 
nemôžu však byť členmi sociálnych inštitúcií – isté činnosti sa vykonávajú len inštitucionali-
zovanými spôsobmi v organizáciách. Sociálne inštitúcie sú v tomto zmysle vzory a pravidlá 
konania ľudí v organizáciách (Sopóci, 2000). V predloženej dizertačnej práci chápeme me-
dzikultúrnu komunikáciu v kontexte podnikovej a národnej kultúry, ktoré sú charakteristic-
ké pre sociálne organizácie ekonomiky a politiky. Nazdávame sa, že východiská a závery di-
zertačnej práce môžu mať všeobecný charakter pre kultúru akejkoľvek sociálnej organizácie 
na úrovni národnej, regionálnej, etnickej, náboženskej, lingvistickej, rodovej, generačnej, so-
ciálnej triedy, profesijnej alebo podnikovej. 
4 Bližšie sa uvedenou tézou zaoberáme v podkapitole 1.3. 
5 Sociálna inštitúcia je základný prvok každej kultúry, základ špecificky ľudského spôsobu 
prežívania, resp. fungovania spoločnosti. (Sopóci, 2000, s. 9) Za základné sociálne inštitúcie 
považujeme rodinu, politiku, ekonomiku, výchovu a náboženstvo. Sociálne inštitúcie sa naj-
častejšie členia podľa oblastí činností, ktoré musí zabezpečovať každá spoločnosť, aby mohla 
fungovať, pretrvávať a rozvíjať sa, napr. biologická a kultúrna reprodukcia (zabezpečujú ju 
rodinné, výchovno-vzdelávacie a zdravotnícke inštitúcie), prežitie v prírodnom prostredí (e-
konomické inštitúcie), regulácia a kontrola verejného života (politické inštitúcie), vysvetľo-
vanie zmyslu vlastnej existencie a jej situovanie vo svete (náboženské inštitúcie), obrana spo-
ločnosti pred vonkajšími nepriateľmi (vojenské inštitúcie), poznanie a sebapoznanie a vlastná 
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Komunikácia (communication) vo všeobecnosti znamená odovzdávanie 
informácií, ich emocionálneho obsahu, ako aj ich pochopenie prijímateľom. 
Emocionálnym obsahom rozumieme napr. neverbálny náznak, ktorého poznanie 
nám umožňuje pochopenie vlastného zmyslu informácie (Jandourek, 2001, 
s.126). Komunikácia ako sociálna činnosť, ktorú vykonávame v sociálnych or-
ganizáciách, sa realizuje prostredníctvom sociálnych vzťahov, pričom cieľom  je 
získať poznatky o optimálnych vzťahoch na výkon príslušných činností (Nový, 
2002). 

Človek sa v spoločnosti, ako v akomkoľvek kultúrnom prostredí vzájom-
ných sociálnych vzťahov, správa nielen na základe bezprostrednej reakcie na 
podnety z vonkajšieho prostredia. Človek reaguje aj na základe vlastného po-
znania, vyhodnotenia situácie, porovnania so svojimi skúsenosťami a vedome 
prispôsobuje svoje správanie6. Správanie človeka je viac výsledkom a prejavom 
jeho myšlienkového sveta ako skutočnosti. Napriek tomu, že sa ľudia správajú 
rôzne v rovnakých situáciách, môžeme v ich reakciách nájsť veľa spoločných 
rysov.  

V súvislosti s ekonomickým životom sa sociálne vzťahy najčastejšie spá-
jajú so sociálnymi skupinami7 a so sociálnymi organizáciami.  

                                                                                                                                                                                     
kultivácia (vedecké a vzdelávacie inštitúcie) atď.. Sociálne inštitúcie označujú vzor konania, 
teda spôsob, akým sa v určitej spoločnosti (kultúre) vykonávajú tieto činnosti. Sociálne inšti-
túcie sú teda vzory štandardizovaných činností, ktoré musí každý, kto chce žiť v tejto spoloč-
nosti, poznať a praktizovať ich. Poznanie kultúry určitej spoločnosti znamená okrem iné-
ho, aj poznať jej inštitúcie (Sopóci, 2000, s. 12). Základným zdrojom teoretických postupov 
uplatňovaných v kultúrnych procesoch predloženej dizertačnej práce je ekonomika a politi-
ka, ako sociálne inštitúcie sociálneho prostredia. Pre potreby dizertačnej práce je potrebné 
vymedziť ešte pojem sociálnej organizácie, ktorá sa v laickom chápaní považuje za synony-
mum pojmu sociálna inštitúcia (pozn. 5). 
6 Uvedenej definícii zodpovedá aj štruktúra sociálnej kompetencie, ktorá je základným pred-
pokladom fungovania človeka v sociálnych vzťahoch. Bližšie pozri podkapitolu 1.5. 
7 Sociálna skupina je charakteristická existenciou interakčných a komunikačných väzieb 
medzi jej jednotlivcami. Existenciu väzieb podmieňujú spoločné záujmy, ciele a smerovanie, 
ktoré vychádza zo spoločných hodnôt a noriem a členovia skupiny vystupujú ako realizátori 
príslušných sociálnych rolí. Špecifickými útvarmi, ktoré sú pre štúdium sociálnych javov e-
konomického života významné, sú sociálne agregáty. Sociálny agregát sa vytvára členením 
populácie podľa stanoveného znaku, pričom tento znak je dobre identifikovateľný 
a merateľný a zároveň súvisí so správaním človeka. Na základe rôznej úrovne tohto identifi-
kovateľného znaku potom odvodzujeme rôzne správanie človeka. K sociálnym agregátom sa 
priraďujú predovšetkým zoskupenia vytvorené podľa demografických znakov (pohlavie, vek, 
rodinný stav atď.), podľa sociálno-ekonomických znakov (napr. profesia, odvetvie) alebo 
podľa teritoriálnych znakov (región, kraj, bydlisko, atď.). Spoločný znak sociálneho agregátu 
nie je príčinou rozdielneho správania. Znak má úlohu identifikačnú. Pre potreby predloženej 
dizertačnej práce pracujeme s východiskovým sociálnym agregátom - profesia manažér (No-
vý, 2002, s. 39). 
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1.1 Kultúra a medziľudské vzťahy  
 
Kultúra (culture), ako podstata medziľudských vzťahov v sociálnych in-

štitúciách, obsahuje hodnoty, názory, postoje, normy a kultúrne vzory, ktoré 
ovplyvňujú spôsob myslenia, pocitov, správania a produkty materiálnej 
a nemateriálnej povahy. Kultúra je pre každú sociálnu skupinu špecifická a odo-
vzdáva sa z generácie na generáciu prostredníctvom procesu učiť sa (Nový, 
2004, s. 18).  

Jednou z možných ciest učiť sa poznávať kultúru, a pre potreby predlože-
nej dizertačnej práce kľúčová cesta poznávania kultúry, je formou nadobúdania 
a rozvoja medzikultúrnej komunikačnej kompetencie8.  

Medzikultúrna komunikačná kompetencia sa stáva dôležitou sociálnou 
kompetenciou človeka v stretávaní sa s kultúrami sociálnych organizácií. 
Kompetencia9 (competence) je schopnosť človeka zvládnuť určitú činnosť ale-
bo situáciu, prípadne schopnosť zaradiť nové poznatky do širšieho kontextu. 
Kultúrna kompetencia (cultural competence) vyjadruje schopnosť orientácie 
vo svojej vlastnej kultúre (Jandourek, 2001, s. 125). Medzikultúrna kompeten-
cia (intercultural, resp. cross-cultural competence) je schopnosť orientácie člo-
veka nielen v kultúre vlastnej, ale aj v cudzích kultúrach.  

Medzikultúrna komunikačná kompetencia (intercultural communica-
tion competence) je schopnosť štruktúrovanej orientácie v kultúrnych rozdieloch 
sociálnych inštitúcií. Je odrazom schopnosti človeka vstupovať do medzikultúr-
nych sociálnych situácií, pochopiť ich v kontexte existujúcich kultúrnych di-
menzií, primerane ich zvládať a v kontexte kultúrnych dimenzií vzniknuté situá-
cie úspešne riešiť10. 

Rozvoj medzikultúrnej komunikačnej kompetencie prispieva k rozširova-
niu sociologických poznatkov človeka o kultúre. Jedným z princípov poznávania 
                                                           
8 Termín kompetencia sa dnes používa v dvoch základných významoch. Prvý význam zdô-
razňuje niečo, čo je nám dané zvonku, na základe konsenzu druhých, ako povolanosť. Prevlá-
da prevažne v nemeckej literatúre die Kompetenz a francúzskej literatúre compétence. Druhý 
význam zdôrazňuje našu vnútornú kvalitu, ktorá je výsledkom nášho rozvoja v určitom mo-
mente a je nezávislá od vonkajších podmienok. Prevláda v anglickej odbornej literatúre com-
petence, competency. My budeme pracovať v kontexte druhého významu tohto termínu. Ana-
tómiu kompetencie uvádzame v podkapitole 1.5. 
9 V slovenskom odbornom vyjadrovaní anglický preklad výrazu competences, resp. compe-
tencies, nie je doposiaľ terminologicky ustálený. Prekladané spôsobilosti znamenajú kom-
plexné, celostné a spoločensky zvýznamnené účelové schopnosti, ktoré sú cielene rozvíjané 
na výkon a uplatňované pri výkone hlavných sociálnych rolí (žiaka, občana, profesionála, 
manžela, rodiča atď.). Z nedostatku koncepčno-terminologických štúdií o ľudských schopnos-
tiach a nejasnosť, nejednoznačnosť a nesústavnosť v komplexnom probléme definície 
a aplikácie prekladu slova competences, sa veľmi často používa nie celkom adekvátny termín 
zručnosti namiesto pojmu intelektovo-kognitívnych dovedností a iných sociálnych schopnos-
tí. Alternatívne možno použiť termín spôsobnosti ( Švec, 2003, s. 9-34).  
10 Anatómiu/štruktúru kompetencie uvádzame v podkapitole 1.5. 
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kultúry je porovnávanie toho, čo kultúra zdôrazňuje vo vzťahu ku konkrétnemu 
správaniu človeka. Jednotlivé kultúry sa môžu adekvátne porovnávať na úrovni 
všeobecných tendencií správania príslušníkov tej-ktorej kultúry. Tieto základné 
tendencie v správaní sa nazývajú dimenzie kultúry (Nový, 2002, s. 47).  

Kultúrne dimenzie (cultural dimensions) slúžia človeku ako jeden z ná-
strojov systémového poznávania kultúry v kultúrnych procesoch sociálnych in-
štitúcií, predovšetkým v procesoch socializácie, enkulturácie, difúzie, akulturá-
cie a byrokratizácie. Dimenzie majú charakter kontinua, ktoré obsahuje dva pro-
tikladné póly a nazývame ich tzv. paradoxami kultúry11, s ktorými sa človek 
v sociálnom priestore neustále vyrovnáva. Pomocou príslušných diagnostických 
nástrojov môžeme merať pozíciu vybranej kultúry v jednotlivých dimenziách, 
čo umožňuje kvantitatívne mapovať mieru výskytu charakteristiky v kultúre 
a vzájomne porovnávať jednotlivé kultúry12. 

Zároveň sa snažíme stabilizovať pojmový aparát dimenzionálnych mo-
delov kultúr, v kontexte ktorého sa budeme pohybovať v ďalšom poznávaní a 
explanácii konkrétnych sociálnych javov a kultúrnych procesov v komunikácii.  

Nosnou konštrukciou stavby dimenzionálnych modelov kultúr sa stávajú 
kultúrne dimenzie Geerta Hofstedeho a Fonsa Trompenaarsa13. 

 
1.2 Kultúra ako „program myslenia“  

 
V predloženej dizertačnej práci sa kľúčovou definíciou kultúry stáva 

chápanie kultúry ako kolektívne naprogramovaného stavu mys-
le/myslenia/kolektívneho vedomia, ktoré odlišuje príslušníkov jednej sociálnej 
skupiny alebo kategórie od druhej (the collective programming of the mind 
which distinguishes the members of one group  or category of people from anot-
her)14  (Hofstede, 1991, s. 5). Kultúra je odrazom stavu mysle, podľa ktorej ľu-
dia premýšľajú, formulujú myšlienky a názory, prejavujú svoje hodnoty 
a postoje a podľa jej noriem sa správajú.  

Definícia vychádza zo základnej myšlienky, že každý z nás si nesie so se-
bou prvky vnímania, myslenia a možného konania tak, ako sa to naučil 
v procesoch socializácie počas svojho života v príslušnom sociálnom prostredí. 
                                                           
11 Jednotlivé paradoxy kultúrnych dimenzií uvádzame v 2. kapitole. 
12 Diagnostike medzikultúrnej komunikácie v rámci dimenzionálnej sondy v kultúre sloven-
ských manažérov uvádzame v 3. kapitole. 
13 Podrobná analýza kultúrnych dimenzií podľa Hofstedeho a Trompenaarsa sa nachádza v 2. 
kapitole. 
14 Koncept “collective programming of the mind”- spoločne programovateľná myseľ, sa po-
dobá konceptu „habitus“ navrhnutého francúzskym sociológom Pierre Bourdieu: „Určité 
podmienky života vytvárajú pre človeka tzv. habitus, systém trvalého a prenášateľného cha-
rakteru ... tvorí základ zvykov a predstáv, ktoré môžu byť kolektívne „nadirigované“ aj bez 
skutočného dirigenta. Bližšie uvedenú štúdiu uvádzame v 2. kapitole. Bourdieu, Pierre: Le 
sens pratique, Paris, Editions de Minuit, 1980. In  Hofstede, 1991, s. 18. Rovnaká definícia 
kultúry platí pre všetky druhy kultúr, teda aj špecifickú národnú aj podnikovú kultúru. 
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Pocity, myšlienky a konanie sú odrazom duševných programov/softvérov mysle 
a Hofstede15 ich považuje za kolektívny fenomén, pretože si ich vždy osvojujú 
ľudia, ktorí žili alebo žijú v rovnakom sociálnom prostredí16.  
 
1.2.1 Úrovne kultúry  

 
V priebehu života sa začleňujeme do viacerých sociálnych systémov cel-

kov, v ktorých prebieha proces socializácie a vďaka ktorým sa stretávame 
s rôznymi kultúrnymi vzormi/vzorcami. Tie v nás navrstvujú jednotlivé úrovne 
kultúry. Základnými úrovňami kultúry podľa Hofstedeho sú: 
-  úroveň národnej kultúry (prípadne kultúr, ak sa v priebehu života sťahu-

jeme) (national level), 
-    úroveň kultúry v súvislosti s určitým etnikom, náboženstvom alebo jazy-

kom (ethnic, religion, linguistic affiliation level), 
-  úroveň kultúry spojená s rodovou rozdielnosťou (mužská a ženská kultúra 

v podobe rolí) (gender level), 
-  úroveň kultúry v súvislosti s príslušnosťou k určitej generácií (generácie 

majú rôzne symboly, hrdinov, rituály a hodnoty) (generation level), 
-   úroveň kultúry súvisiaca s príslušnosťou k určitej sociálnej triede (social 

class level), 
-  úroveň organizačnej kultúry (socializujeme sa v organizácii, ktorá nás 

zamestnáva) (organizational/corporate level). 
 

Sila kultúrnej determinácie v rámci uvedených úrovní je výsledkom rôz-
nych podmienok, napr. možnosti vzdelávania sociálnych tried, generačných 
vplyvov informačných technológií atď.  

„Mentálne naprogramovanie“ rôznymi úrovňami kultúry nemusí vždy 
zodpovedať rovnakým hodnotám. Náboženské hodnoty môžu byť v konflikte s 
generačnými hodnotami, hodnoty v súvislosti s mužskými a ženskými rolami 
môžu byť v konflikte s organizačnou kultúrou (Hofstede, 1991, s. 10). 

                                                           
15 Geert Hofsted je v súčasnosti jedným z najznámejších autorov, ktorý sa zaoberajú kultúrou 
v kontexte manažmentu ako špecifickou kultúrou sociálnej inštitúcie. Svetoznámym sa stal 
vďaka knihe „Cultures and Organizations“ (1991), ktorá má podtitul „Software of the Mind“. 
16Významom kultúry je aj výraz „mentalita“ (z francúzštiny výraz mentalité – „état d´esprit“ – 
stav duše), ktorý sa vyskytuje aj v nemčine a slovenčine, kde znamená to isté: spôsob mysle-
nia, duševné a duchovné prispôsobenie jednotlivca alebo skupiny v závislosti od individuál-
nych dispozícií, veku, výchovy, tradícií a spoločenských podmienok.  V angličtine sa však 
výraz ako taký nepoužíva! Kultúra predstavuje širšie poňatie mentality tým, že je rozšírená 
o určité vonkajšie prejavy (Šroněk, 2000, s. 13). 
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1.2.2 Druhy kultúr  
 

Každý sociálny systém má svoje špecifiká existencie v jednotlivých vidi-
teľných prvkoch17 (spôsob obliekania, architektúra, kultúra stolovania) a nevidi-
teľných prvkoch (napr. normy, hodnoty, postoje, názory atď.) Uvedené špecifi-
ká/kvalita prvkov kultúry formujú rôzne druhy kultúry. 

V kontexte manažmentu18 sa v súčasnosti najčastejšie skúma kultúra ná-
rodná (Hofstede, 1984, 1991, Trompenaars, 1993, Schneider a Barsoux, 1997, 
v našich zemepisných šírkach Nový a kol., 1996, Nový a Schroll-Machl, 1999) 
a kultúra podniková/organizačná19 (Deal a Kennedy, 1982, Kilmann, Saxton, 
Serpa a kol., 1985, Trice a Beyer, 1990, Schein, 1992, Alvesson, 1993, Pheysey, 
1993, Hall, 1995, Brown, 1995, Cameron a Quinn, 1999 a ďalší, v našich zeme-
pisných šírkach Bedrnová a Nový, 1994, Pfeifer a Umlaufová, 1993). Zároveň 
sa objavujú aj výskumy regionálnych kultúr a kultúr povolaní, avšak oveľa v  
menšej miere (Nový, 2004, s. 19). 

V kontexte národnej a podnikovej kultúry, ako v špecifických a kľúčo-
vých druhoch kultúry, sa budeme orientovať aj v predloženej dizertačnej práci. 
Podrobnejšia sa však venujeme možnostiam rozvoja medzikultúrnej komuni-
kačnej kompetencie v oblasti podnikovej kultúry v 4. kapitole. 

 
1. 3  Kultúra ako „sieť spoločných významov“  

 
Kultúra nám poskytuje zmysluplný kontext významov v stretávaní 

s druhými ľuďmi. Poskytuje nám predstavu o spôsobe premýšľania o sebe sa-
mých a tých, ktorí žijú v určitom sociálnom priestore. Poskytuje nám hlavne po-
cit istoty a spolupatričnosti. Kultúra je prejavom nás samých a naše okolie nám 
našu vlastnú kultúru potvrdzuje (Trompenaars, 1998). 
                                                           
17 Bližšie uvádzam prvky kultúry v podkapitole 1.4. 
18 Manažment je v súčasnosti najprogresívnejšie sa rozvíjajúci vedný odbor aplikovanej so-
ciológie, ktorý využíva doterajšie poznatky skúmania kultúry a výsledky jeho výskumov majú 
interdisciplinárny význam a využitie. 
19 V súvislosti s kultúrnymi prvkami sociálnych organizácií sa v odbornej literatúre objavujú 
tri termíny: podniková kultúra (Bedrnová a Nový, 1994, Nový a kol., 1996), firemná kultú-
ra (Pfeifer a Umlaufová, 1993) a organizačná kultúra (Bělohlávek, 1996, Vláčil a kol., 
1997). Ich obsah je rovnaký. V anglickej originálnej literatúre je najfrekventovanejším po-
jmom organizational culture (organizačná kultúra), zriedkavejšie však corporate culture 
(podniková, firemná kultúra). Dôvodom môže byť, ako uvádza Nový, že u nás sa uvedená 
problematika skúma v kontexte manažmentu a vzťahuje sa prevažne k riadeniu podniku. V 
zahraničí, predovšetkým v anglosaských krajinách, sa organizačná kultúra skúma v kontexte 
„organizačného správania“ ako disciplíny, ktorá syntetizuje poznatky sociológie, psychológie, 
manažmentu a ekonomiky (u nás viď Bělohlávek, 1996) a skúma sa aj vo vzťahu 
k neziskovým organizáciám. V literatúre písanej po nemecky sa preto tiež stretávame 
s termínom Organisationskultur, Unternehmenskultur alebo Firmenkultur. Pre potreby dizer-
tačnej práce používame termín podniková kultúra. 
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Trompenaars sa orientuje v kultúre ako v spleti nadobudnutých výz-
namov, ktoré vznikajú spoločným pomenovaním prežitých situácií určitou 
sociálnou skupinou. Zhoda/súhra názorov na spoločne prežité situácie závisí od 
vzájomných očakávaní jednotlivcov v príslušnej sociálnej skupine.  

Jednou z foriem poznávania kultúry je stvárňovanie životných situácií, 
ktoré nám poskytujú plastickejší obraz kultúry a umožňujú nám pomenovať 
v našich vlastných jazykových a myšlienkových predstavách situáciu takými 
prostriedkami, ktoré vystihujú a umožňujú nám porozumieť význam situácie20. 
Ako príklad uvádzame príbeh, ktorý Trompenaars sám zažil:  

Príbeh sa odohral v Amsterdame počas jednej mrazivej zimnej noci. Ne-
známy muž vošiel do stánku s cigaretami. Na sebe mal oblečený Burberry ka-
bát21 a okuliare z rohoviny, ktoré na prvý pohľad prezrádzali, že je bohatý. Kúpil 
si škatuľku cigariet a zápalky. Po chvíli podišiel k stojanu s novinami, kúpil si 
holandský denník a rýchlo vyšiel von do záveterného kúta neďaleko stánku. Pri-
stavil som sa pri ňom s otázkou, či si môžeme spolu zapáliť a prečítať si druhú 
časť novín. S výrazom neveriaceho Tomáša v očiach hodil po mne škatuľku 
s cigaretami, zapálil si noviny a ohrieval si nad nimi ruky. Bol to bezdomovec, 
ktorý sa potreboval zohriať. Bol však príliš plachý na to, aby si kúpil zápalky 
bez cigariet (Trompenaars, 1998, s. 20). 

V spomínanom príbehu očakávanie Trompenaarsa v situácii bolo v úplne 
inej rovine ako očakávanie pozorovanej osoby. Trompenaars svojím prejavom 
správania prezradili bezdomovcovi o sebe oveľa viac, ako sa sám mohol dozve-
dieť o ňom. Rozhodujúcu úlohu v tomto prípade hral význam pripísaný obleče-
niu bezdomovca, ale aj novinám a cigaretám.  

V závislosti od toho, z akého sociálneho prostredia pochádzame, sa odví-
jajú aj naše očakávania v rôznych životných situáciách a prisudzujeme určitý 
význam tomu, čo sme prežili alebo prežívame.  

Pre medzikultúrnu komunikáciu je dôležité pozorovanie týchto symbolov 
(kabát, okuliare, noviny, zápalky, cigarety), prostredníctvom ktorých je možné 
pozorovať prejavy kultúry. Sú to práve ony, ktoré spúšťajú naše očakávania. 
Tvoria základ poznatkov medzikultúrnej komunikačnej kompetencie22. V mo-
mente, keď sa naše očakávania zhodujú s tými, s ktorými komunikujeme, nastá-
va porozumenie významov, názorov, a tým aj kultúr. Očakávania sa odohrávajú 

                                                           
20 Trompenaars skúma kultúru v podobe otázok na archetypné situácie, resp. tzv. kultúr-
nych dilem. Kultúrne dimenzie a široká škála základných rozdielov vo vnímaní sveta a okolia 
poskytujú mozaiku obrazov sveta, v ktorých sú stvárnené najrôznejšie nástrahy. Pri objavova-
ní iných kultúr ako je  naša, odporúča určitú dávku pokory a zmyslu pre humor. Našu schop-
nosť poznávať kultúry prirovnáva „k pripravenosti potme vstúpiť do miestnosti a narážať do 
nevedno ako rozmiestneného nábytku tak dlho, pokiaľ nám bolesť v holennej kosti nepripo-
menie, kde sa čo nachádza“ (Trompenaars, 1998). Bližšie sa ukážkami výskumných arche-
typných situácií/kultúrnych dilem zaoberáme v 3. kapitole. 
21 Burberry je obchodná značka károvaného oblečenia bledohnedej farby s tmavými pásikmi. 
22 Štruktúru/anatómiu kompetencie uvádzame v podkapitole 1.5. 
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v štruktúre viditeľnej/vonkajšej/explicitnej roviny kultúry a neviditeľ-
nej/vnútornej/implicitnej roviny kultúry23. 

Základ Trompenaarseho modelu poznávania kultúrnych rozdielov prame-
ní v šiestich východiskách, ktoré definovali antropológovia Kluckhohnová a 
Strodbeck. Nasledujúce východiská umožňujú pochopiť kultúrnu orientáciu a-
kejkoľvek spoločnosti, bez obáv z jej nekonečnej rôznorodosti:  
1. Existuje limitovaný počet spoločných problémov, na ktoré každá kultúra 

vždy musí nájsť nejaké riešenie. Každá spoločnosť napríklad musí vyrie-
šiť spôsob obliekania, stravovania, bývania ako aj systém sociálnych in-
štitúcií: justície, komunikácie, vzdelávania, zdravotníctva, obchodu, do-
pravy a vlády. 

2. Existuje limitovaný počet alternatívnych riešení uvedených limitovaných 
spoločných problémov. Napríklad v oblasti bývania spoločnosť poskytuje 
rôzne formy ubytovania: apartmány, rodinné domy, iglu, stany, jaskyne, 
ale ľudia by nemali/nemôžu ostať bývať na ulici. 

3. Všetky spôsoby riešenia sa vyskytujú vo všetkých spoločnostiach, líšia sa 
v dôležitosti významu, ktoré im prikladajú. 

4. Každá kultúra má typický profil hodnotovej orientácie a veľké množstvo 
variantných alebo alternatívnych profilov. Napríklad v prípade liečenia 
chorôb môžu prevládať formy klasickej medicíny alebo alternatívnej: a-
kupunktúra, akupresúra, chemoterapia, chirurgický zákrok, modlitby atď. 

5. Aj v rámci typického kultúrneho profilu aj v rámci alternatívnych kultúr-
nych profilov existuje veľké množstvo rôznych preferencií 
a prevládajúcich významov. 

6. Kultúry, ktoré prechádzajú spoločenskými zmenami, nemajú stabilný 
a jasný poriadok v prisúdenom postupe preferencií. Napríklad v kultúrach, 
do ktorých prenikajú prvky informačných technológii, zostáva otázka pri-
orít používania internetu, faxu, e-mailu a pošty veľmi rôznorodá. 

 
Uvedené východiská zdôrazňujú fakt, že každá kultúra odráža aj typické 

normy aj stereotypy24. Takisto sa nedá jednoznačne povedať, že kultúra odráža 
správanie všetkých jednotlivcov, ani nevystihuje správanie každého z nich. Kul-
túra je spoločná, ale nie každý v konkrétnej kultúre myslí a správa sa rovnakým 
spôsobom. Jednotlivé subkultúry25 danej kultúry nevznikajú pod vplyvom geo-
grafického ohraničenia, ale pod vplyvom spoločenských tried, pohlavia, veku, 
etnického pôvodu, náboženstva alebo pracovnej skupiny. 

                                                           
23 Štruktúru/anatómiu kultúry uvádzame v nasledujúcej podkapitole. 
24 Normami a stereotypmi sa zaoberáme v nasledujúcej podkapitole. 
25 Subkultúra je kultúrou určitej skupiny, ktorá má rozdielne hodnoty ako „oficiálna“ kultúra 
(Jandourek, 2001, s. 243). 
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1.4 Štruktúra kultúry  
 

Z dôvodu pochopenia väzieb medzi úrovňami kultúry (napr. národnej, 
podnikovej atď.), jednotlivými prvkami kultúry (symboly, artefakty, normy, 
hodnoty atď.) a základnými dimenziami kultúrnych modelov (napr. univerzál-
nosť, individualizmus, emotívnosť atď.) je dôležité objasniť aj východiskové 
štrukturálne/anatomické prístupy ku kultúre. 

Hofstede uvažuje v dvoch rovinách kultúry. Symboly (symbols), hrdino-
via (heroes) a rituály (rituals) sú podľa miery viditeľnosti pre vonkajšieho pozo-
rovateľa tzv. „vrstvami/pláštikmi/šupkami cibule“, ktorým rozumie ako samo-
statným prvkom kultúry a označuje ich ako zvyky (practices). Tie predstavujú 
viditeľnú explicitnú časť kultúry, tzv. culture one. Jadro kultúry, ktoré nie je 
priamo pozorovateľné a jeho vlastnosti môžeme iba odvodiť z nášho správania, 
tvoria hodnoty. Tie predstavujú neviditeľnú implicitnú rovinu kultúry, tzv. cul-
ture two. Keďže určité hodnoty určitej kultúry identifikujeme iba na základe ná-
šho správania, spoločné tendencie prejaveného správania, myslenia, konania 
a cítenia tvoria základ kultúrnych dimenzií. 
 

 
Obr. 1 tzv. „Cibuľový“ model kultúry. Znázorňuje roviny kultúry, v ktorých sa 

prejavujú kultúrne rozdiely (podľa Hofstede, 1991, s. 9., upravené 
a preložené NĎ).  
Trompenaars premýšľa o kultúre taktiež v dvoch rovinách: explicitnej a 

implicitnej. Každá z nich sa prejavuje v podobách (ne)viditeľnosti a možno ich 
prirovnať k ľadovcu čnejúcemu nad morskou hladinou, pričom v rámci implicit-
nej roviny zdôrazňuje tzv. podvedomie (Trompenaars 1998, s. 20-23)26. 

Najľahšie identifikovateľná vrstva kultúry je jej explicitná (explicite) 
časť. Tvoria ju symboly (symbols) kultúry: existencia jazyka, architektúra, stav-
by, design, móda a umenie27.  

                                                           
26 Trompenaars uvádza tzv. „iceberg (ľadovcový)“ model, ktorý vychádza zo Scheina 
(1992).  
27 Hofstede nazýva túto rovinu kultúry tzv. culture one.  
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Explicitná časť kultúry reflektuje hlbšie vrstvy kultúry, jej implicitnú 
(implicite) časť. Tvoria ju normy a hodnoty kultúry a spoločné predpoklady28. 

Naše predsudky (prejudices) vznikajú na pozorovateľnej úrovni symbo-
lov a práve v okamihu, keď vyslovujeme svoje názory na viditeľné symboly inej 
kultúry, odkrývame viac z kultúry, z ktorej pochádzame ako z kultúry, ktorú 
hodnotíme.  

Norma (norm) určuje, čo je „správne“ a „nesprávne“. Norma sa udržuje a 
rozvíja na formálnej úrovni ako písané pravidlo a na neformálnej úrovni ako so-
ciálna kontrola. Normy, či už vedome, alebo podvedome, nám dávajú pocit isto-
ty, že to, ako sa správame, je normálne, a tak sa aj máme správať. Hodnoty nás 
v tom utvrdzujú, že sa tak aj chceme správať. 

Hodnoty (values) určujú predstavy „dobra“ a „zla“, a preto sú úzko späté 
s ideálmi (ideals), ktoré vyznávajú príslušníci určitej sociálnej skupiny. 

Kultúra je stabilná vtedy, keď normy nášho správania odrážajú hodnoty, 
ktoré vyznávame. V opačnom prípade nastáva preskupenie systému kultúry, je-
ho noriem a hodnôt29.  

Podvedomú (unconcioused) časť kultúry reprezentujú spoločné predpo-
klady (shared assumptions)  kultúry. Predpokladmi sa nazývajú všetky spôsoby 
riešenia každodenných situácií, ktoré sa stávajú absolútne samozrejmé30. Zdro-
jom vzniku základných predpokladov je opakovaná skúsenosť, resp. opakovaná 
funkčnosť určitého spôsobu riešenia problému. 

Naše sociálne vzťahy v sociálnych organizáciách vytvárajú variabilný sú-
bor symbolov explicitnej kultúry, ktoré sú odrazom našej implicitnej kultúry 
a jej hodnôt a noriem.  

Každý prvok kultúry, symbol, norma, hodnota a predpoklad má svoju 
normálnu priemernú hodnotu výskytu a marginálnu extrémnu odchýlku výskytu 
v príslušnej sociálnej skupine. Normálnymi priemernými hodnotami výskytu sa 
posudzujú kultúry v podobnostiach. Marginálnymi extrémnymi odchýlkami vý-
skytu sa hodnotia kultúry v odlišnostiach.   

Prejavy nášho správania, ktoré odráža marginálne hodnoty a normy, sa 
považujú za stereotypy (stereotypes). Človek má tendenciu si ich všímať naj-
viac, lebo zdôrazňujú odlišnosti. Sú zároveň veľmi nebezpečné z pohľadu po-

                                                           
28 Hofstede nazýva túto rovinu kultúry tzv. culture two.  
29 Príkladom rozdielu medzi normou a hodnotou je situácia, keď sa ľudia na seba pri pozdrave 
usmievajú. Ak sa spýtame ľudí, prečo sa usmievajú a odpovedia nám, že dôvodom je radosť 
a prejav pozornosti, je to hodnota. Ak mám odpovedia, že nevedia, prečo sa usmievajú, ale 
robia to preto, lebo to robia ostatní, potom hovoríme o norme. 
30 Predpokladom je napríklad dýchanie - keby sme sa mali každých tridsať sekúnd zaoberať 
potrebou zabezpečiť kyslík na dýchanie. Riešenie sa nám vytráca z vedomia a stáva sa súčas-
ťou systému absolútnych predpokladov (Trompenaars, 1998). 
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znávania kultúry, lebo skresľujú náš pohľad  na štandardné správanie v určitom 
prostredí31.    

V predloženej dizertačnej práci sa špecifickým prístupom kultúrnych di-
menzií pohybujeme v štruktúre/anatómii kultúry v jej implicitnej rovine, ktorá je 
rovnaká pre oboch kľúčových autorov, Hofstedeho i Trompenaarsa32. Implicitná 
rovina determinuje naše premýšľanie, formuláciu našich myšlienok a názorov, je 
prejavom našich hodnôt a odzrkadľuje normy, podľa ktorých sa správame.  
 

1.5 Anatómia medzikultúrnej komunikačnej kompetencie  
 

Rozvinutá medzikultúrna komunikačná kompetencia sa stáva stabilnou 
charakteristikou našej osobnosti. To znamená, že keď rozumieme vnútornému 
členeniu kompetencie, vieme s veľkou pravdepodobnosťou predvídať správanie 
človeka v rôznych sociálnych situáciách. Jednotlivé časti osobnosti, ktoré do 
kompetencie vstupujú, môžeme rozdeliť do piatich kategórií: motivácia, charak-
ter/povaha, vedomosti, zručnosti a správanie.  

Medzikultúrna psychológia sa venuje predovšetkým bádaniu v oblasti mo-
tivácie a charakteru/povahy.  

Medzikultúrna komunikácia sa zaoberá predovšetkým oblasťami nadobú-
dania vedomostí, využívania zručností a prejavov správania33. 
 

 
Obr. 2 Hierarchický model anatómie kompetencie (Kubeš,  2004, s . 28), upra-

vené NĎ. 

                                                           
31 V rámci kultúry existujú aj jednotlivci, ktorí sa v danej kultúre nesprávajú podľa kultúrnych 
noriem a neodrážajú hodnoty príslušnej kultúry. Jednotlivci s uvedenými charakteristikami sa 
vyskytujú v každom kultúrnom systéme a je preto potrebné pri skúmaní kultúrnych systémov 
brať do úvahy aj v ďalšej kapitole tento fakt pri vyslovovaní záverov z poznania (Trompena-
ars, 1998). 
32 Publikácie ďalších autorov, ktorí sa venujú modifikovaným prístupom kultúrnych modelov, 
uvádzame v zozname literatúry. Ide predovšetkým o Schneidera a Barsouxa (1997), Kottera 
a Hesketta (1992), Halla (1995), Denisona (1982), Lundberga (1985). 
33 Jednoduchý model anatómie kompetencie uvádzam podľa Lucia a Lepsingera (1999), In: 
Kubeš, M.: Manažerské kompetence. Grada, 2004, s. 28. Preklad do slovenčiny NĎ. 
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1. Motivácia. K motivácii zaraďujeme všetko, čo nás podporuje k aktivite 
určitým smerom. Motivácia sa odvíja od našich hodnôt a noriem, preto 
pre každého z nás je motivujúce niečo iné. 

2. Charakter/povaha. K základným rysom našej osobnosti patrí talent, 
temperament a inteligencia, ktoré regulujú naše emocionálne reakcie na 
vonkajšie podnety z okolia. 

3. Vedomosti. K základným vedomostiam medzikultúrnej komunikačnej 
kompetencie patria napr. znalosti o dimenziách kultúrnych modelov, kto-
rým sa venujeme v 2. kapitole. Tvoria základnú bázu rozvíjania medzikul-
túrnej komunikačnej kompetencie. 

4. Zručnosti. Tvoria nadstavbu medzikultúrnym vedomostiam a poznatkom 
a sú prejavom technickej schopnosti pracovať s nadobudnutými poznat-
kami. K medzikultúrnym zručnostiam patrí napr. realizácia diagnostickej 
sondy kultúry, interpretácia zistených kultúrnych skutočností, pomenova-
nie vlastných skúseností v kontexte medzikultúrneho terminologického 
aparátu, ktorým sa venujeme v 3. kapitole. 

5. Správanie. Medzikultúrne správanie je jasným dôkazom zvládnutia me-
dzikultúrnej komunikačnej kompetencie. Pokiaľ medzikultúrnu komuni-
kačnú kompetenciu raz nadobudneme, s jej pomocou dokážeme medzi-
kultúrne komunikovať a predvídať správanie ľudí v rôznych sociálnych 
situáciách. Naše správanie v medzikultúrnych situáciách je odrazom ú-
rovne jej zvládnutia; niekomu môžu chýbať vedomosti, inému zručnosti 
a ďalšiemu emocionálna inteligencia prejaveného porozumenia.   

 
1.6 Historické pramene medzikultúrnej komunikácie  
 

Východisko medzikultúrnej komunikácie a potreba jej ďalšieho skúmania 
a rozvoja vychádza z antropologického vnímania kultúry a nadväzuje na kon-
cepcie kultúrnej a sociálnej antropológie XIX. a XX. storočia34. 

V prvej polovici XX. storočia americké antropologičky Ruth Benedictová 
(1887-1948)  a Margaret Meadová (1901-1978) položili základy medzikultúrnej 
komunikácie vyslovením hypotézy, že každá spoločnosť/kultúra, moderná aj 
tradičná, dennodenne rieši rovnaké sociálne situácie tak, ako ich rieši každá iná 
kultúra. Rozdiel existuje len v spôsobe, akým jednotlivé kultúry nachádzajú od-
povede na rovnaké otázky.  
 V druhej polovici XX. storočia sa antropológovia orientovali na hľadanie 
odpovedí, aké sú štandardné sociálne situácie, ktoré rozdeľujú jednotlivé spo-
                                                           
34 Prehľad publikácii medzikultúrnej komunikácie tak, ako sa postupne vyvíjala v XX. storo-
čí, zachytáva Príloha 1 Základný rámec zahraničnej odbornej literatúry medzikultúrnej 
komunikácie. Uvedené zdroje sú v angličtine a ich zoznam nie je vyčerpávajúci, je zostavený 
podľa dostupnosti publikácii v súčasnosti a na základe odporučení odborníkov na medzikul-
túrnu komunikáciu. 
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ločnosti/kultúry  v ich riešení. Využívali pritom nielen racionálne úvahy a skú-
senosti, ale aj štatistické výskumy (Hofstede, 1991, s. 13, 249-250, 255). 
 V roku 1954 sociológ Alex Inkeles a psychológ Daniel Levinson uverejni-
li rozsiahlu štúdiu národnej kultúry (Hofstede, 1991, s. 13-14, 267). Výsledkom 
štúdie boli oblasti problémov, ktoré sa stali základnými charakteristikami spo-
ločností na celom svete: 
1. vzťah k autoritám (napr. nadriadený, rodič, pedagóg, tzv. sociálna nerov-

nosť), 
2. vzťah medzi jednotlivcom a spoločnosťou (ja a my), 
3. sociálne dôsledky maskulínnych (racionálnych) a feminínnych (empatic-

kých) prejavov v kultúre, 
4. zvládanie kritických situácii (ovládanie neistoty, autonómia 

a systematickosť, prejavy emócii).  
Autori, ktorí sa vedecky a odborne venujú kultúre, pristupujú metodicky 

ku kultúre najskôr z hľadiska buď antropologického, sociologického, psycholo-
gického, alebo filozofického. Vo fáze intrepretovateľnosti poznania potom do-
zrievajú do štádia interdisciplinárneho uplatnenia. 
   

Geert Hofstede35 a Fons Trompenaars36, kľúčoví sprostredkovatelia myš-
lienky medzikultúrneho poznávania a získavania medzikultúrnej komunikačnej 
kompetencie, tvoria jadro myšlienkových postupov predloženej dizertačnej prá-
ce. Sú manažérmi z podnikovej praxe37, ktorí postavili vlastné poznávanie kultú-
ry optikou kultúrnych dimenzií na antropologických základoch.  

Predovšetkým Geerta Hofstedeho považuje odborná verejnosť za klasika 
disciplíny medzikultúrnej komunikácie38. Podľa Hofstedeho je svet plný kon-
frontácií medzi ľuďmi a ich kultúrami. Všetky kultúry sveta sú vystavené rov-
nakým problémom a ich riešenie vyžaduje spoluprácu. Ekonomické, technické 

                                                           
35 Odborný profil Geerta Hofstedeho uvádzame v Prílohe 2. 
36 Odborný profil Fonsa Trompenaarsa uvádzame v Prílohe 3. 
37 Základným zdrojom teoretických postupov uplatňovaných v kultúrnych procesoch je eko-
nomika a politika, ako sociálne inštitúcie sociálneho prostredia. Ak uvedieme v rámci me-
dzikultúrnej komunikácie podnikové a národné kultúry, máme na mysli kultúry a ich kul-
túrne rozdiely charakteristické pre sociálne organizácie týchto inštitúcií. Nazdávame sa, že 
východiská a závery dizertačnej práce môžu mať všeobecný charakter pre kultúru akejkoľvek 
sociálnej organizácie na úrovni národnej, regionálnej, etnickej, náboženskej, lingvistickej, 
rodovej, generačnej, sociálnej triedy, profesijnej alebo podnikovej. 
38 Geert Hofsted dostal v 70. rokoch príležitosť spracovať výsledky rozsiahleho výskumu 
kultúrnych hodnôt zamestnancov IBM vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Respondenti, 
ktorí sa zúčastnili tohto výskumu, pracovali v miestnych pobočkách jednej medzinárodnej 
firmy IBM a každý respondent pochádzal z inej krajiny, a tým aj z inej kultúry. Štatistickou 
analýzou odpovedí týkajúcich sa kultúrnych hodnôt zamestnancov IBM z rôznych krajín, od-
halil oblasti problémov, ktoré len potvrdili predpoklady Inkelesa a Levinsona o rozdielnosti 
kultúr. Tie sa stali základom tzv. štvordimenzionálneho modelu merania kultúrnych rozdielov, 
na ktorý ďalej nadviazal Fons Trompenaars. Uvedené dimenzie sa stali základným teoretic-
kým východiskom dizertačnej práce, ktoré rozpracovávame v ďalšej kapitole.  
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a celospoločenské problémy sa často posudzujú iba zo stránky odbornej a často 
sa zabúda, že porozumieť kultúre myslenia partnerov je rovnako potrebné, ako 
poznať odbornú problematiku.  

Fons Trompenaars vychádza z diela Kluckhohnovej a Strodtbecka39 
a rozvíja Hofstedeho teóriu kultúrnych dimenzií. Dôležitý posun kultúrneho po-
znania v oblasti medzikultúrnej komunikácie, okrem rozšírenia štyroch základ-
ných dimenzií a piatej, špecifickej pre oblasť Číny a Japonska40, na sedem41, 
spočíva v tom, že prejavy zvládania kultúrnej kompetencie človeka sa nekončia 
hranicou uvedomovania si kultúrnych rozdielov, ale tzv. procesom „rekonciliá-
cie“42 (reconciliation) (Trompenaars, 1998, s. 26).  

Rekonciliácia znamená, že kultúrne rozdiely nielen rešpektujeme, ale 
rôznorodosť kultúry využívame na to, aby sme uvažovali o medzikultúrnych 
rozdieloch/dilemách rovnovážne a boli sme schopní pracovať s polaritami ako s 
protichodnými hodnotami. Je to proces sebapoznávania cestou limitov, extré-
mov, hraníc, tzv. „polarít kultúrnych paradoxov“. Ak dokážeme rešpektovať 
rozdielne kultúrne identity43, stávajú sa tieto dve podmienky (uvedomenie a reš-
pekt) východiskom na zvládnutie rekonciliácie ako procesu zosúlaďovania kul-
túrnych rozdielov.  

 

Východiskovú rôznorodosť diskusie o medzikultúrnej komunikácii dopĺ-
ňajú aj charakteristiky ďalších zahraničných autorov D´Iribarna, Laurenta, Ver-
luytena a Adlerovej. 

Francúzsky antropológ Philippe D´Iribarne je predstaviteľom antropolo-
gického postupu poznávania kultúry, ktorý hľadá cestu poznávania rôznych kul-
túr zvnútra, prostredníctvom pobytu vnútri špecifickej skupiny na určitý čas 
(D´Iribarne, 1989). 

                                                           
39 Florence Kluckhohnová a F. L. Strodtbeck ponúkajú antropologický postup poznávania 
kultúry z pohľadu orientácie na hodnoty, ktoré určujú organizáciu jednotlivých kultúr. Ich 
teória je založená na výskume vidieckych spoločenstiev v juhovýchodnej časti USA, ktorého 
závery majú oveľa širšie kultúrne súvislosti. Hodnoty rozdelili autori do šiestich základných 
skupín, ktoré  reprezentujú uhol pohľadu na svet. Ich analýzou sa dá vytvoriť profil kultúry. 
Základné skupiny hodnôt sa delia podľa: 1. charakteru (povahy) človeka, 2. vzťahu človeka 
k jeho prostrediu, 3. vzťahu človeka k druhým ľuďom, 4. charakteru ľudskej činnosti, 5. ča-
sového charakteru ľudskej činnosti a 6. priestorového charakteru ľudskej činnosti (Brooks, 
2003). Konštatujú, že: „...existuje obmedzený počet spoločných ľudských problémov, ktoré sa 
musia vždy vyriešiť a všetky alternatívy riešení sú prítomné vo všetkých kultúrach, avšak 
každá z nich im prisudzuje rozdielnu prioritu. V rámci priorít riešení potom existuje množstvo 
variantov a náhradných riešení.“ (Trompenaars, 1998, s. 26-27). 
40 Jednotlivé dimenzie Hofstedovho modelu rozpracovávame v 2. kapitole. 
41 Jednotlivé dimenzie modelu Trompenaarsa rozpracovávame v 2. kapitole. 
42 Bližšie uvádzame proces rekonciliácie v jednotlivých kultúrnych dimenziách v 2. kapitole. 
43 Kultúrnu identitu v kontexte dizertačnej práce reprezentujú dimenzionálne kultúrne modely 
determinujúce správanie, hodnoty, pravidlá a normy príslušníkov národných i podnikových 
kultúr. 
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André Laurent tiež nadviazal na výskum Kluckhohnovej a Strodtbecka. 
Vo svojich prácach sa snaží dokázať, že všeobecne prijímané názory sociálnej 
skupiny manažérov v krajine (ako súčasť podnikovej kultúry) sú výsledkom pô-
sobenia prvkov národnej kultúry, a preto je dôležité ich uvedomovanie si pri u-
niverzálnosti riadenia a organizačných teóriách44. Teórie, predovšetkým tie 
predpisné, môžu odporučovať prístup, ktorý bude fungovať v jednej krajine, ale 
prejaví sa ako menej funkčný v druhej krajine. Kultúra určuje a ovplyvňuje 
správanie manažmentu medzinárodných firiem v jednotlivých krajinách 
a spôsobuje vzájomné rozdielnosti/odlišnosti. 

Belgický profesor Paul Verluyten45 vzťahuje poznanie kultúry ku kon-
krétnemu riešeniu, ktorým jednotlivé kultúry zvládajú všeobecné problémy, 
napr. v kultúre stravovania vychádza z princípu, že jesť musia všetci ľudia, ale 
rozdiel je v tom, čo jednotlivé kultúry považujú za požívateľné a čo za skutočné 
jedlo. To isté platí v prípade všetkých sociálnych inštitúcií (výchova, vzdeláva-
nie, ekonomika, náboženstvo atď.). Podľa Verluytena preniká kultúra do všet-
kých oblastí nášho života – ako sa správame, akú morálnu váhu v našom živote 
majú naši rodičia, čo si myslíme o príčinách chorôb a smrti; to všetko je určova-
né kultúrou, v ktorej sme vyrástli. 

Nancy Adlerová, americká profesorka medzinárodného manažmentu na 
kanadskej univerzite, sa venuje medzinárodným dimenziám organizačného 
správania a svojou prácou nadväzuje taktiež na výsledky Kluckhohnovej, Strod-
tbecka a Hofstedeho. Svoje výskumné práce, predovšetkým z oblasti podnikania 
a manažmentu, orientuje na porovnávanie kultúrnych rozdielov Ázie, Afriky, 
západnej a východnej Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Blízkeho východu. 
Kultúru USA uvádza ako východiskový bod v porovnávaniach, lebo veľká časť 
medzikultúrnych skúseností a poznatkov pramení z tohto prostredia. Podporuje 
a rozvíja myšlienku rozpadu idealizácie univerzálneho používania amerických 
postupov, ako aj bagatelizáciu globálnych problémov riešením jednoduchým, vo 
všetkých kultúrach jednotným prístupom. Zaujímavým prvkom jej publikácií je 
názorné porovnávanie kultúrnych rozdielov prostredníctvom svetovej filmovej 
produkcie. 

Slovenská sociológia sa venuje téme medzikultúrnej komunikácie ako 
problematike sociálnych vzťahov od 1. polovice XX. storočia predovšetkým 
v oblasti národnej kultúry (Heřmanová, AC 10., 2001, s. 223-229). 

                                                           
44 Univerzálnosti riadenia a organizačným teóriám ako špecifickým oblastiam perspektívnej 
kultúrnej výchovy sa venujeme v podkapitole Medzinárodné manažérske školy a manažérska 
úspešnosť v rôznych kultúrnych prostrediach v 4. kapitole. 
45 V roku 1995 som absolvovala predmet Medzikultúrna komunikácia u prof. Verluytena 
v rámci študijného pobytu Európskej únie TEMPUS na Univerzite v Antverpách. Prípadové 
štúdie, simulácie a hranie rolí boli kľúčové nástroje medzikultúrneho poznávania, najmä jej 
experimentálnej časti. Túto odbornú prípravu a skúsenosť využívame aj v predloženej dizer-
tačnej práci. 
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Jedným z najstarších predstaviteľov sociologického myslenia na Sloven-
sku bol Ján Lajčiak (+1918) a jeho monografia Slovensko a kultúra, ktorá vyšla 
posmrtne. Vo svojich sociologických štúdiách sa zameriaval na charakteristiku 
slovenskej kultúry, a to najmä na obavu zo zmien, neistoty, nových myšlienok 
a postupov a vzťahu jednotlivca a masy/kolektívu. Napriek takmer storočnej his-
tórii už vtedy úspech videl v intelektualite a moralite ako merateľných hodno-
tách národa a v rozvoji vlastných myšlienok a porozumení vlastným pocitom 
ako energií ducha.  

Ďalším významným príspevkom sociológie k skúmaniu medzikultúrnych 
vzťahov je práca Dornkappel. Predmestie troch jazykov (1938), ktorého autorom 
je Ilia J. Marko. Výskum, ktorý Marko realizoval, možno označiť za prvú prí-
padovú štúdiu medzikultúrnych vzťahov. Zameral sa na vzťahy medzi Slovák-
mi, Maďarmi a Nemcami ako príslušníkmi troch majoritných národných kultúr s 
historicky silnou väzbou na danú lokalitu. Jeho prácu možno označiť ako parale-
lu s americkou sociológiou, najmä s tzv. chicagskou školou, ktorá v rovnakom 
období tématizovala problematiku medzikultúrnych vzťahov mesta a chudob-
ných predmestí.  

I keď sa predstavitelia slovenského sociologického myslenia venovali 
skôr riešeniu sociálnych otázok, robotníckej otázke a problematike národa, exis-
tovali štúdie z oblasti metodológie, napr. Alexander Hirner (1976), ktorý pro-
pagoval obsahovú identifikáciu udalostí a v rámci nich dimenzionálnu analýzu. 
Jeho prácu možno tiež považovať za paralelu dimenzionálnych modelov kultúr 
Hofstedeho a Trompenaarsa. 

Anton Štefánek sa téme medzikultúrnych vzťahov venoval vo svojej prá-
ci Základy sociografie Slovenska (1945) a zredukoval ju na otázku národného 
školstva. 

V neposlednom rade uvedieme Samuela Štefana Osuského, ktorý okrem 
Marka okrajovo uvádza medzikultúrne vzťahy v učebnici Úvod do sociologie 
(1930). 

 

V súčasnosti pokračujú práce na analýze a interpretácii rôznych kultúr v 
dielach mnohých autorov. V ďalšom kontexte dizertačnej práce pokračujeme 
v analýze dimenzionálnych modelov kultúry Geerta Hofstedeho a Fonsa Trom-
penaarsa. 

 

Hofstede identifikuje štyri základné dimenzie v medziľudských vzťahoch: 
1. vysoký a nízky mocenský odstup, 2. individualizmus a kolektivizmus, 3. 
maskulínnosť a feminínnosť a 4. silnú a slabú obavu z neistoty.  Neskôr objavil 
a pomenoval aj piatu dimenziu kultúry, orientáciu na dlhodobosť a krátkodo-
bosť, tzv. konfucionizmus, ktorá z časového hľadiska charakterizuje sociálne 
vzťahy v súvislosti s prieskumami národnej kultúry Číny a Japonska46. 

                                                           
46 Uvedená dimenzia bola objavená samostatne a neskôr ako štyri základné dimenzie. 
V predkladanej dizertačnej práci nie je rozpracovaná. Hofstede ju podrobne rozpracováva 
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 Trompenaars identifikuje kultúrne dimenzie medziľudských vzťahov a ich 
časové a priestorové vnímanie. V rámci týchto kvalitatívnych vzťahov určuje 
sedem základných dimenzií kultúry, z ktorých tie, ktoré sa týkajú priamo medzi-
ľudských vzťahov, sú podobné dimenziám Geerta Hofstedeho. Zvyšné vyjadrujú 
jemné členenia kultúrnych rozdielov, ktoré môžeme rozpoznať už pri krátkom 
stretnutí s príslušníkmi odlišných kultúr a viažu sa k otázkam vzťahu k času a k 
priestoru. Medzi jeho päť základných kultúrnych dimenzií, ktoré sa viažu k roz-
dielnemu sociálnemu vnímaniu medziľudských vzťahov patrí: 1. univerzalizmus 
a partikularizmus, 2. kolektivizmus a individualizmus, 3. neutralita a emocio-
nálnosť, 4. difúznosť a špecifickosť a 5. status vybudovaný úspechom  a prisu-
dzovaním. Zvyšné dve dimenzie: 6. sekvenčnosť a synchronizácia a 7. vnútorná 
orientácia a vonkajšia orientácia, sa viažu k rozdielnemu vnímaniu času a prie-
storu.  

Podrobnej analýze a interpretácii významu jednotlivých kultúrnych di-
menzií Hofstedeho a Trompenaarsa sa venujeme v 2. kapitole. 
 
 

ZÁVER 
 

Medzikultúrne komunikovať znamená štrukturovane sa orientovať 
v sociálnych väzbách medziľudských vzťahov. Medzikultúrna komunikačná 
kompetencia ako sociálna kompetencia kultúrnych vzťahov slúži na poznávanie 
nášho správania a na pozorovanie správania ľudí v našom okolí.  

Správanie ľudí je odrazom vnútorných hodnôt a noriem, ktoré vytvárajú 
skrytú rovinu kultúry človeka. V skrytej rovine kultúrnych hodnôt a sociálnych 
noriem sa nachádzajú najdôležitejšie zákonitosti, ktoré ovplyvňujú  spôsob ná-
šho premýšľania o živote a odrážajú sa vo všetkých prvkoch každej kultúry. U-
vedené zákonitosti kultúry vznikli nánosom/prekrývaním/vplyvom/pôsobením 
socializácie, enkulturácie, difúzie, akulturácie a byrokratizácie ako kultúrnych 
procesov sociálnych inštitúcií a ktoré neustále pôsobia na nás v priebehu celého 
života. 

Jedným zo súčasných spôsobov využitia medzikultúrnej komunikácie je 
poznávanie kultúry prostredníctvom dimenzií modelov kultúry, ktoré tvoria 
panorámu rôznych pohľadov na kultúru, tzn. kultúrnych dimenzií. Dimenzia je 
spoločný menovateľ určitých charakteristických spôsobov správania sociálnej 
skupiny ľudí, ktorá v kultúrnej diagnostike predstavuje určitú mieru výskytu 
prevládajúceho správania. 

Súčasťou medzikultúrnej komunikačnej kompetencie je zvládnutie re-
konciliácie, tzn. polarizácie myslenia, ktorá sa prejavuje v schopnosti využívať 
protichodné názory, postoje a myšlienky v našom správaní v záujme nastavenia 
správnych očakávaní, objektívneho posudzovania sociálnej reality a komuniká-
cie v nej. 
                                                                                                                                                                                     
v publikácii: „The Cofusius connection: from cultural roots to economic growth“, Organiza-
tional dynamics (1988). 
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2 MEDZIKULTÚRNE ROZDIELY  
A MEDZIKULTÚRNA KOMUNIKAČNÁ KOMPETENCIA  
 
V štruktúre/anatómii medzikultúrnej komunikačnej kompetencie tvoria 

vedomosti nevyhnutné základy medzikultúrneho poznávania/správania. V záuj-
me objektívneho posudzovania sociálnej reality je prístup formou kultúrnych 
dimenzií jedným zo systémových a analytických prístupov zhromažďovania po-
znatkov v oblasti medzikultúrnych rozdielov a medzikultúrnej komunikácie. 

Kultúrna dimenzia47 je špecifickým nástrojom metodického  získavania 
medzikultúrnej komunikačnej kompetencie/poznávania kultúry v oblasti vzdelá-
vania a ustáleným kategoriálnym aparátom empirického výskumu48 v sociológii 
kultúry. Získavanie takýchto poznatkov o vlastnej kultúre cestou kultúrnych di-
menzií je tézou portrétovania kultúrneho potenciálu. 

Rozdielne postoje kultúr k riešeniu štandardných životných situácií49 sú 
odrazom základných hodnôt kultúry, určujú pohyb/posun kvalitatívnej 
vzdialenosti kultúr a sú merateľné vo vzťahu k iným kultúram.  

V  nasledujúcej kapitole je rozpracovaný teoretický/obsahový výklad jed-
notlivých termínov dimenzií kultúrnych modelov Geerta Hofstedeho a Fonsa 
Trompenaarsa. Zároveň je načrtnutý súbor pravdepodobných/typických prevlá-
dajúcich kultúrnych prejavov a noriem, ktoré je možné pozorovať v správaní 
príslušníkov kultúr. Tým sa napĺňajú charakteristiky jednotlivých indexov50 a 
polarity kultúrnych dimenzií. 

Hofstede je v dimenzionálnom prístupe ku kultúre normatívny, avšak jed-
noznačnejší. Výklad jednotlivých dimenzií sa sústreďuje viac na marginál-
ne/bipolárne charakteristiky tendencií správania príslušníkov kultúr vo vybra-
ných sociálnych inštitúciách, tzn. rodina, škola, zamestnanie a politika. 

Trompenaars je v dimenzionálnom prístupe otvorenejší, a tým ústretovej-
ší. Poskytuje širší rozsah možností prejavených pocitov a spôsobov správania a 
možnosť výberu poznania a osvojenia si inej kultúry.  

Základný rozdiel v modeloch kultúr Hofstedeho a Trompenaarsa spočíva 
v tom, že Trompenaarse uvažuje o základných hodnotách zistených v kultúrnej 
dimenzii jednotlivých kultúr ako o flexibilných a kultúrne dynamických veliči-
nách a nikdy nekončiacom procese kultúrneho uvedomovania tzv. rekonci-
liácii51. 
 

                                                           
47 Kultúrnu dimenziu uvádzame v 1. kapitole. 
48 Otázkam metód diagnostiky kultúry, predovšetkým jej dotazníkovým metódam, sa podro-
bnejšie venujeme v 3. kapitole. 
49 Štandardné životné situácie uvádzame v 1. kapitole. 
50 Indexom kultúrnych dimenzií Geerta Hofstedeho sa zaoberáme v 3. kapitole, ktorá sa venu-
je diagnostike kultúr sociálnych organizácií. 
51 Proces rekonciliácie vysvetľujeme v 1. kapitole. 
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2.1 Dimenzie kultúrneho modelu Geerta Hofstedeho52 
 

Hofstede definuje kultúru ako kolektívny fenomén alebo kolektívne 
programovanie mysle/myslenia (mind), ktorým sa odlišujú jednotliví členovia 
kultúr, sociálnych skupín alebo kategórií (Hofstede, 1991, s. 5)53. 

Hofstedeho prístup slúži ako inštruktážny sprievodca pre modely kul-
túrnych dimenzií. Sústreďuje sa na detailný popis súboru prejavov a odporú-
čajúcich spôsobov a noriem správania v jednotlivých kultúrach na etnickom 
princípe.  

Hofstede vytvoril svoj model kultúrnych rozdielov pozostávajúci z polarít 
štyroch dimenzií: 1. mocenského odstupu, 2. individualizmu a kolektivizmu 3. 
maskulínnosti a feminínnosti a 4. obavy z neistoty.  
 
2.1.1 Mocenský odstup  
 

Kultúrna dimenzia potvrdzuje fakt, že postavenie ľudí v sociálnej organi-
zácii nie je rovnaké. Všetci sme si rovní, ale niektorí rovnejší! Nerovnosť existu-
je v každom sociálnom systéme. Aj v tých najjednoduchších kultúrach sú ľudia 
väčší, silnejší alebo slušnejší. Pravdou zostáva, že niekto má v rukách väčšiu 
moc a je schopnejší ovplyvňovať správanie iných. Niekto je bohatší, iný má lep-
šie postavenie a vzbudzuje rešpekt. 

Mocenský odstup ako kultúrna dimenzia charakterizuje nerovnaké so-
ciálne postavenie príslušníkov sociálnej organizácie. Vysoký index mocenskej 
vzdialenosti znamená, že spoločnosť akceptuje hierarchickú diferenciáciu na 
každom sociálnom stupni. Nízky index mocenskej vzdialenosti, naopak, zname-
ná akceptovanie vzťahov rovnosti. 

Fyzické a intelektuálne schopnosti, moc, bohatstvo a uznanie môžu, ale 
nemusia, spolu súvisieť. Úspešní umelci a vedci sa tešia zo spoločenského uzna-
nia, ale málokedy sa tešia aj z patričného finančného ohodnotenia a málokedy 
majú politickú moc. Politici v niektorých krajinách sa tešia z uznania a moci bez 
bohatstva, obchodníci sa tešia z bohatstva a moci bez uznania. Motív vznikajú-
cich nerovností v kultúrnom systéme je rôzny napr. športovci sa stávajú profe-
sionálmi pre peniaze a obchodníci vstupujú do verejného života, aby získali 
uznanie. 

                                                           
52 Obsah uvedenej podkapitoly bol publikovaný v článkoch Ďurigová, N.: Medzikultúrna 
komunikácia: model merania kultúrnych rozdielov. In: Fischerová, A. (ed.): Rozmanitosť 
kultúry. Bratislava, 1999, s. 152-168; Ďurigová, N.: Medzikultúrne poznávanie – kultúrne 
dimenzie. In: Fischerová, A. (ed.): Kulturologické reflexie. Bratislava, 2000, s. 119-124. 
53 Skupina je súbor niekoľkých ľudí, ktorí sa vzájomne kontaktujú/stretávajú. Kategóriu 
predstavujú ľudia, ktorí nemusia byť vzájomne v kontakte a spája ich spoločný znak, napr. 
ľudia narodení v roku 1940. 
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Tabuľka č. 1 
Kľúčové/vybrané rozdiely v prejavoch a normách správania medzi kultúrami s 
nízkym a vysokým mocenským odstupom (Hofstede, 1991, s. 37) 
 

Nízky index mocenského odstupu Vysoký index mocenského odstupu 
Nerovnosť medzi ľuďmi je minimál-
na. 

Nerovnosť medzi ľuďmi sa očakáva a nie 
je prekážkou. 

Rodičia považujú svoje deti za rovno-
cenných partnerov. 

Rodičia vedú svoje deti k poslušnosti. 

Učitelia na hodine očakávajú iniciatí-
vu od študentov. 

Učitelia preberajú akúkoľvek iniciatívu v 
triede. 

Deti považujú rodičov za rovnocen-
ných partnerov. 

Deti považujú svojich rodičov za nadra-
denú autoritu. 

Učitelia sú experti, ktorí učia neosob-
nú pravdu. 

Učitelia odovzdávajú študentom svoju 
múdrosť. 

Vzdelanejší ľudia sú nositeľmi hodnôt 
s menším prejavom nadradenosti ako 
menej vzdelaní ľudia. 

Aj viac, aj menej vzdelaní ľudia sú nosi-
teľmi hodnôt s rovnakým prejavom nad-
radenosti. 

Hierarchia v organizácii je vytvorená 
na základe nerovnosti v zodpovednos-
tiach, ktorá sa preberá na základe do-
hody. 

Hierarchia v organizácii odráža existen-
čnú nerovnosť medzi vyššie a nižšie pos-
taveným. 

V odmene za prácu existujú malé roz-
diely medzi najvyššie a najnižšie pos-
taveným zamestnancom. 

V odmene za prácu existujú veľké rozdie-
ly medzi najvyššie a najnižšie postave-
ným zamestnancom. 

Podriadení očakávajú, že o problé-
moch sa   s nimi diskutuje. 

Podriadení očakávajú, že sa im prikazuje, 
čo treba robiť. 

Privilégia a status sa potláčajú. Privilégia a status sa očakávajú a tešia sa 
veľkej populárite. 

V kultúre existuje veľká stredná vrst-
va . 

V kultúre existuje malá stredná vrstva.  

Všetci ľudia majú rovnaké práva. Privilegovaní jednotlivci majú vplyv. 
Vplyvní ľudia sa snažia správať nená-
padne. 

Vplyvní ľudia sa považujú za dôležitej-
ších ako  v skutočnosti sú. 

Moc má formálny význam. Moc je založená na rodinných vzťahoch 
alebo priateľoch, charizme a schopnosti 
využiť silu. 

Zmeny politického systému sú spôso-
bené zmenami pravidiel (evolúciou). 

Zmeny politického systému sa uskutočňu-
jú zmenou ľudí na vrcholových pozíciách 
(revolúciou). 

Použitie násilia v domácej politike sa 
považuje za zvláštnosť. 

Politické konflikty na domácej politike 
často vedú k násiliu. 
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Politické spektrum predstavuje silný 
stredný prúd a slabé pravé a ľavé kríd-
lo. 

Politické spektrum, ak je dovolené, pred-
stavuje slabý stredný prúd a silné pravi-
cové a ľavicové krídla. 

Malé príjmové rozdiely sa v spoloč-
nosti  ďalej redukujú daňovou politi-
kou. 

Veľké príjmové rozdiely v spoločnosti sa 
ďalej optimalizujú daňovou politikou. 

Prevládajúce náboženské a filozofické 
systémy kladú dôraz na kvalitu. 

Prevládajúce náboženské a filozofické 
systémy zdôrazňujú spoločenské vrstvy.  

V kultúre prevláda politicko-
ideologický vplyv a podiel na moci. 

V kultúre prevláda politicko-ideologický 
vplyv  a mocenský boj. 

 
 
2.1.2. Individualizmus a kolektivizmus   
 

Individualizmus a kolektivizmus ako polarity druhej kultúrnej dimenzie 
charakterizujú tzv. „ja“ kultúry alebo „my“ kultúry.  

Individualizmus je charakteristický pre sociálne organizácie, v ktorých 
sociálne vzťahy medzi ľuďmi sú voľnejšie/anonymnejšie a jednotlivec sa chápe 
ako základný článok kultúry.  

Kolektivizmus znamená dominanciu sociálnych skupín, kde medziľudské 
vzťahy sú tesnejšie a jednotlivec sa všade identifikuje s určitými sociálnymi 
skupinami. V rámci intenzívneho sociálneho kontaktu sa termín harmónie stáva 
kľúčovým faktorom fungovania medziľudských vzťahov. 

Prvou sociálnou inštitúciou, s ktorou sa automaticky identifikujeme 
v každej kultúre, je rodina.  

V kultúre orientovanej na kolektív, rodinu tvorí zvyčajne štandardný po-
čet členov a žijú spolu pod jednou strechou. A to nielen rodičia s deťmi, ale aj 
starí rodičia, strýkovia, tety. Keď deti dospejú a osamostatnia sa, stále o sebe 
premýšľajú ako o súčasti kultúry „my“, ktorá vytvárala ich identitu a poskytuje 
im naďalej jedinú bezpečnú ochranu. Príslušník kultúry „my“ pociťuje celoži-
votnú lojalitu ku kolektívu a najťažšie preňho je prerušiť sociálne väzby, ktoré 
fungujú nielen z praktickej, ale najmä psychologickej stránky života. 

V „ja“ orientovaných kultúrach prevládajú záujmy jednotlivca nad záuj-
mami kolektívu. V týchto sociálnych systémoch nie je zriedkavosťou, že dieťa 
žije v domácnosti len s jedným rodičom. Ostatní členovia blízkej rodiny sa stre-
távajú zriedkavejšie. Deti z takýchto rodín, len čo dospejú a osamostatnia sa, 
premýšľajú o sebe ako o individuálnom „ja“. Cieľom získania vzdelania u tých-
to ľudí je, aby sa postavili na vlastné nohy a odišli od rodičov. Návštevy ich ro-
dičov sa však často obmedzia, alebo sa ich stretávanie úplne preruší. Nie sú zá-
vislí od žiadneho sociálneho systému ani prakticky, ani psychologicky. 

Jedným zo záverov, ku ktorým Hofstede dospel, je fakt, že kultúry zame-
rané na jednotlivca sú zvyčajne ekonomicky vyspelejšie/prosperujúcejšie ako 
kultúry zamerané na kolektív.  
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V „ja“ kultúrach je vzdelávanie, kvalitné fyzické podmienky v práci a 
všestranné využitie a ocenenie schopností človeka automaticky zabezpečené. 

V ekonomicky menej rozvinutých krajinách tieto podmienky nie sú samo-
zrejmosťou a často vďaka nim možno zistiť rozdiel medzi kvalitnejším a slabo 
plateným pracovným miestom. 
 
Tabuľka č. 2 
Kľúčové/vybrané rozdiely v prejavoch a normách správania medzi kultúrami s 
 vysokým indexom kolektivizmu a individualizmu (Hofstede, 1991, s. 67) 
 

Vysoký index kolektivizmu Vysoký index individualizmu 
V kultúre sa stávame členmi širokej 
rodiny alebo iných sociálnych systé-
mov, ktoré nás za svoju celoživotnú 
lojálnosť neustále ochraňujú. 

Každý je vedený k tomu, aby sme sa po-
starali predovšetkým sami o seba, ma-
ximálne však o svoju najbližšiu rodinu. 
 

Kultúrna identita človeka sa tvorí na 
sociálnych základoch, ktorým sme 
počas celého života verní. 

Každý si vytvárame svoju identitu, svo-
jou schopnosťou objavovať svet. 

Svoje deti učíme myslieť len v rovine 
„my“ ako sociálna inštitúcia. 

Svoje deti vedieme k mysleniu len v ro-
vine „ja“ . 

Chránime si harmóniu vzťahov a vy-
hýbame sa priamej konfrontácii, čo sa 
považuje za slušnosť. 

Vyjadrovanie vlastného názoru je odra-
zom úprimnosti a čestnosti. 

Priestupok vedie nielen k vlastnej 
hanbe a strate vlastnej tváre, ale aj 
strate tváre v kultúrnom spoločenstve. 

Priestupok vedie k sebaobviňovaniu a 
strate vlastnej sebaúcty. 

Získanie vysokoškolského diplomu je 
vstupom do vyššej spoločnosti. 

Získaný diplom zlepšuje ekonomickú 
situáciu a zvyšuje úctu k sebe. 

Pri rozhodnutiach o prijatí do zamest-
nania a povýšení sa berú do úvahy 
naše príbuzenské vzťahy. 

Rozhodnutia o prijatí do zamestnania a 
povýšení sú založené výlučne na našich 
schopnostiach a pravidlá platia pre všet-
kých rovnako. 

Kolektívne záujmy prevládajú nad 
záujmami jednotlivcov. 

Záujem jednotlivca prevláda nad záuj-
mami kolektívu. 

Názory jednotlivcov sú ovplyvnené 
príslušnosťou k záujmovým skupi-
nám. 

Od každého sa očakáva jeho vlastný ná-
zor. 

Platnosť zákonov závisí od prísluš-
nosti k spoločenstvu. 

Zákony platia pre všetkých rovnako. 

Hrubý domáci produkt na obyvateľa 
je nízky. 

Hrubý domáci produkt na obyvateľa je 
vysoký. 

Úloha štátu je rozhodujúca v ekono-
mickej politike. 

Úloha štátu je obmedzená v ekonomic-
kej politike. 
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Ekonomika je založená na záujmoch 
kolektívu. 

Ekonomika je založená na záujmoch 
jednotlivcov. 

Politickú moc riadia skupinové záuj-
my. 

Politickú moc riadia voliči.  

Médiá sú kontrolované štátom. Existuje mediálna sloboda. 
Prebraté ekonomické teórie sú väčši-
nou irelevantné, pretože nie sú schop-
né vyrovnať sa so záujmami spoloč-
nosti. 

Zavedené ekonomické teórie sú pôvodné 
a preverené vlastnou skúsenosťou jed-
notlivcov. 

Myšlienky o rovnosti prevládajú nad 
myšlienkami slobody jednotlivca. 

Myšlienky slobody jednotlivca prevláda-
jú nad myšlienkami o rovnosti. 

Harmónia vzťahov a spoločná dohoda 
sú naplnením konečného cieľa. 

Spokojnosť jednotlivca je konečným 
cieľom. 

 
 
2.1.3 Maskulínnosť a feminínnosť 
 

Maskulínnosť a feminínnosť sú polarity kultúrnej dimenzie a znamenajú 
jednoznačné odlíšenie (vysoký index maskulínnosti), príp. neodlíšenie rodových 
funkcií a hodnôt v kultúre, podľa znakov pripisovaných mužom a ženám.  

Maskulínne orientované kultúry vychovávajú predovšetkým ľudí asertív-
nych, rozhodných a ambicióznych. 

Feminínne orientované kultúry uprednostňujú viac intuitívne typy ako ty-
py rozhodné a ľudí, ktorí hľadajú a vedia nájsť konsenzus.  

Vplyv prevládajúcich maskulínnych a feminínnych hodnôt vplýva napr. aj 
na kultúru priemyselnej orientácie krajiny: maskulínne orientované kultúry majú 
konkurenčnú výhodu vo výrobných podnikoch, kde je potrebné vyrábať efektív-
ne a rýchlo. Feminínne kultúry majú relatívnu výhodu v oblasti služieb napr. 
konzultačné a prepravné služby, ako aj vo výrobe, ktorá závisí od spotrebiteľ-
ských špecifikácií a životných podmienok napr. poľnohospodárstvo a bioché-
mia54.  

                                                           
54 Dokonca existuje medzinárodné rozdelenie práce, ktoré definuje úspech jednotlivých kultúr 
podľa kultúrnych preferencií jej príslušníkov napr. Japonsko je vynikajúce v špičkovej spot-
rebnej elektronike, Nemecko a Holandsko v službách a exporte poľnohospodárskych výrob-
kov. 
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Tabuľka č. 3 
Kľúčové/vybrané rozdiely v prejavoch a normách správania medzi kultúrami s 
 vysokým indexom feminínnosti a maskulínnosti (Hofstede, 1991, s. 96) 
 

Vysoký index feminínnosti Vysoký index maskulínnosti 
Rozhodujúcou hodnotou v spoločnosti 
je ochrana a starostlivosť o druhých. 

Rozhodujúcou hodnotou v spoločnosti je 
materiálny úspech a rozvoj. 

Dôležití sú ľudia a dobré vzťahy. Dôležité sú peniaze a materiálne statky. 
Každý sa snaží byť mierny. Muži by mali byť asertívni, ambiciózni a 

tvrdí. 
Muži aj ženy sú nežní a starajú sa o to, 
aby prevládali dobré vzťahy. 

Len ženy sa starajú o nežnosť a dobré 
vzťahy. 

Muži aj ženy sa v rodine zaujímajú aj 
o informácie, ale aj o to, ako sa cítime. 

Muži sa zaujímajú o informácie a ženy o 
pocity. 

Muži aj ženy môžu plakať, ale nikdy 
by sa nemali biť. 

Ženy môžu plakať, muži nie. Muži sa 
môžu biť v sebaobrane, ženy sa nebijú. 

Máme pochopenie pre slabosť. Máme pochopenie pre silu. 
Je úplne normálne patriť medzi prie-
merných študentov. 

Patriť medzi najlepších študentov je 
normálne. 

Opakovanie ročníka v škole nie je až 
taká veľká tragédia. 

Opakovanie ročníka v škole znamená 
katastrofu. 

Priateľskosť učiteľov je vítaná. Brilantnosť učiteľov sa oceňuje. 
Muži a ženy študujú tie isté predmety. Muži a ženy študujú rozdielne predmety.
Pracujeme preto, aby sme mohli žiť. Žijeme preto, aby sme mohli pracovať. 
Nadriadení využívajú schopnosť intuí-
cie a princípy dohody. 

Od nadriadených očakávame rozhod-
nosť a asertivitu. 

Dôležitá je súdržnosť a kvalita pracov-
ného života. 

Rozhodujúca je konkurencieschopnosť 
medzi kolegami a výkon. 

Kompromis a rokovanie sú spôsoby 
riešenia problémov. 

Problémy sa riešia konfrontáciou. 

Ideálna spoločnosť je bohatá. Ideálna  spoločnosť je výkonná. 
Najväčšiu prioritu v spoločnosti má 
ochrana životného prostredia. 

Najväčšiu prioritu v spoločnosti má udr-
žanie ekonomického rozvoja. 

Vláda vynakladá veľa prostriedkov  
z rozpočtu na pomoc rozvojovým kra-
jinám. 

Vláda vynakladá pomerne malé pros-
triedky na pomoc rozvojovým krajinám. 

Vláda vynakladá málo prostriedkov  
na vojenskú obranu štátu. 

Vláda vynakladá veľa prostriedkov na 
vojenskú obranu štátu. 

Medzinárodné konflikty sa riešia kom-
promismi a rokovaním. 

Medzinárodné konflikty sa riešia vojen-
skou silou a konfrontáciou. 

V politike je zastúpený relatívne veľký  
počet žien. 

V politike je zastúpený relatívne malý 
počet žien. 
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A na záver podkapitoly uvádzame ešte jeden príklad vplyvu maskulín-
nych a feminínnych hodnôt na celkový rozvoj kultúry55. 

Alandské ostrovy ležia na polceste medzi Švédskom a Fínskom. Ako časť 
Fínska patrili cárskemu Rusku. Keď Fínsko v roku 1917 deklarovalo samostat-
nosť od Ruska, väčšina  z 300 000 obyvateľov si želala zostať pod správou 
Švédska, ktoré ich riadilo od roku 1809. V roku 1921 sa po vášnivých rokova-
niach všetci dohodli, že ostrovy zostanú Fínsku, ale s veľkým podielom miestnej 
autonómie. 

Falklandské ostrovy sú tiež vytvorené dvoma kultúrami: Britmi, ktorí ob-
sadili ostrov v roku 1933, a Argentínčanmi, ktorí sa o ne snažia od roku 1767. 
Sú osemkrát väčšie ako Alandské ostrovy, ale majú iba okolo 1 800 farmárov s 
ovcami. Keď Argentína obsadila ostrovy v apríli roku 1982,  Británia vyslala 
svoju expedičnú armádu, ktorá potlačila argentínskych okupantov. V celej tra-
gédii zomrelo 725 Argentínčanov a 225 Britov a konflikt  si vyžiadal veľké fi-
nančné náklady. Okrem toho sa ekonomika dostala do obrovských finančných 
problémov, pretože hospodársky rozvoj bez spolupráce s Argentínou bol takmer 
nemožný. 

Argentína a Veľká Británia sú maskulínne kultúry. Vplyv maskulínnosti 
bol evidentný v konflikte o obsadenie Falklandských ostrovov. Avšak násilné 
presadzovanie moci a sily neprinieslo nič pozitívne, pretože Falklandské ostrovy 
naďalej potrebujú  pomoc Angličanov.  

Fínsko a Švédsko sú feminínne kultúry. Alandské ostrovy sú dnes prospe-
rujúca časť Fínska, ktorá každoročne láka mnoho švédskych turistov, vďaka 
vhodnej miere zastúpenosti feminínnych hodnôt kultúry56. 
 

2.1.4 Obava z neistoty  
 

Obava z neistoty57 ako posledná z kultúrnych dimenzií Geerta Hofstede-
ho vyjadruje mieru ohrozenia neistými a neznámymi sociálnymi situáciami 

                                                           
55 Príbeh uvádzam podľa Hofstedeho, 1991, s. 100. 
56 V tejto súvislosti ako inšpiratívnu vidíme štúdiu „Rodový status v kulturologickej 
koncepcii“ (Fischerová, AC V, 2000, s. 125-140), kde na príklade úsilia Margity Figuli o 
harmóniu rodových statusov nielen v jej literárnom diele, ale aj v jej osobnom životnom 
postoji a medziľudských vzťahoch naznačuje pozitívny vplyv feminínnych vlastností na 
spoločnosť. 
57 Obava z neistoty a pocit úzkosti sú prevzaté z psychológie a psychiatrie a vyjadrujú odmie-
tanie „stavu, keď sa človek nachádza v neľahkých situáciách prameniacich z nepoznania toho, 
čo sa stane“. Nie je to pocit strachu, ktorý vždy z niečoho pramení. Bojíme sa niečoho, ale 
úzkosť nemá objekt. Touto otázkou sa zaoberal už v 19. storočí francúzsky sociológ Emil 
Durkheim. V jeho myšlienke pokračoval Richard Lynn, írsky psychológ, ktorý pracoval na 
základe štatistických údajov týkajúcich sa znásilnení, alkoholizmu (merateľnosť podľa úmrt-
nosti na cirhózu pečene), úmrtnosti po nehode a počtom väzňov na 10 000 obyvateľov. Spolu 
tieto faktory tvorili tzv. pocit úzkosti alebo neurotizmus. Zo štúdie Lynna vyplynulo, že 
v kultúrach s nízkym indexom obavy z neistoty ľudia oveľa častejšie zomierajú na srdcovú 
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a snahu čeliť zmenám v sociálnych situáciách. Pôvodne vznikla ako vedľajšia 
kultúrna dimenzia mocenského odstupu. Poučný príklad nám poskytne nasledu-
júci príbeh. 

V roku 1960 bol Arndt Sorge na vojenskej službe v Nemecku. V blízkosti 
domu, kde trávil voľné chvíle, sídlila britská armáda. Arndt miloval anglické 
filmy v pôvodnom znení, ktoré pravidelne premietali v budove britskej armády. 
Neváhal a informoval sa o možnosti navštevovať kino tiež. Správca, ktorého sa 
pýtal, zdvihol telefón a o chvíľu napísal na kúsok papiera: „Pán Sorge má povo-
lený vstup do kina!“58 

Sorge využil svoje privilégium nielen v ten deň. Po skončení vojenskej 
služby mohol naďalej navštevovať kino s povolením, ktoré dostal osobne od 
správcu kina. 

Arndt Sorge sa neskôr stal sociológom a túto skúsenosť využíval ako prí-
klad správania Angličanov ako reprezentantov kultúry s nízkym indexom obáv z 
neistoty k neplánovanej požiadavke, v porovnaní s riešením podobnej situácie v 
nemeckej kultúre ako reprezentanta kultúry s vysokým indexom obáv z neistoty. 
Nemcom by trvalo oveľa dlhšie a potrebovali by oveľa viac schválení, pýtali by 
sa oveľa viac informácii o žiadateľovi a vydali by oveľa viac formálnych doku-
mentov. Nakoniec by sa povolenie vydalo pod podmienkou členstva vo vojen-
skej jednotke a rozhodne by sa nemohlo používať v civilnom živote59. 

Kultúry s vysokým indexom obáv z neistoty sú oveľa expresívnejšie, pre-
tože u nich prevláda gestikulácia rukami, zvýšený hlas, emócie a búchanie do 
stola. V kultúrach s nízkym indexom obáv z neistoty je úzkostlivosť relatívne 
nízka60.  

Kultúry, ktoré sa snažia vyhnúť neistým a nejednoznačným situáciám, 
majú veľa formálnych zákonov a pravidiel, ktoré upravujú práva a povinnosti 
sociálnych subjektov. 

                                                                                                                                                                                     
príhodu. Jedným z vysvetlení môže byť nižšia expresívnosť kultúry, kde je spoločensky nepri-
jateľné prejavovať emócie, a tým čiastočne odbúrať napätie (Hofstede, 1991). 
58 Príbeh uvádzame tiež podľa Hofstedeho, 1991, s. 109. 
59 Nemecko a Veľká Británia majú veľa spoločného. Sú krajinami západnej Európy, ich oby-
vatelia hovoria germánskym jazykom, počet obyvateľov pred zjednotením bol približne rov-
naký (okolo 60 miliónov) a britská kráľovská rodina má nemecké korene, ale obava z neistoty 
je iná. 
60 Zaujímavý je príklad vplyvu rozdielnej miery  obavy z neistoty medzi študentmi, ktorí sa 
zúčastnili letnej školy profesora Hofstedeho. V triede bolo 50 študentov z 20 rôznych kultúr. 
Nemci si obľúbili situácie, ktoré si vyžadovali jasné pravidlá, detailný popis, presný čas vy-
medzený na riešenie a úlohy, ktoré mali jedno jasné riešenie. Očakávali pochvalu za presnosť. 
Ich preferencie odpovedali kultúre s vysokým indexom obavy z neistoty. Naopak, Angličania 
uprednostňovali zadania úloh, ktoré neboli jasne definované a z ktorých sa veľa naučili. Keď 
sa dozvedeli, že existuje len jedno riešenie, boli sklamaní. Očakávali odmenu za originalitu. 
Ich reakcie boli typické pre kultúry s nízkym indexom obáv z neistoty (Hofstede, 1991). 
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Kultúry s nízkym indexom obáv z neistoty si mnohé sociálne situácie rie-
šia automaticky bez písaných postupov a pravidlá, ktoré majú a dodržiavajú 
viac, ako kultúry s vysokým indexom. 
 

Tabuľka č. 4 
Kľúčové/vybrané rozdiely v prejavoch a normách správania medzi kultúrami s 
nízkym a vysokým indexom obáv z neistoty (Hofstede, 1991, s. 125) 
 

Nízky index obáv z neistoty Vysoký index obáv z neistoty 
Obava z neistoty je normálny jav v ži-
vote a vnímame ju ako súčasť života. 

Obavu z neistoty vnímame ako neustálu 
hrozbu, proti ktorej sa bránime. 

Existuje menej stresu a subjektívny po-
cit mať sa dobre. 

Existuje stres a subjektívny pocit úzkosti. 

Nedávame najavo agresivitu a emócie. Agresivitu a emócie prejavujeme v správ-
nom čase a na správnom mieste. 

Existujú mierne pravidlá, ktoré definu-
jú, čo sa považuje za nevhodné a čo je 
tabu. 

Existujú prísne pravidlá, ktoré definujú, čo 
sa považuje za nevhodné a čo je tabu. 

Študenti majú radi poučné úlohy s ot-
voreným riešením a podnetnou disku-
siou. 

Študenti majú radi jasne zadané úlohy a 
jednoznačné riešenia. 

Učitelia sa priznajú, keď niečo nevedia. Učitelia musia mať na všetko odpoveď. 
Čas má len orientačnú úlohu. Čas sú peniaze. 
Precíznosť a presnosť sa treba naučiť. Precíznosť a presnosť prichádzajú priro-

dzene. 
V kultúre existuje málo zákonov a vše-
obecných pravidiel. 

V kultúre existuje veľa zákonov a presných 
pravidiel, ktoré zvyčajne nedodržiavame. 

Ak pravidlá nerešpektujeme, je potreb-
né ich zmeniť. 

Ak pravidlá nerešpektujeme, sme hriešnici 
a mali by sme si spytovať svedomie. 

Ako občania  máme pozitívny postoj k 
úradom. 

Ako občania máme negatívny postoj k ú-
radom. 

V kultúre prevláda tolerancia a mier-
nosť. 

V kultúre prevláda konzervativizmus, ex-
trémizmus a množstvo zákonov. 

Prejavuje sa pozitívny postoj k mladým 
ľuďom. 

Prejavuje sa negatívny postoj k mladým 
ľuďom. 

V kultúre sa prejavuje regionalizmus, 
kozmopolitnosť, snaha o začlenenie 
menšín. 

V kultúre sa prejavuje nacionalizmus, xe-
nofóbia, potláčanie menšín. 

Podporuje sa všestrannosť. Podporuje sa úzka špecializácia. 
Názory jednej skupiny nie sú nadrade-
né nad názormi ostatných. 

Existuje len jedna pravda. 

Vývoj filozofie a vedy smeruje k rela-
tivizmu a empirizmu. 

Vývoj filozofie a vedy smeruje k veľkým 
teóriám. 
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2.2 Kultúrne dimenzie Fonsa Trompenaarsa 
 

Prístup Fonsa Trompenaarsa slúži ako procesný sprievodca kultúrneho 
modelovania dimenzií a svoj vzťah ku kultúre reprezentuje súborom siedmich 
hodnotiacich procesov vývoja myslenia, ktoré obrazne nazýva paradoxami kul-
túry61.  

Sústreďuje sa na rozvoj nášho myslenia pracovať v súvislostiach a chá-
pať kultúru ako nekonečný, opakovateľný proces riešenia rôznych situácií v me-
dzikultúrnom kontexte. 

Tento proces vzniká procesom rekonciliácie kultúrnych dimenzií, tzn. 
zlaďovaním opačných polarít paradoxov kultúr, ktoré posilňujú naše kultúrne 
sebauvedomenie. V jednotlivých kapitolách charakterizujeme prejavy rekonci-
liačného správania kultúry. 

Polarity siedmich kultúrnych dimenzií/paradoxov pomenováva nasledov-
ne: 1. univerzalizmus a partikularizmus, 2. individualizmus a kolektivizmus, 3. 
neutralita a emocionálnosť, 4. difúznosť a špecifickosť, 5. status vydobudovaný 
a prisúdený, ktorý charakterizujú kultúrne rozdiely medziľudských vzťahov. Na 
časové a priestorové pozorovanie kultúrnych rozdielov sa viažu 6. časová sek-
venčnosť a synchronizácia a 7. orientácia v priestore. 
 
2.2.1 Univerzalizmus a partikularizmus 
 

Univerzalizmus a partikularizmus je kultúrna dimenzia, resp. kultúrny 
paradox, ktorým riešime v kultúre rozsah uplatňovania všeobecných pravidiel.  

V kultúrach s univerzálnym prístupom sa presadzujú všeobecne platné 
pravidlá, kodifikované zmluvy a dohody bez výnimky. V takýchto podmienkach 
existuje len jedna pravda. Je potrebné, aby univerzálna pravda platila pre všet-
kých ľudí rovnako a neumožňovala vznik výnimiek, a to ani v neštandardných 
situáciách, pretože by sa celá dokonalosť systému rozpadla.  

Na druhej strane však existujú kultúry, v ktorých sa preferujú partikulárne 
špecifické a výnimočné prístupy, na situáciu sa pozerá z rôznych uhlov pohľadu, 
a teda aj pravda má v týchto podmienkach rôzne podoby. V takýchto kultúrach 
sa prekonávajú normatívne, nemenné, univerzálne platné a neosobné prístupy a 
viac sa uprednostňujú individuálne orientované sociálne vzťahy a pružnosť v 
rozhodovaní.  

Podobnosť tejto Trompenaarsovej kultúrnej dimenzie pripomína chápanie 
sociálnych vzťahov Hofstedovej dimenzie nazvanej obava z neistoty. 

Obe polarity kultúrnej dimenzie majú svoje silné a slabé stránky. Ich iden-
tifikáciu môžeme odhaliť využitím procesu rekonciliácie. Zavádzaním univer-
zálne platných pravidiel a postupov možno v kultúre dosiahnuť spravodlivosť 

                                                           
61 Koncept kultúry FonsaTrompenaarsa uvádzame v 1. kapitole. 
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a zásadovosť. Avšak, takýmto spôsobom sa musíme vyvarovať strnulosti 
a byrokratizácii sociálneho systému. Preto sa na druhej strane vnášajú do kultúry 
prejavy flexibilnosti, a to najmä rozširovaním univerzálnych pravidiel platných 
pre špecifické situácie.  

Uvedeným spôsobom premýšlania posúvame myslenie o kultúre do ne-
končiaceho sa procesu zvažovania polaritných riešení. Otázne v tomto cyklic-
kom prístupe zostáva vedomie, kde sa na tejto ceste náchadzame vo vlastnej kul-
túre. Či je to predovšetkým uplatňovanie systémových opatrení bez výnimky, 
alebo sa nám darí v živote zvládať sociálne situácie v závislosti od situácie 
a kvality nášho sociálneho kapitálu62.  
 
2.2.2 Individualizmus a kolektivizmus 
 

Individualizmus a kolektivizmus sú polarity kultúrneho paradoxu, 
s ktorými sa stretávame predovšetkym v presadzovaní individuálnych 
a koletívnych záujmov a potrieb vôbec. 

V ideálnom prípade, tzn. v kultúre, ktorá premýšľa rekonciliačne, sa oci-
táme v prostredí, kde sa potreby a záujmy kolektívu považujú za konečné 
a určujúce a rozvoj individuality je prostriedkom na ich dosahovanie. Individua-
lizmus nachádza uplatnenie v službách kolektívu, zatiaľ čo ciele kolektívu na-
dobúdajú svoj význam iba vtedy, ak sú potrebné pre jednotlivcov, ktorí sa na ich 
napĺňaní zúčastňujú a prispievajú k ich rozvoju. Jedna polarita svojou prítom-
nosťou napĺňa význam druhej.  

Individualizmus, ktorý má aj svoje nedostatky, je priamo ovplyvňovaný 
kolektívom a tak núti individualitu k rozvoju tímových hodnôt, ktoré na druhej 
strane umožňujú vyniknúť potenciálu individuality. 

Trompenaarsova identifikácia tejto dimenzie kultúry zodpovedá Hofste-
deho kultúrnej dimenzii nielen v chápaní, ale aj v jej pomenovaní.  

Dôsledky poznania uvedených dimenzií sú viditeľné predovšetkým v 
hospodárskej oblasti, kde kultúry orientované na kolektív zdôrazňujú vzájomnú 
spoluprácu, súdržnosť a solidaritu. Rozvoj spoločnosti ako celku má prednosť 
pred osobným rozvojom a záujmami jednotlivcov. Na jednej strane pôsobia 
oproti kultúram zameraným na jednotlivca ťažkopádne a riešenia prijímajú zby-
točne zdĺhavo, na druhej strane však pravdepodobnosť zmeny postojov a ná-
sledných komplikácií je oveľa menšia.  

Naopak, kultúry preferujúce jednotlivcov delegujú na nich aj mimoriadne 
rozhodnutia. Výsledkom ich rozhodovania je rýchlosť a operatívnosť, avšak s 
rizikom, že realizácia riešení môže naraziť na konflikt medzi záujmami jednot-
livcov a predstavami spoločnosti. 

                                                           
62 Sociálny kapitál je odvodený z kvality sociálny vzťahov, do ktorých sme v danej kultúre 
zapojení a ktorý môžeme využiť k materiálnemu alebo nemateriálnemu prospechu (Jandou-
rek, 2001, s. 119). 
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2.2.3 Neutralita a emocionálnosť 
 

V medziľudských vzťahoch rozum a emócie hrajú významnú úlohu 
a rozdeľujú kultúry na neutrálne a emocionálne. V neutrálnych kultúrach preja-
vujeme apeláciu na racionálnosť, chladnú rozvážnosť a ovládanie pocitov, zatiaľ 
čo v emocionálnych kultúrach emócie pripúšťame a často v ich prejavoch vyu-
žívame úsmevy, grimasy a gestá63. 

Napriek najjednoduchšej interpretácii uvedenej dimenzie rôznorodosť 
prejavovaných emócií vytvára najväčšie medzikultúrne rozdiely. V oboch prípa-
doch je rozhodujúca akceptovateľná úroveň (ne)prejavených emócií. 
V súvislosti s uvedenou kultúrnou dimenziou existujú kultúrne nedorozumenia 
v používaní vtipov, irónie, tónu hlasu, typov slovného prejavu (skákanie do reči, 
práca s pauzou) a neverbálnej komunikácie očného kontaktu, dotykov a súkro-
mia, ktoré zámerne obmedzujeme, pretože na túto tému existuje veľké množstvo 
odbornej literatúry.  

Proces zvládnutia rekonciliácie v kultúre prejavujeme v akceptovaní fak-
tu, že silná gestikulácia neznamená nízku úroveň profesionálneho vystupovania 
a kamenná tvár a zdržanlivosť nevyjadruje ľudskú ľahostajnosť.  
 
2.2.4  Špecifickosť a difúznosť 
 

Kultúrnu dimenziu špecifickosti a difúznosti charakterizuje spôsob, a-
kým človek  spoznáva nových ľudí a otvorenosť, s akou človek komunikuje a 
nadväzuje nové kontakty, teda vytvára a udržuje sociálny kapitál64.  

Poznanie, uvedomenie si a schopnosť používať vlastnosti „náhľadu“ špe-
cifickosti a difúznosti kultúry, rozvíjajú v myslení človeka „čítanie“ hra-
níc/rozdelenia tzv. zóny súkromia, hlboko psychologickej intímnej zóny a tzv. 
zóny verejnej.  

Zóna súkromia predstavuje v kultúre tie poznatky, informácie, pocity 
a skúsenosti, o ktorých sa človek dokáže podeliť len so svojimi najbližšími.  

Zóna verejná predstavuje v kultúre tie poznatky, informácie, pocity a 
skúsenosti, ktoré sú v prvom rade prístupné úzkemu okruhu ľudí zóny súkrom-
nej, ale aj neznámemu sociálnemu prostrediu. 

Špecifické kultúry sa niekedy nazývajú aj tzv. „nízkokontextovými65“ 
(low context culture) napr. USA66 a difúzne kultúry sa niekedy nazývajú aj tzv. 

                                                           
63 Podrobnejšie sa uvedenou problematikou zaoberá špecifická oblasť komunikácie, a to jej 
neverbálna časť, napr. body language. 
64 Sociálny kapitál uvádzame v poznámke pod čiarou č.62 tejto kapitoly. 
65 Kontext v tomto prípade predstavuje množstvo kultúrne charakteristických skutočností, 
situácií, slov, popisov, ktoré človek musí poznať na to, aby sa s niekým začal rozprávať otvo-
rene a aby mu začal dôverovať. 
66 Hall uvádza aj tzv. apolónsky typ rozvíjania myslenia. 



 
46

„vysokokontextovými“ (hig context culture) napr. vo Francúzsku, Japonsku67 
(Hall, 1989, s. 104).  

Vysokokontextová kultúra hodnotí sociálne situácie v širšom význame, 
pretože čím viac chápeme kontext kultúry, kontext jej sociálnych vzťahov 
a väzieb, tým menej informácií potrebujeme na pochopenie sociálnych situácií 
charakteristických pre ňu.  

Vo vysokokontextových kultúrach potrebujeme oveľa menej slov na vy-
jadrenie myšlieky aj preto, lebo predpokladáme ovládanie kontextu, v ktorom 
každodenne komunikujeme68. 

V nízkokontextovej kultúre sa vyjadrujeme jasnými, presnými 
a detailnými inštrukciami, návodmi a postupmi aj v písomných prejavoch. Od-
borné zhrnutie uvádzame na úvod publikácií alebo článkov, pričom knihy 
a publikácie vysokokontextových kultúr mávajú obsahové zhrnutia na záver. 

Špecifická kultúra jasne stanovuje hranice medzi verejnou zónou a súk-
romnou zónou, zatiaľ čo difúzna kultúra sa ich snaží posúvať.  

Pre špecifické kultúry je charakteristická malá tzv. súkromná zóna, ktorá 
je jasne oddelená od veľkej tzv. verejnej zóny. Veľká verejná zóna špecifickej 
kultúry obsahuje skutočnosti, ktoré difúzne kultúry považujú už za skutočnosti 
zóny súkromnej. Pri konflikte kultúr nastáva situácia, keď si jednoduchý vstup 
do verejnej zóny špecifickej kultúry interpretuje difúzna kultúra už ako pozvanie 
do súkromnej zóny69. Pretože nie je verejná zóna špecifickej kultúry príliš zá-
väzná, nastupuje u príslušníkov difúznych kultúr pocit sklamania70.  

Proces rekonciliácie v uvedenej kultúrnej dimenzii nás vedie 
k schopnosti uchovávať si „kúsok sveta len pre seba“ avšak len po hranicu, ktorá 
nám nespôsobí úplnú izoláciu. Na druhej strane prostredníctvom schopnosti re-
konciliácie obmedzujeme veľkorysú otvorenosť, ktorú môžu niektoré kultúry 
vnímať ako narušenie medzikultúrneho porozumenia.  

Proces rekonciliácie v nás rozvíja kontextuálne myslenie, ktoré uľahčuje 
orientáciu v akejkoľvek kultúre, ak ovládame princípy kontextu kultúr, získava-

                                                           
67 Hall uvádza tzv. dionýzsky typ rozvoja myslenia. 
68 Najvypuklejšie sa uvedená dimenzia kultúry prejavuje najmä v manažérskom prostredí, kde 
špecifické kultúry idú priamo „k veci, bez zbytočných rečí“, k tomu, prečo sa obchoduje, pre-
čo sú manažéri platení. Potrebné sú predovšetkým čísla, objemy predaja, ktoré sú zrkadlom 
ich úspechov. Dôvody a čas investovaný do vzájomného poznávania a zbližovania, mapova-
nia okolia, personálnych väzieb, vývoja a histórie, považujeme za príliš veľkú stratu času, 
peňazí a energie.  
69 Podobné nedorozumenia sú najznámejšie medzi Američanmi a Európanmi, keď v koneč-
nom dôsledku Američania nesú v očiach Európanov nálepku povrchných indivíduí, ktoré vy-
tvárajú len veľmi účelové sociálne vzťahy a, naopak, Európania v očiach Američanov vzbu-
dzujú dojem ľudí so zložitou štruktúrou sociálnych vzťahov, ktoré pre nich nemajú zmysel. 
70 Často nasledujú vety podobného typu: „Najprv mi rozpráva o svojich súkromných veciach 
a potom sa ku mne správa ako k cudziemu…“ V opačnom prípade nastáva situácia, keď sú 
príslušníci difúznych kultúr veľmi neprístupní a trvá im dlhšie, kým nájdu neformálnu a pria-
teľskú cestu k svojmu okoliu. 
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nia nadhľadu a integrálneho myslenia. Uvedená kultúrna dimenzia je preto vý-
borným nástrojom rozvoja nášho myslenia smerom k nadobúdaniu vedomostí 
o našej vlastnej kultúrnej identite, z ktorej jednoduchšie odvodzujeme medzikul-
túrne rozdiely a môžeme efektívne predpokladať medzikultúrne konflikty, resp. 
ich aj prekonávať. 
 
2.2.5  Status vybudovaný a prisúdený71 
 

Každá kultúra je charakteristická tým, že v nej existujú určité sociálne 
vrstvy a privilegované skupiny, ktorým venujeme zvýšenú pozornosť a ktoré 
vykonávajú špecifické aktivity a komunikujú iným spôsobom. Medzikultúrne 
rozdiely a nedorozumenia nepramenia z existencie týchto privilégií, ale prame-
nia v spôsobe, ako sa tento špecifický spoločenský status v rámci sociálneho 
prostredia dosahuje a kto k nemu patrí. 

Na jednej strane sú kultúry, v ktorých jednotlivec získava špecifické pos-
tavenie prácou, ktorú vykonáva a úspechmi, ktoré v nej dosahuje.  

Na druhej strane existujú kultúry, v ktorých sa jednotlivcovi prisudzuje 
špecifický status automaticky. Status, ktorý sa prisudzuje automaticky, je náro-
kovateľnou požiadavkou na základe dosiahnutia určitého veku, narodenia sa do 
určitých sociálnych pomerov/vrstiev, získania vzdelania, rodovej a profesijnej 
príslušnosti so všetkými jej manifestačnými znakmi, ktoré vyjadrujú zaviaza-
nosť a lojálnosť. Zároveň uvedený status vyžaduje dodržiavanie určitých znakov 
životného štýlu72. 

Rozlišovacím indikátorom kultúrnej dimenzie sociálneho statusu je odraz 
procesu vybudovania spoločenského postavenia prácou a jej úspechmi, teda 
tým, čo človek robí, alebo procesom získania spoločenského postavenia auto-
maticky na základe všeobecne známych a akceptovateľných podmienok, teda 
tým, kto človek je.   

Kultúry, ktoré prisudzujú špecifické spoločenské postavenie určitej so-
ciálnej skupine, zdôvodňujú svoje zmýšľanie tým, že preferovaná pozornosť 
niektorým aktivitám a sociálnym skupinám nesie v sebe zárodok neskoršieho 
úspechu a dosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia.  

V uvedených prejavoch správania kultúr existujú základy procesu rekon-
ciliácie. Dôležitým momentom73 je definovať stav, v akom  sa vlastná kultúra 
nachádza v uvedenej dimenzii. Status, ktorý sa v určitom momente dosahuje, má 
vo svojej podstate aj časť prisúdeného významu. Inak by vonkajšie podmienky 
neumožňovali realizovať určité úspechy v kultúre. Na druhej strane strane sta-
                                                           
71 V literatúre sa stretávame aj s termínmi získaný a askriptívny status (Sopóci, Sociológia 32, 
2000, s. 141). 
72 Znak určitého životného štýlu je napr. typ/veľkosť auta, vybrané dovolenkové destinácie, 
študijné smery na vybraných univerzitách, členské karty atď.. 
73 Uvedená identifikácia je možná aj v rámci výučby medzikultúrnej komunikácie, ktorú uvá-
dzame v 4. kapitole. 
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tus, ktorý sa prisudzuje určitej sociálnej oblasti a preferovaným sociálnym sku-
pinám, a priori predpokladá prínos budúcich možností74. 

Ukážka zaujímavej medzikultúrnej komunikácie v uvedenej dimenzii na-
stáva v prípade, keď sa stretne mladý zamestnanec medzinárodnej spoločnosti, 
ktorý získal svoju vysokú pozíciu vďaka svojim schopnostiam za krátke obdo-
bie, so starším partnerom, ktorý pochádza z kultúry, ktorá odvodzuje status za-
mestnanca na základe odpracovaných rokov.  

Rovnaký princíp medzikultúrnej komunikácie sa prejavuje aj v spôsoboch 
používania titulov získaných počas štúdia a v spôsobe používania názvov pra-
covných funkcií alebo profesijných zaradení vo väzbe k sociálnemu postaveniu.  

V našej kultúre je vo všeobecnosti zaužívané používanie získaných titulov 
a pomenovanie funkcie napr. riaditeľ, prezident, vedúci katedry ako identifikácia 
sociálneho statusu. V amerických medzinárodných spoločnostiach sa názov pra-
covného zaradenia používa predovšetkým s cieľom identifikácie predpokladov, 
ktoré musíme nevyhnutne ovládať v súvislosti s názvom pracovnej funkcie. Po-
užívanie názvu pracovnej funkcie sa preto používa na identifikáciu náročnosti 
požiadaviek práce, ktorú  vykonávame, a nie na identifikáciu sociálneho statusu. 

Pre každého z nás, kto o kultúre a o svojom živote premýšľa aj v širších 
súvislostiach, je dôležité poznať kultúru z pohľadu spôsobu nadobúdania statu-
sového postavenia v spoločnosti. Od tohto poznania sa odvíja naša motivácia 
pracovať, rozvíjať vlastné schopnosti, porozumieť tlaku okolia a zvážiť alterna-
tívy života v jednotlivých kultúrach s prevládajúcimi hodnotami vybudovaného 
alebo prisúdeného statusu.  

V súčasnosti sú najvypuklejšie kultúrne rozdiely najmä v oblasti vnútro-
podnikového riadenia. Vrcholové manažmenty lokálnych pobočiek medzinárod-
ných spoločností sú nútené uplatňovať zmeny kariérových postupov, systémov 
odmeňovania a ďalších systémových opatrení, ktoré výborne fungujú 
v kultúrach so statusom, ktorý sa vybuduje. Implementačná pomalosť 
a ochromenie ich funkčnosti však nastáva v kultúrach, kde status závisí predo-
všetkým od hodnotovej orientácie ľudí, ktorí status získavajú. 
 
2.2.6 Sekvenčnosť a synchronizácia 

 
Kultúrna dimenzia charakterizuje medzikultúrne rozdiely v spojitosti 

s rôznym vnímaním plynutia času. Možno ju interpretovať troma spôsobmi.   
Prvý spôsob charakterizuje čas ako priebeh lineárnych alebo sekvenč-

ných udalostí. Lineárne, tzn. po sebe nasledujúce udalosti, sa vyskytujú, obraz-
ne povedané, ako čiara, ktorá sa nikdy nekončí, len plynie ako tok uzavretých 
                                                           
74 Vzorovým učebnicovým príkladom hodnôt jednotlivých kultúr v uvedenej kultúrnej dimen-
zii je prejavenie ich postojov vo vzťahu k Európskej únii. Proklamáciou jej dôležitosti a sily 
ešte pred samotným overením a dokázaním jej úspechov sa prejavovali aj v našich zemepis-
ných šírkach najmä v prístupových kolách nástupníckych krajín.  
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udalostí. Pokiaľ sa jedna udalosť neskončí, druhá sa nezačne. Paralelne, tzn. 
synchronicky plynúce udalosti sa vyskytujú, obrazne povedané, ako kruh, 
v ktorom sa neustále opakujú jednotlivé udalosti v sekundách, sekundy 
v minútach, minúty v hodinách75. 

Uvedený spôsob vnímania času možno prirovnať k situáciám, keď vyko-
návame iba jednu aktivitu alebo vykonávame viacero aktivít naraz, tzv. multi-
tasking76. Kultúry, ktoré vnímajú čas ako sled výlučne za sebou (sekvenčne) 
nasledujúcich udalostí a dôrazne dodržiavajú presný časový rozvrh (napr. 
kultúry severnej a strednej Európy a Severnej Ameriky), výrazne kontrastujú s 
kultúrami so súbežne vnímaným časom (južanské kultúry pochádzajúce z okolia 
Stredozemného mora, Blízkeho východu, arabských krajín a Južnej Ameriky )77.  

Zaujímavý poznatok priniesol výskum vplyvu rozdielneho vnímania času 
na výber študijných predmetov na univerzitách. Nie je žiadnou výnimkou v 
krajinách Južnej Ameriky, keď si študenti zvolia kombináciu ekonomiky, 
filozofie, medicíny a poézie. Práve schopnosť vykonávať viacero činností naraz 
im nebráni v štúdiu navonok úplne odlišných odborov (Hall, 1989, s. 49). 

Druhý spôsob je vyjadrenie času ako premennej minulosti, prítomnosti 
alebo budúcnosti. V tejto súvisloti pozorujeme časové udalosti v kultúre z hľa-
diska ich vzájomnej spätosti, prisúdeného významu, dôležitosti. Spôsob premýš-
ľania kultúry o minulosti, pomenovávaní prítomnosti, nastavených očakávaniach 
v budúcnosti, ako aj schopnosť kultúry triediť a odovzdávať skúsenosti 
a organizovať svoje vlastné aktivity nám dokáže povedať viac ako encyklope-
dické vyhľadávanie základných kultúrnych charakteristík78.  

Druhý spôsob vo väčšom detaile skúma kontext času, to znamená, 
v akých časových jednotkách príslušníci určitej kultúry premýšľajú – sekundy, 
minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace, roky, ročné obdobia, obdobia sucha, západ 
a východ slnka, záplavy atď.. 

Z uvedenej analýzy odvodzujeme hodnotové orientácie kultúr v súvislosti 
s krátkodobou, z pohľadu prítomnosti veľmi ľahko kontrolovateľnou a dosiah-
                                                           
75 E. T. Hall, americký antropológ, pomenúva uvedené polarity dimenzie ako monochrónne 
a polychrónne plynutie času a rozpracováva teóriu v knihe The Silent Language (1989). 
76 V tejto súvislosti sa hodnotovo orientované výskumy zameriavajú aj na význam 
dochvíľnosti a presnosti. 
77 Synchrónne vykonávanie viacerých činností naraz svedčí o schopnostiach a dobrých mra-
voch spoločnosti. Pokiaľ si príslušník kultúry so sekvenčným vnímaním času nenájde priestor 
výlučne len pre svojho partnera a  na strane druhej v prípade kultúry so synchrónnym vníma-
ním času zase bezprostredne nezareaguje na momentálne požiadavky partnera bez ohľadu na 
svoj časový rozvrh, vedie to k neželaným medzikultúrnym nedorozumeniam alebo ku konflik-
tom.   
78 V tejto súvislosti sa do popredia dostávajú filozofické otázky kultúry, či očakávania budúc-
nosti ovplyvňujú naše konanie v prítomnosti. Naopak, či výsledky súčasných činností 
ovplyvnia našu budúcnosť a zákonite súčasné skúsenosti nám umožňujú pohľad na minulosť, 
z ktorej sme sa stali tým, čím sme dnes. Či je budúcnosť osudom v rukách niekoho iného, 
alebo zodpovednosťou nás samotných. Väčším či menším pripútaním sa k uvedenej názorovej 
orientácii vytvárame spôsob nášho myslenia, mozaiku našich myšlienok.   



 
50

nuteľnou budúcnosťou, a dlhodobou orientáciou, teda v akých časových hori-
zontoch premýšľa kultúra o budúcnosti79.  

Tretí spôsobo považuje čas za astronomickú jednotku. Astronomickou 
jednotkou sa meria napr. obeh Zeme okolo Slnka. Astronomickou jednotkou 
môže byť aj naše  premýšľanie o čase, ktorým meriame naše subjektívne zážitky 
v živote, napr. obdobie trvania určitého zamestnancia, pobytu v určitej kultúre, 
stavba domu atď.80.  

Proces reconciliácie kultúrnych polarít uvedenej dimenzie sa odráža 
v schopnosti kultúry oceniť a vyzdvihnúť úspechy z minulosti, nájsť 
vzťah/rešpekt k tradíciám a autoritám. V záujme kontinuity kultúry je preto prí-
nosné naše prehodnocovanie vlastných úspechov v kontexte nových trendov vý-
voja a prispôsobovania sa zmenám v kultúrno-historickom kontexte81.  
 
2.2.7 Orientácia v priestore82 
 

Podľa vnútornej individuálnej a vonkajšej spoločenskej orientácie sociál-
neho sveta rozdeľujeme kultúry podľa princípu realizovania mocensky a du-
chovne motivovaných aktivít človeka v celom spoločenskom priestore. To zna-
mená podľa toho, akú vážnosť/rolu prisudzuje naša kultúra prostrediu, v ktorom 
žijeme a pracujeme, čie záujmy kultúra spoločenského priestoru chráni a vy-
zdvihuje. Môžeme žiť a pracovať pre materiálne uspokojovanie a mocenské 
ovládnutie okolia, alebo viac túžime po harmónii našich životných a duchov-
ných potrieb v súlade s vonkajším prostredím (prírodou, pracovným prostre-
dím). 

Vnútorne orientovaná kultúra vyzdvihuje existenciu silného jednotlivca 
s vlastnými špecifickými záujmami, ktorý je ochotný a schopný ovplyvniť, 
podmaniť si a využiť vo svoj prospech celé svoje okolie, tzn. prírodné, technic-
ké, pracovné, ekonomické aj sociálne83.  

Kultúry orientované navonok zdôrazňujú potrebu prirodzenej  harmó-
nie, súladu a splynutia s prostredím, okolím (prírodou, pracovným prostredím). 
V hodnotových rebríčkoch uvedených kultúr sa oceňuje prispôsobovanie 
                                                           
79 Uvedenou problematikou sa Hofstede zaoberá v kultúrnej dimenzii nazvanej konfucioniz-
mus, ktorý bol objavený v súvislosti s výskumom kultúrnych rozdielov v Číne a v Japonsku. 
80 Emil Durkheim považuje čas za sociálny nástroj, ktorý umožňuje príslušníkom 
jednotlivých  kultúr koordinovať svoje činnosti navzájom (Trompenaars, 1998, str. 124). 
81 V tejto súvislosti uvádzame zaujímavú štúdiu P. Bourdieuho v podkapitole 2.3. 
82 Preklad kultúrnej dimenzie vyvoláva diskutabilné stanoviská. Českí autori uvádzajú túto 
kultúrnu dimenziu ako životný priestor (napr. Nový). Anglický originál uvádza termín „natu-
re“, ktorý pri preklade vyvoláva automaticky dojem prírody, ktorá existuje ako okolie medzi-
ľudských vzťahov. Pre potreby dizertačnej práce využívame preklad sociálny priestor vráta-
ne medziľudských vzťahov, ktoré však zohrávajú sekundárnu úlohu, alebo sú v rozdeľovaní 
kultúr sekundárnym rozlišovacím znakom kultúry. 
83 Uvedené hodnoty môžeme pozorovať napr. v celospoločenských myšlienkových prúdoch, 
systémoch vládnutia, politike a verejne diskutovaných témach kultúry. 
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a uspokojovanie potrieb a záujmov cestou komunikácie s okolím tak, aby nedo-
šlo k narušeniu vzájomnej rovnováhy medzi človekom a jeho životným priesto-
rom.  

V praxi sa uvedená kultúrna dimenzia identifikuje aj na základe našej ma-
teriálnej a duchovnej hodnotovej orientácie.  

Materiálnu vonkajšiu stránku zahŕňajú rôzne projekty na záchranu kultúr-
neho dedičstva, ochranárske opatrenia, ekologické aktivity, emisné kontroly, 
výstavba a zaberanie poľnohospodárskych pôd, limity a kvóty výroby a vývozu 
tovarov, podpora vzdelávacích projektov, rozvíjanie študijných odborov 
na stredných školách a univerzitách s ohľadom na dosahy do prírodných 
a prirodzených zdrojov obnovy a ochrany životného prostredia.  

Vnútornú duchovnú motiváciu kultúry predurčuje poznanie, aká hodnoto-
vá orientácia spúšťa jednotlivé aktivity človeka.  

Aktivity, ktoré sa v kultúre uskutočňujú, pramenia z vnútornej potreby 
chrániť vlastné záujmy jednotlivcov od vonkajších vplyvov, alebo sa uvedenými 
aktivitami uspokojujú záujmy jednotlivcov s ohľadom na ochranu okolitého sve-
ta84.  

Proces rekonciliácie kultúrnych polarít uvedenej dimenzie sa odráža 
v schopnosti kultúry správne odhadnúť koordináciu takých aktivít, ktoré majú 
pozitívny vplyv na jej vlastný rozvoj ako aj uspokojovanie potrieb vonkajšieho 
prostredia. To znamená nielen robiť správne veci, ale aj robiť veci správne tak, 
aby sa dosiahlo zadosťučineniu potrebám všetkých tvorivých síl a duchovnéhu 
potenciálu kultúry. 

V uvedenej dimenzii dochádza k zhode s Hofstedeho kultúrnou dimen-
ziou maskulínnosti a feminnístosti. Rozdiel je však vo väzbe na názov kultúrnej 
dimenzie, ktorý vzniká pod iným uhlom pohľadu na kultúru85. 

Vnútorne orientované kultúry sa zhodujú v hodnotách a prejavovaných 
spôsoboch správania s maskulínnymi kultúrami najmä v ambicióznych agresív-
nych tvrdých konfrontačných pragmatických prejavoch správania a ľudského 
konania, ktorého cieľom je zisk a úspech. Vonkajšie orientované kultúry majú 
v súlade s potrebami životného prostredia spoločného menovateľa 
s feminínnymi kultúrami v spoločných hodnotách, ktoré reprezentujú harmóniu, 
intuíciu, flexibilitu, citlivosť, hľadanie spoločného konsenzu a porozumenia86.  

                                                           
84 Príkladom v kultúrnych štúdiach sa stal prieskum kultúry spoločnosti Sony Walkman. Na 
otázku používania walkmanov v práci, jedna z otázok znela, či používanie volkmana je 
prejavom človeka počúvať hudbu tak, aby neobťažoval svoje okolie, alebo používanie 
volkmana pramení z potreby chrániť sa pred rušivými vplyvmi z okolia (Trompenaars, 1998, 
149). 
85 Hofstede pozoruje kultúru len z pohľadu medziľudským vzťahom a Trompenaars aj s cha-
rakterom aktivít človeka v životnom priestore, resp. okolí a prostredí. 
86 Trompenaars definoval a zovšeobecnil pri svojich kultúrnych objavoch hypotézu, že 
vnútorne orientované kultúry sú podľa predchádzajúcich dimenzií skôr univerzalistické, 
individualistické, špecifické, pragmatické a orientované na výkon. Kultúry orientované na 
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Zo vzájomnej komparácie modelov kultúry Hofstedeho a Trompenaarsa 
sa potvrdzuje hypotéza, že keď dvaja robia to isté, výsledok nemusí byť rovna-
ký. Totožné prejavy kultúrnych hodnôt sa v kultúrnych modeloch uvedených 
autorov pomenovávajú rozdielne.  

Trompenaars uvádza dimenziu životnej orientácie v záverečných kapito-
lách svojich prác. Z kulturologického hľadiska sa uvedená kultúrna dimenzia 
črtá ako východisko pre kvalitatívne zložitejšie uvažovanie o medzikultúrnych 
rozdieloch.  

Myšlienky o kultúre a prisudzovaní významov v kultúre sa posúvajú z ro-
viny identifikácie kultúrneho potenciálu a jeho dominantných hodnôt 
a od nich závislých prejavov správania87 do roviny vzájomného ovplyvňovania 
ekonomického a kultúrneho kapitálu.  

Identifikáciou kultúrneho potenciálu môžeme odhaľovať skryté výz-
namy/dôvody smerovania vývoja kultúry sociálneho sveta, určovania potrieb 
verejného blaha alebo zmeny vonkajšieho prostredia. O rozvoji/vývoji kultúry je 
preto možné premýšľať ako o výsledku pôsobenia existencie trhu/konkurencie 
a politickej vôle/kontextu (Hofstede, str. 169).  

Možné prístupy v pozorovaní kultúrnych rozdielov rozvíja vo svojej in-
špiratívnej štúdii francúzsky sociológ a filozof Pierre Bourdieu88, ktorý základ 
svojho uvažovania identifikuje práve v rozložení ekonomického/materiálneho 
a kultúrneho/duchovného kapitálu, ako hybnej sily sociálneho sveta a jeho spo-
ločenského priestoru/kultúrneho potenciálu. 

                                                                                                                                                                                     
vonkajšie prostredie sú skôr partikularistické, kolektivistické, difúzne a filozofické. V 3. 
kapitole uvádzame závery diagnostiky uplatnením uvedených dimenzií na špecifickej 
sociálnej skupine manažérov na Slovensku. 
87 Sú rozhodujúce, ale nie dostačujúce. 
88 Pierre Bourdieu (1930-2002). Francúzsky sociológ. Pôvodne etnológ kabylského vidieka. 
Neskôr sa zaujíma o sociológiu vzdelávania a ukazuje, ako škola udržuje nerovnosti 
a odovzdáva kultúrne dedičstvo vyšších vrstiev. Novým spôsobom formuluje tradičné otáz-
ky o umení, kriticky skúma „dobrý vkus“ a jeho spoločenskú determináciu. Jeho hlavné diela 
sú Sociologie de l'Algérie (Sociológia Alžírska). Paris: Presses Universitaires de France, 
1961; Les héritiers (Dedičia). Paris: Les Éditions de Minuit, 1964; Le métier de sociologue 
(Remeslo sociológa).  Paris: Mouton & Bordas, 1968; La distinction. Critique sociale du ju-
gemen (Rozlišovanie). Paris: Les Éditions de Minuit, 1979; Le sens pratique (Praktický zmy-
sel). Paris: Les Éditions de Minuit, 1980. In: Durozoi, G. Roussel, A.: Filozofický slovník. 
Praha: EWA Edition, 1994, s. 37. 
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2.3 Kultúrny potenciál a jeho ekonomický a kultúrny kapitál 
 

Vedecka práca Pierra Bourdieuho (Bourdieu, 1998, s. 7-68) sa opiera o 
presvedčenie, že najhlbšiu logiku sociálneho sveta a jeho medzikultúrnych roz-
dielov možno najlepšie zachytiť ponorením sa do špecifickosti/partikulárnosti 
určitej empirickej, historicky situovanej a datovanej skutočnosti a s cieľom u-
miestniť ju, povedané slovami Gastona Bachelarda, ako „jeden prípad z možné-
ho“. To znamená, ako jeden zo vzorcov vo vesmíre o konečnom počte možných 
konfigurácií89.  

Úvahy Bourdieuho vychádzajú zo základných pojmov habitus, sociálny 
priestor/kultúrny potenciál a kapitál90.  

Habitus predstavuje sociálne podmienenú tendenciu reagovať v sociál-
nych situáciách práve určitým spôsobom, čím „sa programuje” správanie prí-
slušníkov sociálnych inštitúcií91. 

Spojením habitusu a sociálneho priestoru v súradnicovom systéme vzniká 
obojsmerný vzťah medzi štruktúrou osvojenou, tzn. štuktúrou habitusu, a štruk-
túrou objektovou, tzn. štruktúrou sociálneho priestoru92.  

Existenciu dispozičnej filozofie Bourdieu stavia na analýze vzťahu medzi 
sociálnym postavením, dispozíciami/habitusmi a prejavenými postojmi, tzn. 
„voľbou”, ktorú sociálne subjekty realizujú v rôznych oblastiach sociálnych in-
štitúcií napr. v zamestnaní, v športe, v hudbe, v politike atď.. 

To, čo všeobecne vnímame ako odlišnosť, určitý charakter noriem a sprá-
vania,  väčšina z nás považuje za vrodené. Je to v skutočnosti „diferenciácia”, 
tzn. odchýlka, rozlišovací rys, jednoducho, vzťahová vlastnosť, ktorá existuje 
iba vo vzťahu k ostatným vlastnostiam. 

Myšlienka diferenciácie/rozlišovania platí aj pre sociálny priestor.  
Štruktúru sociálneho priestoru určujú ľudia, teda jednotlivci alebo sociálne sku-
piny, ktorí sú v priestore rozmiestnení podľa sociálnych pozícií. Sociálne pozície 

                                                           
89 V predloženej štúdii nájdeme väzby nielen vo vzťahu k štruktúre sociálneho priestoru, ale 
aj väzbu myšlienok na kultúrne dimenzie časového rozloženia medziľudských vzťahov 
a spôsobu nadobúdania sociálneho statusu. Bol to práve Hofstede, ktorý využil prácu Bour-
dieuho ako východisko vlastnej definície kultúry ako „programovateľnej“ mysle. Bližšie uvá-
dzame v 1. kapitole. 
90 Vychádza z filozofie, ktorú nazýva vzťahovou. Vo vzťahovej filozofii sú rozhodujúce ob-
jektívne vzťahy, a nie jedinotlivci a skupiny, tzn. sociálne subjekty. Tie ho zaujímajú sekun-
dárne. Objektívne vzťahy sociálneho priestoru sa nedajú ukázať ani ohmatať. Je potrebné ich 
spoznávať a ich platnosť presadzovať vedeckou prácou. Zároveň hovorí o dispozičnej filozo-
fii. Dispozičná filozofia berie do úvahy možnosti vpísané do mysle jednotlivcov a do štruktúr 
situácií, v ktorých sa ocitajú. 
91 Hofstede využil definíciu habitusu ako východisko pre vlastnú interpetáciu kultúry. Bližšie 
uvádzame v 1. kapitole. 
92 Rovnaký princíp súradnicového usporiadania uplatňuje aj typológia kultúr sociálnych orga-
nizácií, ktorú uvádzame v 4. kapitole. 
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sú stanovené štatisticky, na základe dvoch princípov diferenciácie: vlastníctva 
ekonomického kapitálu a vlastníctva kultúrneho kapitálu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3 Priestor sociálnych pozícií a priestor životných štýlov (Bourdieu, 1991, s. 

15, zjednodušené a upravené NĎ) na niektoré typické ukazovatele v oblas-
ti nápojov, športu, hudobných nástrojov a spoločenských hier. 

 
Z toho vyplýva, že aktéri/ľudia/sociálne subjekty sociálneho priestoru ma-

jú tým viac spoločného, čím bližšie sú umiestnení v jednotlivých dimenziách 
súradnicového systému ekonomického a kultúrneho kapitálu.  

Priestorová vzdialenosť v súradnicovom systéme zodpovedá reálnej spo-
ločenskej vzdialenosti.   

V prvej dimenzii sa ľudia odlišujú podľa celkového objemu kapitálu, 
ktorý vlastnia a v druhej dimenzii podľa štruktúry tohto kapitálu (pomer ekono-
mického a kultúrneho kapitálu k celkovému kapitálu). 

V prvej dimenzii sa nachádzajú držitelia najväčšieho celkového kapitálu, 
tzn. podnikatelia, príslušníci slobodných povolaní a univerzitní profesori, všetci 
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spoločne proti ekonomicky a kultúrne najchudobnejším napr. nekvalifikovaným 
robotníkom.  

Z hľadiska pomeru medzi ekonomickým a kultúrnym kapitálom sa nachá-
dzajú profesori, ktorí sú relatívne bohatší na kultúrny kapitál, výrazne proti pod-
nikateľom, ktorí sú relatívne bohatší na ekonomický kapitál.  

Každá spoločnosť sa javí ako sociálny priestor so štruktúrou rozdelenia 
foriem moci a druhov kapitálu, ktoré sú pre konkrétny sociálny priestor rozho-
dujúce a premenné podľa miesta a času.  

Štruktúru sociálneho priestoru ovplyvňuje rozmiestnenie postojov pros-
tredníctvom  dispozícií/habitusov, tzn. že umiestnenie v dimenziách ovplyvňujú 
vlastnosti jednotlivcov alebo sociálnych skupín. 

Každej umiestnenej sociálnej skupine zodpovedá určitá záujmová oblasť 
habitusov ako výsledok spoločenských podmienok spojených s ich sociálnym 
postavením. 

Sociálny priestor tak vypovedá o rozdelení moci, sociálnych výhod a ži-
votných štýlov. Potom zo sociologického hľadiska môžeme hovoriť o priestore 
moci (nie priestore politiky) ako o priestore mocenských vzťahov medzi jednot-
livcami „obdarenými” ekonomickým alebo kultúrnym kapitálom do takej miery, 
aby mohli sociálny priestor ovládať, najmä v situáciách ohrozujúcich nastavený 
„kurz” kultúrneho kapitálu voči ekonomickému kapitálu. 

Dôležité je, aby sme rozlišovali spôsoby nadobúdania ekonomického ka-
pitálu, kde do hry vstupujú držitelia  politického kapitálu a kapitálu vzdelania. 
Držitelia politického kapitálu majú moc určovať „politické pole“, teda rozhodu-
jú o tom, ktoré otázky budú súčasťou politickej diskusie a ktoré budú z politiky 
vylúčené.  

Jednou z funkcií habitusu je, že odráža jednotný štýl praktických činností 
a statkov, ktoré jednotlivci vlastnia. Je to jednotiaci princíp, ktorý z charakteris-
tických vzťahových čŕt, vlastných určitému postaveniu, vytvára jednotný život-
ný štýl, to znamená celok, v ktorom sa zjednocuje voľba osoby, jeho sociálnych 
statkov aj praktických činností.  

Habitusy, rovnako ako spoločenské pozície, ktorých sú výsledkom, sú 
rozdielne, ale rozdielnosť aj samy spôsobujú v princípoch klasifikácie, v princí-
poch vnímania sveta a formovania rôzneho vkusu. Predstavujú skutočnú reč so-
ciálneho priestoru. 

Určitá vlastnosť sa však stáva schopná vnímať rozdiely až vtedy, ak ju 
vníma niekto, kto je schopný a zapojený do pozorovania sociálneho priestoru a 
ovláda kategórie vnímania, pozorovania, klasifikácie a vkusu. Vkus, ktorým 
ovplyvňujeme  optiku určovania diferenciácií/ odlišností. 

Analýzou sociálneho priestoru Francúzska 70. rokov minulého storočia sa 
autor snaží porovnávať dejiny. Aplikáciou udalostí v prítomnosti sa táto porov-
návacia antropológia zameriava na jeden vybraný kultúrny trend, usilujúc sa 
však zachytiť v pozorovanom variante to, čo sa nemení, štruktúru/anatómiu kul-
túry, univerzálne poznanie nepremenných a jej variantov. 
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Autor považuje uvedený model postupu bádania historických skutočností 
a postáv za citlivejší a vedecky plodnejší ako záujem „milovníka exotiky“ o 
zdanlivé zvláštnosti. Pozorovateľ je skromnejší a zároveň ambicióznejší než vy-
hľadávač kuriozít - snaží sa pochopiť štruktúru kultúry a mechanizmy, ktoré z 
rôznych dôvodov unikajú pohľadu domorodca aj pohľadu cudzinca, napr. prin-
cípy vzniku určitého sociálneho priestoru alebo mechanizmy jeho reprodukcie. 

Môžu sa tak objaviť skutočné rozdiely medzi štruktúrami alebo dispozí-
ciami/habitusmi/životnými štýlmi, ktorých princípy však nepramenia vo zvláš-
tnostiach pováh/duší kultúry, ale v diferenciách/odlišnostiach kolektívnych de-
jín93.  
 
ZÁVER 

Prostredníctvom analýzy a komparácie dimenzií modelov kultúry Geerta 
Hofstedeho a Fonsa Trompenaarsa sme spracovali východisko na definovanie a 
objasnenie obsahu medzikultúrnej komunikačnej kompetencie. 

 

Hofstede je v dimenzionálnom prístupe normatívny, jednoznačný.  
1. Výklad štyroch kultúrnych dimenzií sústreďuje na marginálne/bipolárne 

charakteristiky indexov kultúrnych dimenzií, ktoré reprezentujú urči-
té/spoločné tendencie prejavov a noriem správania príslušníkov kultúr vo 
vybraných sociálnych inštitúciách, tzn. rodina, škola, zamestnanie a politika. 

2. Hofstede pozoruje kultúru z pohľadu medziľudských vzťahov/sociálnych 
väzieb. 

3. V súvislosti s používaním etnicky rozdielnych prejavov správania 
v medzikultúrnych situáciách využíva Hofstede kultúrne dimenzie na defi-
novanie kultúrnych dosahov, tzv. culture consequences. 

 
Trompenaars je v dimenzionálnom prístupe otvorenejší a ústretovejší.  
1. Prístup Trompenaarsa slúži ako procesný sprievodca kultúrneho modelova-

nia dimenzií, ktoré pomenováva tzv. polaritami. Jeho vzťah ku kultúre re-
prezentuje súborom siedmich hodnotiacich procesov myslenia, ktoré nazýva 
tzv. paradoxmi kultúry. Poskytuje širší rozsah prejavených pocitov a spô-
sobov správania a možnosť výberu poznania a osvojenia si inej kultúry. 

2. Trompenaars uvádza kultúrne rozdiely medziľudských vzťahov/sociálnych 
väzieb aj do časovej a priestorovej interpretácie. 

3. V rámci identifikácie paradoxov kultúry objavuje príležitosti pre rekonciliá-
ciu, tzn. schopnosti premýšľať koncepčne a uvedomovať si kultúrne vzdia-
lenosti vlastných hodnôt od hodnôt druhých kultúr. Trompenaars uvažuje  o 
medzikultúrnych rozdieloch/hodnotách ako o flexibilných a dynamických 

                                                           
93 Celú časť venovanú súčasnému stavu problematiky vplyvu ekonomického a kultúrneho ka-
pitálu na kultúrny potenciál Slovenska, ktorá nás v tejto súvislosti zaujala, uvádzame 
v Prílohe 4. Vzhľadom na to, že je prebratá z používanej literatúry, uvádzame ju v prílohe, 
kde je možné si ju preštudovať. 
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veličinách a nekončiacom procese vlastného kultúrneho uvedomova-
nia/vývoja/formovania vlastnej identity.  

 
V neposlednom rade uvedení autori niektoré rovnaké prejavy správania 

pomenovávajú vo svojich kultúrnych modeloch rozdielne. 
Mapovanie obsahu medzikultúrnej komunikačnej kompetencie cestou in-

dexov kultúrnych dimenzií a polarít kultúrnych paradoxov je zároveň portréto-
vaním kultúrneho potenciálu sociálnych väzieb/vzťahov.  

Miera rozvoja „zmapovaného“ kultúrneho potenciálu je ovplyvnená veľ-
kosťou ekonomického a kultúrneho kapitálu sociálneho priestoru (Bourdieu).  

Veľkosť ekonomického a kultúrneho kapitálu závisí od štruktúry sociál-
neho priestoru, tzn. štruktúry sociálnych pozícií/sociálnym postavením sociál-
nych subjektov/jednotlivcov a sociálnych skupín a štruktúry ich habitusov. 

Sociálne väzby/vzťahy vznikajúce v tomto sociálnom/životnom priestore 
sú odrazom podmienenej tendencie „naprogramovaného“ spôsobu správania. 
Predstavujú partikulárnosť „reči“ sociálneho priestoru, ktorú je možno vnímať 
optikou všeobecnej/nemeniacej sa anatómie kultúry v komparácii s dejinnými 
udalosťami.  
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3 MEDZIKULTÚRNA KOMUNIKAČNÁ KOMPETENCIA - 

DIAGNOSTIKA KULTÚRY SOCIÁLNEJ SKUPINY 
 
Medzikultúrna komunikačná kompetencia sa skladá vo svojej anatómii 

nielen z teoretických poznatkov kultúrnych dimenzií, ale aj zo schopnosti ich 
praktického uchopenia a využitia s cieľom pozorovania, skúmania a interpretá-
cie sociálnych javov v každodennej realite sociálneho/ spoločenské priestoru. 

S týmto cieľom využívame kvantitatívne/deduktívne a kvalitatív-
ne/induktívne nástroje/metódy diagnostiky kultúr sociálnych inštitúcií94. 
V súvislosti s kultúrnymi prístupmi Hofstedeho a Trompenaarsa hovoríme pre-
dovšetkým o dotazníkových metódach diagnostiky medzikultúrnych rozdielov, 
a to jej typologických dotazníkoch, ktoré sú založené na teoretických alebo em-
pirických typológiách kultúr (Nový, 2004, s. 107)95. 

Typologickými dotazníkmi sa zisťuje prítomnosť alebo neprítomnosť ur-
čitého súboru znakov, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé typy kultúr sociál-
nych organizácií. Na základe miery prítomnosti súboru znakov môžeme identi-
fikovať mieru „blízkosti“ kultúry jednotlivým typom. Typ kultúry potom nazna-
čuje, do akej miery sú pre danú organizáciu charakteristické určité prejavy sprá-
vania, zahrnuté v popisoch obsahu jednotlivých typov. Niektoré typológie sú 
jednodimenzionálne (Handy, 1993) a väčšina z nich je dvojdimenzionálna 
(Trompenaars, 1998, Hall, 1995, Goffee a Jones, 1998), dôležitým východiskom 
však zostáva, že sú vymedzené na základe kombinácie polarít kultúrnych di-
menzií. 

Kultúrna dimenzia je merateľná veličina charakterizujúca kvalitatívnu 
vzdialenosť kultúr, ktorá je odrazom všeobecných tendencií správania ľudí urči-
tej sociálnej skupiny, kultúry a subkultúry.  

Cieľom diagnostiky kultúrnych dimenzií, ako nástroja kvantitatívnych 
metód výskumu kultúr sociálnych organizácií, je vyhodnocovanie variantov od-
povedí respondentov príslušnej kultúry na ponúkané otázky. Otázky sú zostave-
né tak, že obsahujú/pýtajú sa na identifikovaný súbor znakov/indikátorov, ktoré 
volí výskumník96. Sú založené na deduktívnej logike a pomáhajú mapovať vý-
skyt znakov a testovať hypotézy, ktoré sa formulujú zvonku, z pozície vý-
skumníkov, tzv. outsiderov.  

                                                           
94 Publikovaniu a teoretickému výkladu kvantitatívnym a kvalitatívnych metód, ktoré sú špe-
cificky orientované na potreby vzdelávania v oblasti medzikultúrnej komunikácie sa zatiaľ 
venujú prevažne zahraniční autori (u nás napr. Nový, 2004, s. 98-112). 
95 Typológii kultúr sociálnych inštitúcií ako perspektívnej oblasti rozvoja diagnostiky kultúry 
sa venujeme v 4. kapitole. 
96Nevýhodou uvedených metód je problematika výberu spoľahlivosti ukazovate-
ľov/znakov/indikátorov. 
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3.1 Indexy kultúrnych dimenzií Geerta Hofstedeho 
 

3.1.1 Diagnostika indexov kultúrnych dimenzií Geerta Hofstedeho  
 
Hofstede chápe kultúrnu dimenziu ako „skalárnu“ veličinu, ktorá má svo-

ju veľkosť a je súborom hodnôt/znakov/indikátorov, ktoré sa stávajú predmetom 
diagnostikovania príslušnej kultúry.  

Index príslušnej kultúrnej dimenzie je výsledkom diagnostiky odpovedí 
respondentov na vybrané skupiny otázok97. Odpovede na vybrané otázky sú od-
razom hodnôt, ktoré formujú kolektívne myslenie každej kultúry, spoločnosti a 
sociálnej skupiny. Index príslušnej kultúrnej dimenzie umiestňuje členov skú-
manej kultúry na konečné miesto vo veľkostnej škále príslušnej kultúrnej di-
menzie. 

Nasledujúca časť je ukážkou súboru metodických otázok Hofstedeho do-
tazníka, ktorými meria veľkosť indexov príslušných kultúrnych dimenzií 
v kultúre98. 
 
3.1.1.1 Index mocenského odstupu99 
 

Index mocenského odstupu je diagnostická veličina kultúrnej dimenzie, 
ktorá odzrkadľuje  mieru uvedomovania si, že ľudia nemajú rovnaké postavenie 
v kultúre.  

Oblasť merania indexu mocenského odstupu zahrňujú tri základné otáz-
ky100: 

                                                           
97 Hofstede vyjadruje štatistické spracovanie medzikultúrnych rozdielov nezávislými premen-
nými vstupov, tzn. hodnôt a výstupov, tzn. odpovedí. Štatistické spracovanie zahŕňa faktoro-
vú, zhlukovú a korelačnú analýzu. Faktorovou analýzou sa identifikujú obsahové súvislosti 
medzi jednotlivými znakmi, tzn. prejavmi kultúry. Prostredníctvom tzv. zhlukovej analýzy sa 
identifikujú typické konštelácie znakov, ktoré sa v kultúre vyskytujú. Obidvoma metódami je 
komplikovaná a ťažko uchopiteľná realita redukovaná do všeobecnejších komponentov – di-
menzií (Hofstede, 1991). Korelačná analýza vyjadruje vzťah medzi dvoma premennými, 
ktorý sa prejavuje tak, že s rastúcou hodnotou jednej premennej, hodnota druhej premennej 
s určitou pravdepodobnosťou stúpa, tzn. kladne koreluje, alebo klesá, tzn. záporne koreluje. 
Stupeň závislosti je vyjadrený veľkosťou korelačného koeficientu (Nový, 2004, s. 154). 
98 Terminologický a obsahový výklad kultúrnych dimenzií Hofstedeho uvádzame v 2. kapito-
le, vrátane všeobecných tendencií správania v kultúre. V uvedenej kapitole sú len vysvetlené 
terminologické názvy diagnostiky a niektoré vybrané metodologické otázky. 
99 Pomenovanie pochádza z výskumu uskutočneného holandským sociológom experimentál-
nej psychológie Mauka Mudlera o emočnej vzdialenosti, ktorá oddeľuje podriadených za-
mestnancov od svojich nadriadených (Hofstede, 1991, s. 24, 268). 
100 Bližšie sa využitiu Hofstedeho dotazníka venujeme v nasledujúcej podkapitole, v ktorej 
uvádzame výsledky diagnostickej sondy uskutočnenej v sociálnej skupine slovenských mana-
žérov. 
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1. Ako často sa vo vašej praxi vyskytol prípad, že ste sa obávali vyjadriť ne-
súhlas s vaším nadriadeným?101  

2. Aký štýl riadenia má váš nadriadený?102  
3. Aký štýl by ste uprednostnili u vášho nadriadeného?103  

Odpoveďami na prvé dve otázky Hofstede zisťuje, ako respondenti vní-
majú realitu života kultúry. Odpoveďami na tretiu otázku však zisťuje želanie 
respondentov, ako by si realitu predstavovali. 

Index mocenského odstupu sa definuje z pohľadu hodnotového rebríčka  
menej vplyvných respondentov/podriadených zamestnancov. Avšak, prečo je 
moc rozdelená nerovnomerne, sa zvyčajne vysvetľuje na základe správania 
vplyvných respondentov, nadriadených, tzn. skôr vodcov ako vedených.  

Súčasné vedecké knihy, ktoré sa špecializujú na „vodcov“ však podľa 
Hofstedeho často zabúdajú, že nadriadenosť existuje len v tesnom závese s pod-
riadenosťou. Autorita prežíva iba tam, kde zodpovedá poslušnosti.  

Na základe výsledkov porovnateľných projektov prichádza Hofstede k 
záverom, že rozdiely vo vnímaní medzikultúrnych rozdielov existujú na obi-
dvoch stranách medziľudských vzťahov v zamestnaní, avšak hodnovernejšie 
výsledky podávajú podriadení, pretože ich pozorovacie schopnosti sú objektív-
nejšie ako schopnosti nadriadených. Každý sme lepší kritik iných, ako samého 
seba. 
 
 
3.1.1.2 Index individualizmu a index kolektivizmu104 

 
Index individualizmus je diagnostická veličina kultúrnej dimenzie, ktorá 

vyjadruje mieru prejavov individuálnych vlastností sociálnych väzieb medzi prí-
slušníkmi kultúry. 

Index kolektivizmus je diagnostická veličina kultúrnej dimenzie, ktorá 
vyjadruje mieru prejavov kolektívnych vlastností sociálnych väzieb medzi prí-
slušníkmi kultúry.   

Oblasť merania indexu individualizmu/kolektivizmu zahŕňa otázky, ktoré 
patria do skupiny tzv. pracovných cieľov: 
1. Čo je pre vás najdôležitejšie, tzn. ktoré faktory považujete za dôležité v 

ideálnom zamestnaní? 
2. Do akej miery sú tieto faktory uspokojené vo vašom terajšom zamestnaní? 

                                                           
101 Odpoveď zamestnanca na nemanažérskej pozícii. 
102 Vnímanie podriadeného, ktorý si mohol vybrať z možností od autokratívneho až po pater-
nalistický štýl. 
103 Želanie podriadeného. 
104 V literatúre sa používa v uvedenej kultúrnej dimenzii index individualizmu, pričom nízky 
index individualizmu je zároveň vysoký index kolektivizmu. 
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Odpovede respondentov sa týkajú predovšetkým:  
1. voľného čas - mať prácu, ktorá ponecháva dostatok priestoru pre súkro-

mie a rodinu, 
2. slobody - mať dostatok priestoru na svoj vlastný spôsob práce, 
3. výzvy - mať prácu, ktorá poskytuje uspokojenie zo splnenia pracovných 

povinností, 
4. vzdelávania - príležitosť vzdelávať sa a rozvíjať už nadobudnuté schop-

nosti, 
5. pracovného prostredia – pracovať v dobrých pracovných podmienkach 

(tzn. fyzické podmienky napr. dobrá ventilácia, svetlo, pracovný priestor), 
6. využitia schopností – možnosť plného využitia vlastných schopností v 

práci. 
 

V prípade, že respondenti zdôrazňujú faktory 1 až 3, predurčujú svoju 
kultúru medzi kultúry orientované individualisticky. V opačnom prípade, ak 
respondenti kladú dôraz na faktory 4 až 6, predurčujú svoju kultúru medzi ko-
lektivisticky orientované kultúry105. 
 
3.1.1.3 Index feminínnosti a index maskulínnosti106 

 
Index feminínnosti je diagnostická veličina kultúrnej dimenzie, ktorá vy-

jadruje mieru prejavov rovnakého/prekrývajúceho zastúpenia rodových hodnôt 
kultúry, tzn. úloha rodov a ich noriem správania. Ženské a mužské vlastnosti vo 
feminínnych kultúrach sa navzájom prekrývajú, napr. aj muži aj ženy sú nežní 
a starostliví s cieľom dosiahnutia harmonického života. 

Index maskulínnosti je diagnostická veličina kultúrnej dimenzie, ktorá 
vyjadruje mieru prejavov jednoznačne oddelených/rozlíšených rodových hod-
nôt, tzn. úloha rodov a ich noriem správania, napr. muži musia byť asertívni, 
prísni a orientovaní na materiálne zabezpečenie rodiny a ženy sú nežné a starajú 
sa o duchovnú harmóniu života.  

Oblasť merania indexu feminínnosti a maskulínnosti zahŕňa otázky, ktoré 
sa týkajú poradia dôležitosti nasledujúcich činiteľov/faktorov v pracovnom pros-
tredí: 
1. zárobok - mať možnosť získať vyšší zárobok, 
2. ocenenie - dostať ocenenie za dobre vykonanú prácu, 
3. napredovanie - mať možnosť získať vyššiu pozíciu, 
4. výzvy - mať prácu, ktorá poskytuje prekonávanie vlastných možností,  

                                                           
105 Tieto otázky nevystihujú dostatočne rozdiel medzi individualisticky a kolektivisticky o-
rientovanými kultúrami. Vystihujú len súbor otázok, ktorý vzišiel z výskumu medzi zamest-
nancami medzinárodných pobočiek IBM (Hofstede, 1991).  
106 V literatúre sa používa v uvedenej kultúrnej dimenzii index feminínnosti, pričom nízky 
index feminínnosti je zároveň vysoký index maskulínnosti. 
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5. nadriadený – mať dobrý pracovný vzťah s priamym nadriadeným, 
6. spolupráca – udržovať dobré medziľudské vzťahy s kolegami, 
7. životný priestor – žiť tak, aby to vyhovovalo mne a mojej rodine, 
8. istota zamestnania – mať istotu pracovať vo firme tak dlho, ako sa to len 

dá. 
 
Uvedená kultúrna dimenzia ako jediná odzrkadľuje rôzne preferencie 

v odpovediach medzi mužmi a ženami. Muži si zvyčajne zakladajú na činite-
ľoch/faktoroch 1 až 4 a ženy na činiteľoch/faktoroch 5 až 8.  
 
3.1.1.4 Index obavy z neistoty   
 

Index obavy z neistoty je diagnostická veličina kultúrnej dimenzie, ktorá 
vyjadruje mieru prejavov pocitu ohrozenia ľudí neistými a neznámymi situácia-
mi. Tento pocit je vyjadrený stresom a potrebou istoty vopred písaných i nepísa-
ných pravidiel správania.  

Oblasť merania indexu mocenského odstupu zahrňujú tri základné otázky: 
1. Ako často pociťujete v práci stres, alebo ste nervózny? 
2. Myslíte si, že „pravidlá hry“ by sa nemali nikdy porušovať? 
3. Ako dlho si myslíte, že budete pracovať v terajšom zamestnaní? 

 
Kultúry, v ktorých respondenti inklinujú k vysokému indexu obavy 

z neistoty pociťujú veľmi často veľký stres a nervozitu v práci107, nie sú pre-
svedčené o možnostiach porušovať pravidlá a istotu terajšieho zamestnania si 
želajú čo najdlhšie, v prípade že sú spokojné. 
 
3.1.2 Diagnostická sonda  I - Jyväskylä, 1999: „Stav medzikultúrnej komuniká-

cie na Slovensku“ 108 
 
Prvá diagnostická sondáž, ktorú sme v oblasti medzikultúrnej komuniká-

cie realizovali v roku 1999, vychádzala z hypotézy, či vôbec a do akej miery ve-
nujeme pozornosť medzikultúrnemu vzdelávaniu na univerzitách na Slovensku. 
A nielen to. Zaujímalo nás vedomie a názor vysokoškolsky vzdelaných ľudí na 

                                                           
107 Richard Lynn, írsky psychológ, pracoval na výskume, kde na základe štatistických údajov 
týkajúcich sa znásilnení, alkoholizmu (merateľnosť podľa úmrtnosti na cirhózu pečene), ú-
mrtnosti nehodou a počtom väzňov na 10 000 obyvateľov tvoril tzv. pocit úzkosti alebo neu-
rotizmus. Zo štúdie Lynna vyplynulo, že v kultúrach s nízkym indexom obavy z neistoty ľu-
dia oveľa častejšie zomierajú na srdcovú príhodu. Jedným z vysvetlení môže byť nižšia ex-
presívnosť kultúry, kde je spoločensky neprijateľné prejavovať emócie, a tým čiastočne odbú-
rať napätie (Hofstede, 1991). 
108 Príspevok odznel na svetovom kongrese o vzdelávaní v medzikultúrnej komunikácii dňa 
17. septembra 1999 na Univerzite v Jyväskylä vo Fínsku. Odborný termín diagnostická son-
da uvádzame podľa Juszczyka (2003, s. 70). 
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problematiku medzikultúrnej komunikácie, ktorí pracovali v medzinárodnom 
prostredí109.  

Súbor 24 otázok, ktorý bol obsahom dotazníka, bol rozdelený do troch ob-
lastí: 1. uvedomenie si medzikultúrnych rozdielov, 2. osobné názory responden-
tov na slovenskú kultúru v kontexte Hofstedeho dimenzionálneho modelu kultú-
ry a 3. základné demografické údaje respondentov.  

Respondenti, ktorí boli oslovení, boli absolventami šiestich univerzít zo 
Slovenska: Univerzita Komenského, Bratislava, Ekonomická Univerzita, Brati-
slava, Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica, Ekonomická Univerzita, Koši-
ce, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Vysoká škola dopravy a spojov, 
Žilina; a štyri zahraničné univerzity alebo pobočky zahraničných univerzít: Cen-
tral European University, Budapešť, City University Bellevue, Bratislava, City 
University USA, Bratislava a School of Management, Rotterdam, Holandsko. 

Väčšina respondentov bola zamestnaná v medzinárodných spoločnostiach 
(konzultačných firmách), z ktorých nadpolovičná väčšina bola s viac ako troj-
ročnou praxou v medzinárodnom prostredí. Šesťdesiatsedem percent responden-
tov hovorilo plynulo jedným alebo viacerými cudzími jazykmi okrem angličtiny. 
Polovica z respondentov používala v práci angličtinu ako oficiálny jazyk. Prie-
merný vek respondentov bol 24 až 28 rokov, 20 % z nich bolo vo veku 29 až 33 
rokov. Z 80 odoslaných dotazníkov sa vrátilo 60.  

Sedemdesiatpäťpercentná návratnosť odpovedí nám poskytla nasledujúce 
poznatky.  Deväťdesiat percent respondentov nemalo žiadnu možnosť vybrať si 
počas vysokoškolského štúdia predmet z medzikultúrnej komunikácie a iba štyri 
percentá z nich malo možnosť zúčastniť sa medzikultúrneho školenia v rámci 
manažérskeho vzdelávania. Na druhej strane je však potešujúce, že väčšina res-
pondentov si myslí, že riadenie medzikultúrnych rozdiel je kľúčovým faktorom 
úspešného riadenia medzinárodnej firmy na lokálnom trhu.  

Každý na základe svojich skúseností už zažil medzikultúrny konflikt. 
Najviac z nich v práci, menej na dovolenke a v rodinnom prostredí. Súhlasia s 
názorom, že podniková kultúra medzinárodnej organizácie by sa mala prispôso-
biť miestnym podmienkam tak, aby sa zachovala atmosféra medzikultúrnosti, 
ale zároveň boli uspokojené potreby miestnych zamestnancov.  

Skoro všetci respondenti vyjadrili súhlas a želanie s možnosťou dozvedieť 
sa o medzikultúrnej komunikácii viac. Jedna z najdôležitejších otázok, ktoré nás 
zaujímali, bolo vymedzenie oblastí najväčších rozdielov medzi slovenským a 
medzinárodným pracovným prostredím. Nasledujúci graf hovorí za všetky od-
povede, ktoré identifikovali najväčší rozdiel v kvalite medziľudských vzťahov, 
atmosfére, vnútornej komunikácii, kontrole práce a sociálnej starostlivosti. 
 
 
                                                           
109 Počas štúdií na Univerzite v Antverpách, v Belgicku, na Univerzite Limburg, v Holandsku 
a v jazykovej škole v Španielsku, som sama zbierala kultúrne skúsenosti a zaujímalo ma, čo si 
o tom myslia a ako si to uvedomujú ostatní.   
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Inšpiratívne boli odpovede týkajúce sa charakteristiky slovenského  
 
 
 
 
 
 

Inšpiratívne boli odpovede  týkajúce sa charakteristiky slovenského manažéra. 
Mnohí respondenti rozdelili manažérov na typ pred rokom 1989 a manažéra po 
roku 1989. Výraznejšie výhrady voči druhému typu neboli. Prvý typ manažéra, 
ktorý začal pracovať pred rokom 1989, charakterizovali slovami tvrdého auto-
krata, ktorý neovláda cudzí jazyk, odmieta nové myšlienky, prístupy a vzdela-
nejších podriadených ako je on sám, nevie a nechce delegovať zodpovednosti na 
svojich podriadených, je vynikajúci odborník vo svojom odbore (väčšinou tech-
nické zručnosti) a je lepší politik ako manažér, v zmysle starostlivosti predo-
všetkým o popularitu v politických kruhoch, ako o zabezpečenie pozitívneho 
hospodárskeho výsledku a spokojnosti svojich zamestnancov. 

Zaujímavá bola časť dotazníka venovaná sonde názorov v kontexte otá-
zok štyroch kultúrnych dimenzií podľa Hofstedeho110. Väčšina respondentov si 
myslí, že mocenský odstup v našej spoločnosti je veľmi vysoký, ale s pribúdajú-
cimi rokmi a prenikaním prvkov iných kultúr a rozdielnych manažérskych prí-
stupov sa postupne zmenšuje. Zameranie našej kultúry je niekde na polceste 
medzi individualizmom a kolektivizmom. Mnohí z nás by chceli mať právomoci 
silnej individuality, ale kolektívnu zodpovednosť. Respondenti si myslia, že na-
ša kultúra je skôr maskulínna a pociťujú zatiaľ veľmi silné obavy z neistoty v 
našej kultúre111. 
                                                           
110 Inšpiráciu poskytli otázky jednotlivých kultúrnych dimenzií uvedené v predchádzajúcej 
podkapitole. 
111 V Prílohe 5.2 Medzikultúrny benchmarking indexu kultúrnych dimenzií podľa Geer-
ta Hofstedeho uvádzame pre porovnanie výsledky iného prieskumu národných kultúr Hof-
stedovou metodikou v krajinách susediacich so Slovenskom. Výsledky odzneli na seminári 
manažérov strednej a východnej Európy tzv. MCE Seminar, pod názvom „Managing Cultural 
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Odpovede respondentov boli pre nás výzvou na ďalšie rozpracovanie 
problematiky medzikultúrnej komunikácie, šírenie myšlienky medzikultúrneho 
poznávania a uvedomenie si nášho vlastného kultúrneho potenciálu v kontexte 
kultúr zjednocujúcej  sa Európy112.  
 
3.1.3 Indexy kultúrnych dimenzií Čiech a Moravy113  
 

Česká republika sa ku spracovaným výsledkom Hofstedeho modelu 
z roku 1973 pripojila o 20 rokov neskôr empirickým výskumom zameraným na 
vplyv hodnôt českej kultúry na podnikový manažment114. Otvorené otázky 
a hĺbkové rozhovory boli zamerané na názory manažérov na podstatu a zdroje 
úspechu/neúspechu v manažérskej práci. Respondentami výskumu boli študenti 
(inak českí manažéri) manažérskej školy Master of Business Administration. 

 
3.1.3.1 Index mocenského odstupu  

 
Napriek priemernej hodnote indexu mocenského odstupu (47) boli zaují-

mavé práve odpovede na otázky, ktoré sú kľúčové na získanie hodnoty uvede-
ného indexu. Jednou z nich bola preferencia  hierarchického usporiadania ria-
diacich vzťahov, kde zamestnanci bezprostredne riadení jedným manažérom 
odmietajú možnosť neformálnych štruktúr, v ktorých by zodpovedali rôznym 
manažérom podľa typu úlohy/projektu, ktorý práve riešia. 

Pre tento poznatok vládnu na pracoviskách skôr formálne vzťahy a účasť 
podriadených zamestnancov na rozhodovacích procesoch a komunikácia sú ob-
medzené predovšetkým na príkazy a kontrolu.  

Prevládali názory, že mocenské ambície niektorých manažérov a technic-
ko-organizačný charakter podnikovej kultúry nepodporujú presadenie atmosféry 
tolerancie, spolupráce a dobrej komunikácie.  

Pozitívne bola hodnotená oblasť sebapoznávania a sebarealizácie, avšak 
negatívne práve sociálne vzťahy v zamestnaní. 

                                                                                                                                                                                     
Diversities” v Bruseli v roku 1998. Medzikultúrny benchmarking indexov kultúrnych 
dimenzií ostatných kultúr podľa Hofstedeho uvádzame samostatne v Prílohe 5.1, kde sú 
zahrnuté aj údaje z Prílohy 5.2. 
112 Na základe uvedených skutoční následne vznikol návrh voliteľného predmetu Medzikul-
túrna komunikácia, ktorý prebiehal v školskom roku 2000/2001 a 2001/2002 na Katedre kul-
turológie v Bratislave a podrobné informácie o jeho obsahu a priebehu uvádzame v 4. kapito-
le. 
113 Hodnoty jednotlivých indexov uvádzame podľa Nový (1996). 
114 V Prílohe 5.1 a 5.2 uvádzame hodnoty indexov kultúrnych dimenzií Českej republiky zo 
zdrojov diagnostických výskumov kultúry prezentované na seminári MCE, Brusel, 1998.  
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3.1.3.2 Index individualizmu a index kolektivizmu 
 
Hodnota indexu individualizmu (50) radí Českú republiku tam, kde pred 

20 rokmi patrilo napr. Španielsko, Japonsko a Argentína. V rámci interpretácie 
výsledkov indexu individualizmu nastala spochybniteľnosť Hofstedeho hypo-
téz/záverov, že existuje negatívna korelácia medzi indexom mocenského odstu-
pu a indexom individualizmu, tzn. kultúry s rozvinutou infraštruktúrou a prie-
myslom charakterizuje vysoký index individualizmu a nízky index mocenského 
odstupu a kultúry menej rozvinuté charakterizuje nízky index individualizmu 
prerastajúci až do orientácie na kolektivizmus a vysoký index mocenského od-
stupu. 

 
3.1.3.3 Index maskulínnosti a feminínnosti 

 
Vysokú hodnotu indexu maskulínnosti (90) ovplyvnili otázky ohľadne 

úspechu príp. neúspechu, ktoré človek môže sám ovplyvniť.  
Možnosť pracovného postupu ako motivujúci faktor pracovného prostre-

dia spôsobuje reprodukciu nefunkčných hierarchií v podnikovej kultúre a potvr-
dzuje hypotézy v oblasti mocenského odstupu, že hierarchická štruktúra, napriek 
svojej nefunkčnosti, väčšine manažérov práve z tohto dôvodu vyhovuje.  

Súčasný pohľad na pracovnú kariéru a profesionálny rozvoj človeka po-
tvrdil názor na celkový harmonický rozvoj všetkých zamestnancov, ktorí presa-
dzujú takú podnikovú kultúru, v ktorej riadiaca funkcia je odrazom nevyhnut-
nosti a nie nadradenosti. 
 
3.1.3.4 Index obavy z neistoty 

 
Hodnota indexu obavy z neistoty (49) vyjadruje tendenciu názorov mana-

žérov trvať na dodržiavaní organizačných pravidiel a smerníc bez ohľadu na 
praktickú použiteľnosť pre spoločnosť.  

Vysvetlenie možno hľadať v nedôvere „potenciálne nebezpečnej“ tvorivej 
iniciatívy zamestnancov a v jednoduchšom riešení spoliehať sa viac na adminis-
tratívne opatrenia.  

Správanie manažérov českej kultúry pramenilo pravdepodobne vtedy ešte 
z nepochopených/rozdielne pochopených významoch moci, autority, potreby 
informácií, úspechu a ocenenia získaného podporou záujmu o vec aj za cenu, že 
niektoré poznatky nemáme. 
 
3.2 Polarity kultúrnych dimenzií/paradoxov Fonsa Trompenaarsa  
 

Fons Trompenaars transformuje kultúrnu dimenziu do procesu poznáva-
nia vzájomných polarít kultúrnej dimenzie, tzn. paradoxu kultúry. 
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Trompenaars chápe kultúrnu dimenziu/kultúrny paradox ako vektorovú 
veličinu, ktorá/ý má nielen svoju veľkosť a obsah, ale aj smer vývoja identifiko-
vaných hodnôt v časopriestore/časovom horizonte.  

Kultúrny paradox ako vektorová veličina v diagnostike vyjadruje percen-
tuálny podiel výskytu variantov odpovedí na súbor otázok kultúrneho parado-
xu115. Percentuálny podiel zvolenej odpovede je výsledkom spracovania fakto-
rovej a korelačnej analýzy diagnostiky odpovedí na vybrané skupiny otázok116. 
Percentuálny podiel dosiahnutý vo zvolených variantoch odpovede117 vystihuje 
polaritu príslušnej kultúrnej dimenzie/paradoxu. Polarity kultúrnej dimen-
zie/paradoxu vytvárajú škálu, do ktorej  umiestňujeme príslušníkov skúmanej 
sociálnej skupiny/kultúry/subkultúry. 

Otázky diagnostického dotazníka, ktoré štandardne Trompenaars používa, 
zaraďujeme do siedmich kultúrnych dimenzií/paradoxov, ktoré reprezentujú po-
tenciál kultúrnej rôznorodosti/rozmanitosti diagnostikovanej sociálnej skupi-
ny/kultúry/subkultúry118. Vďaka získanému potenciálu kultúrnej rôznorodosti 
nám diagnostikovaná sociálna skupina/kultúra  poskytuje obraz/portrét jej pred-
pokladaných reakcií na určité situácie/podnety/problémy119.  

 
 

3.2.1 Diagnostická sonda II – Slovensko 2004: „Portrétovanie polarít kultúr-
nych paradoxov v sociálnej skupine manažérov“ 

 
Tézami diagnostickej sondáže II., ktorú sme uskutočnili v roku 2004, 

bolo preveriť:  
1.  možnosť naplnenia obrazu/portrétu kultúrnych dimenzií/paradoxov a 
2.  dôkaz existencie procesu rekonciliácie kultúrnych hodnôt v jednotlivých 

kultúrnych dimenziách/paradoxoch v podmienkach sociálnej skupiny 
manažérov na Slovensku.  

                                                           
115 Trompenaars kultúrny paradox diagnostikuje kultúrnou dilemou, resp. archetypnou situá-
ciou. Kultúrna dilema pomenováva modelovú situáciu, ktorá nemá jednoznačný spôsob rie-
šenia. V modelovej situácií nastávajú varianty možných riešení, ktoré odzrkadľujú rôzne pos-
toje a hodnotové orientácie. Úlohou riešiteľa/respondenta je individuálne prípad riešiť. Jeho 
výskumná metóda je známa ako súbor príbehov, scénok, situácií a otázok, ktoré obsahujú dva 
protichodné/polaritné kultúrne princípy. Respondent tieto polaritné kultúrne princípy nepo-
zná, volí len varianty odpovedí, ktoré ich obrazne pomenovávajú a vystihujú. 
 

116 Faktorovú a korelačnú analýzu uvádzame v predchádzajúcej podkapitole. 
117 Trompenaars v metodike využíva voľbu prvého a druhého variantu riešenia situácie. Ok-
rem toho, že využíva názorovú orientáciu respondenta, ráta aj s predpokladaným názorom 
príslušníkov jeho sociálneho priestoru. 
118 Otázky diagnostickej sondy metodikou kultúrnych dilem Fonsa Trompenaarsa pre 
účely portrétovania kultúrnych paradoxov v sociálnej skupine uvádzame v Prílohe 6. 
119 Otázky č. 1.1 a 1.2 v Prílohe 6 nemajú charakter kultúrnej dimenzie/paradoxu. Zisťujú len 
chápanie hodnôt medzikultúrnych vzťahov v sociálnom priestore, v ktorom respondenti pra-
cujú. 
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Cieľom diagnostiky bolo zistiť názory a postoje slovenských manažérov 
na situácie a výroky načrtnuté metodicky na základe Trompenaarsovho 
dotazníka. Situačné otázky/otázky na archetypné situácie imitovali sociálny 
priestor manažérskej kultúry na Slovensku. 

V diagnostickej sonde II. bola oslovená malá sociálna skupina 
respondentov/ manažérov.  

Manažéra120 reprezentoval:  
1. Muž alebo žena/riadiaci pracovník, ktorá/ý má viac ako dvoch 

podriadených spolupracovníkov, v bližšie nešpecifikovanej oblasti 
ekonomiky.  

2. Muž alebo žena staršia ako 25 rokov s bližšie nešpecifikovaným 
vysokoškolským vzdelaním.  

3. Muž alebo žena ovládajúci/a minimálne jeden svetových jazyk s 
možnosťou viacerých naučených jazykov. 

K výberu sociálnej skupiny manažér ma viedli nasledujúce dôvody:  
1. Aktuálna spoločenská potreba a efektivita každodenného pracovného 

dotyku s rôznorodosťou kultúry. 
2. Osobná príslušnosť/skúsenosť k/s prostrediu/ím podnikovej kultúry 

medzinárodnej spoločnosti, ktorá je východiskom kultúrneho mapovania 
kultúrnych dimenzií Hofstedeho i Trompenaarsa.  

3. Osobná príslušnosť k sociálnej skupine slovenský manažér. 
4. Osobná odborná špecializácia v poradenstve v oblasti medzikultúrnej 

komunikácie, manažérskych kompetencií a kultúry sociálnych organizácií.  
Diagnostická sonda počítala s menším počtom respondentov. Celkovo bolo 

oslovených tridsať respondentov. Vyplnený dotazník v stanovenom termíne 
vrátilo dvadsať z nich121. Sonda bola anonymná a uskutočnila sa v časovom 
horizonte november 2003 až február 2004. V diagnostikovanej skupine boli 
zastúpení muži (40 %) aj ženy (60 %). Vekovú hranicu do 45 rokov 
reprezentovalo 80 % respondentov. Tri štvrtiny z nich hovorili plynule po 
anglicky, viac ako polovica po nemecky, deviati z nich hovorili jedným, ôsmi z 
nich dvoma a traja z nich troma svetovými jazykmi (okrem materinského – 
slovenského). 

V diagnostickej sonde sme preferovali primát pochopenia 
skúmanej/pozorovanej problematiky (Juszczyk, 2003, s. 75) pred striktným 
dodržaním metodiky vyhodnocovania výsledkov. Štruktúra získaných 
portrétov/obrazov jednotlivých polarít kultúrnych dimenzií/paradoxov je 
                                                           
120 Kategória manažér v štatistikách SR nie je vymedzená. Stretávame sa s ňou 
v sociologických prieskumoch Inštitútu pre verejné otázky, ktorý ju klasifikuje na základe 
členstva v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore a v Americkej obchodnej komore na 
Slovensku. (Gyárfášová-Velšic, 2004, s. 3) 
121 Najmenšia vzorka zaznamenaná v publikovaných výsledkoch pedagogických výskumoch 
sa pohybuje v rozmedzí 10 - 15 jednotiek (Juszczyk, 2003, s. 88). 
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rozdelená do slovného popisu kvantitatívnych výsledkov122 a následne je 
porovnávaná s výsledkami ostatných kultúr sociálnych organizácií podľa 
výsledkov výskumu, ktorý uskutočnil Trompenaars123.  

Otázky, ktoré nie sú obsahom medzikultúrneho benchmarku/ 
komparatívneho prehľadu (Príloha 7) sú tzv. metodické otázky a majú 
charakter východiska s cieľom znázornenia portrétu polarizácie kultúrnej 
dimenzie v Prílohe 9.  

Úvodná otázka124, ktorá nenaplňovala obsah žiadnej kultúrnej dimen-
zie/paradoxu, zisťovala chápanie hodnôt medziľudských vzťahov v kultú-
re/sociálnom priestore sociálnej organizácie, v ktorom respondenti pracovali125. 

Polovica respondentov prisudzuje sociálnej organizácii význam neživého 
systému práv a povinností. Druhá polovica vníma sociálnu organizáciu ako so-
ciálne prostredie medziľudských vzťahov. 

Polovica tých, čo si myslia, že sociálna organizácia je neživý systém, je 
presvedčená, že zároveň takmer všetci kolegovia v ich sociálnom priestore by 
zvolili tú istú odpoveď.  

Druhá polovica respondentov vníma sociálnu organizáciu ako sociálne 
prostredie, v ktorom rozhoduje kvalita medziľudských vzťahov. Polovica z nich 
uvádza, že aj kolegovia v ich sociálnom priestore by zvolili tú istú odpoveď 
a druhá polovica by volila opačnú odpoveď vzťahujúcu sa na sociálnu organizá-
ciu ako neživý systém. 

Uvedenú otázku Trompenaars považuje za dôležitú z hľadiska chápania 
kultúrneho potenciálu/kontextu a hodnôt kultúrnych preferencií myslenia, kto-
rými prisudzujeme určitý význam sociálnemu priestoru (Trompenaars, 1998, s. 
13).  

Portrét úvodnej otázky diagnostickej sondáže sa zhoduje s  výsledka-
mi medzikultúrneho benchmarku uskutočneného v kultúre sociálnych organizá-
cií Talianska, Španielska, Dánska, Švédska a Veľkej Británie. V extrémnych 
limitoch leží Portugalsko, ktorého 73 % respondentov si myslí, že sociálna or-
ganizácia je sociálnym priestorom medziľudských vzťahov. V kategórii kultúr, 
ktoré prisudzujú sociálnej organizácii rovnaký význam ako sociálne organizácie 
Portugalska, ale s nižším percentuálnym pomerom, je aj Grécko, Francúzsko, 
Belgicko, Rakúsko, Fínsko a Nemecko. 

Na opačnej strane leží Bulharsko so svojimi 72 % v prospech sociálnej 
organizácie ako neživého systému, za ktorým hneď nasleduje Česká republika, 

                                                           
122 Kvantitatívne výsledky Diagnostickej sondy II. uvádzame v Prílohe 8. 
123 Medzikultúrny benchmark/ing, tzn. porovnávací/komparatívny prehľad, nameraných 
percentuálnych hodnôt polarít kultúrnych dimenzií/paradoxov kultúr podľa Trompe-
naarsa uvádzame v Prílohe 7. Hodnoty členských krajín Európskej únie sme usporiadali do 
úvodnej časti prehľadu. 
124 Otázky v diagnostickej sondáži v jednotlivých kultúrnych dimenziách uvádzame podľa 
Trompenaarsa, 1998. 
125 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 1.1 a 1.2 v Prílohe 6. 
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Poľsko, Maďarsko a  Holandsko s nižším percentuálnym podielom (Trompena-
ars, 1998, s. 18).  

 
3.2.1.1 Portrét/obraz polarity kultúrneho paradoxu univerzalizmu a partiku-

larizmu126 
 

Na vytvorenie obrazu polarizácie hodnôt uvedeného kultúrneho paradoxu 
slúži sociálna situácia127, v ktorej máme rozhodnúť o tom, aké právo má náš 
priateľ požadovať od nás prísahu a klamať na súde, že neprekročil povolenú 
rýchlosť na mieste, kde zrazil chodca. 

Sedemnásť respondentov zvolilo vo svojej odpovedi variant c. (nemá 
žiadne právo požadovať, aby som klamal) a dvanásť z nich by zároveň zvolili v 
otázke sprisahaného svedka128 variant b. (neodprisahali by klamstvo).  

Dvaja by zvolili odpoveď b. (má určité právo požadovať, aby som klamal) 
a jeden volil odpoveď a. (má jednoznačné právo požadovať, aby som klamal).  

Kombinácia variantov c. a b., v otázke týkajúcej sa práva požadovať  
klamstvo a variantu b., v otázke sprisahaného svedka, tak začleňuje responden-
tov do univerzalisticky orientovanej polarity kultúrnej dimenzie/paradoxu.  

Podľa medzikultúrneho benchmarku uvedenú situáciu rovnako riešilo viac 
ako 80 % opýtaných z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Holandska, Veľ-
kej Británie, zo Švédska a z Írska. Najviac hlasov univerzálnemu postoju, podľa 
percentuálneho zastúpenia uvedenej kombinácie variantov, prisúdilo Švajčiar-
sko. Až dve tretiny respondentov Venezuely by klamalo polícii a chránilo by 
tým svojho priateľa, pričom zo štátov Európskej únie najevidentnejší partikulár-
ny postoj zastáva Grécko. 

V otázke hodnotenia reštaurácie blízkeho priateľa129, kde princíp univer-
zálnosti a partikulárnosti bol v rovnakej logickej štruktúre, nenastal výrazný po-
sun k partikulárnosti napriek tomu, že k priateľovi v danej situácii máme blízky 
vzťah. Vzťah k priateľovi neovplyvnil postoj k hodnoteniu situácie.  

Tým sa nepotvrdila Trompenaarsova hypotéza, že v situácii ohľadne reš-
taurácie reagovali respondenti partikulárnejšie (nenapísali by pravdu 
o reštaurácii preto, aby pomohli priateľovi). Z celkového počtu dvadsiatich res-
pondentov by opäť devätnásť zvolilo varianty b. a c. (i keď podiel odpovedí b. 
má určité právo požadovať klamstvo, v hodnotení mierne vzrástol), avšak šes-
tnásť respondentov kategoricky odmietlo klamať v hodnotení. 

V celkovom hodnotení kultúr medzikultúrneho benchmarku je výrazný 
posun k partikulárnosti, teda „ohľaduplnejšiemu“, špeciálnemu prístupu 
                                                           
126 Otázky vytvárajúce obraz polarity uvedenej/ého kultúrnej/ho dimenzie/paradoxu respon-
dentov sondy uvádzame v Prílohe 6:  otázky č. 2.1.,2.2.,3.1.,3.2.,4.1.,4.2.. 
127 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 2.1 v Prílohe 6. 
128 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 2.2 v Prílohe 6.  
129 Stouffer and Tobby: In Trompenaars, 1998, s. 36. Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 3.1 
a 3.2 v Prílohe 6. 
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v prípade priateľovej reštaurácie v prípade Poľska, Českej republiky, Írska 
a Veľkej Británie.  

Metodická otázka130, ktorá poskytuje obraz partikulárnych, resp. univer-
zálnych postojov v riešení dilematických situácií, sa dotýka flexibility spoloč-
nosti pri náhlej zmene ceny bauxitu na trhu po podpísaní zmluvy o cene. Otázka 
znela, či zmluva, ktorá v tomto prípade predstavovala záväznú normu pre obe 
strany, môže byť napriek jej platnosti upravovaná vzhľadom na špecifickú situá-
ciu, ktorá sa vyskytla.  

Aj v týchto odpovediach respondentov rezonoval jednoznačne univerzál-
ny prístup dokonca so schopnosť riešiť situáciu partikulárne. Trompenaars 
to považuje za schopnosť kultúrnej kompetencie komunikovať a zvládať tým 
možné konfliktné situácie131.  

Variant a. predstavoval absolútne univerzálny hodnotový postoj v danej 
situácii a zvolili ho dvaja. 

Variant b. predstavoval absolútne partikulárny postoj, rozhodli sa traja.  
Variant c. predstavoval partikulárny postoj s tendenciou zvážiť hľadisko 

univerzálnosti (Trompenaars, 1998, s. 48).  
Zaujímavé bolo zistenie, že tí, ktorí ako prvú voľbu nevybrali odpoveď d. 

univerzálny postoj s rekonciliáciou „osobitého prístupu“, volili ako druhú odpo-
veď najviac variant d.  

Naopak tí, ktorí zvolili ako prvú voľbu d., volili ako druhú odpoveď čas-
tejšie variant c. partikulárny postoj s rekonciliáciou univerzálnosti. 

Z obidvoch výstupov sa potvrdzuje hypotéza, že kultúra sociálnej skupiny 
obsahuje prítomnosť polarít uvedeného paradoxu, dokonca je odrazom vysokej 
univerzálnosti kultúry s prvkami rekonciliácie, čiže konania v súlade s po-
žiadavkami využívania medzikultúrnej komunikačnej kompetencie. 

V súvislosti so závermi  uvedenej dimenzie Trompenaars upozorňuje aj na 
problém korupcie132. Univerzalisticky orientované kultúry vnímajú partikularis-
ticky orientované kultúry ako kultúry, v ktorých nemôžeme veriť ľuďom, lebo 
                                                           
130 Otázky č. 4.1, 4.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 12.1, 12.2, 14.1, 14.2, 17.1, 20.1, 20.2 v Prílohe  6 nie 
sú vyhodnocované v Medzikultúrnom benchmarkingu v Prílohe 7. Slúžia ako metodické 
otázky na objasnenie princípov rekonciliácie v príslušných kultúrnych dimenziách. Ich 
vyhodnoteniu zodpovedá grafický obraz v Prílohe 9. 
131 Tvrdenie je vyhodnotením metodickej otázky č. 4.1 a 4.2 v Prílohe 6. Grafický obraz je 
uvedený v Prílohe 9. 
132 V podnikateľských a ekonomicko-odborných kruhoch pretrváva veľmi negatívne hodnote-
nie rozšírenosti korupcie. Zmeny k horšiemu existujú najmä v prípade korupcie pri verejnom 
obstarávaní a v štátnej správe vo všeobecnosti. Početnosť prejavov korupcie v justícii je vní-
maná ako jeden z najväčších problémov. Korupcia ako fenomén nie je osobité špecifikum 
slovenskej ekonomiky, v rôznych podobách je prítomná prakticky v každej krajine. Problema-
tické je meranie a dokazovanie korupcie, pričom ako pozitívny posun možno na Slovensku 
charakterizovať najmä skutočnosť, že korupcia prestala byť tabu, čoraz viac sa o nej hovorí. 
V posledných mesiacoch sa polícii podarilo odhaliť niekoľko korupčných prípadov a zadržať 
dokonca vysokopostavených politikov, ktorí sú obvinení z brania úplatkov, avšak podľa názo-
rov manažérov sa situácia nezlepšuje želaným smerom (Gyárfášová, O., 2003, s. 15). 
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vždy pomôžu svojim priateľom. Naopak, partikularisticky orientované kultúry 
nedôverujú univerzalisticky orientovaným kultúram, lebo ani v tiesni jej prísluš-
níci nepomôžu priateľovi (Trompenaars, 1998, s. 31)133. 
 
 
3.2.1.2 Portrét/obraz polarity kultúrneho paradoxu kolektivizmus a indivi-

dualizmus134 
 
Modelové situácie kultúrneho paradoxu kolektivizmu a individualizmu 

mapujú odpovede na otázku, čo je zárukou zlepšovania kvality života: individu-
álna sloboda a maximálne príležitosti na sebarozvoj, alebo neustála starostlivosť 
o druhých, ktorá v konečnom dôsledku prináša zlepšenie aj napriek prekážkam 
v individuálnej slobode a sebarozvoji. 

Až tri štvrtiny respondentov zvolili odpoveď a. ako prejav individualiz-
mu135.  

Z krajín Európskej únie dochádza k približne rovnakému percentuálnemu 
podielu aj v Českej republike a Dánsku. Naopak, Francúzsko, Portugalsko, 
Grécko, Írsko a Taliansko zdieľajú opačný názor. Najsilnejší individualizmus sa 
vyskytol v kultúre izraelských respondentov a najsilnejší kolektivizmus v Egyp-
te, Nepáli, Mexiku a Indii.  

Rovnaký výsledok potvrdili aj odpovede na otázku týkajúcu sa prevláda-
júceho typu práce v jednotlivých firmách136, kde sa na najvyššiu priečku indivi-
dualizmu dostala Česká republika (88 % respondentov volilo odpoveď b.) Po nej 
nasledovalo Maďarsko, Poľsko, Fínsko, Španielsko a Belgicko. Francúzsko sa aj 
tu drží medzi najvyššími priečkami silného kolektivizmu.  

                                                           
133 Ekonomika sa nemôže rozvíjať v prostredí nedôvery, pretože veľa ekonomických možnos-
tí je tým vopred vylúčených. Fukuyama formuluje svoju ústrednú tézu, že kultúra (napr. 
schopnosť spontánneho združovania), je kľúčová na vytváranie bohatstva a rozdielne kultúry 
vytvárajú rôzne formy ekonomického usporiadania a štruktúr. Fukuyama rozlišuje medzi spo-
ločnosťami s nízkou a vysokou mierou dôvery, pričom sa domnieva, že práve 
v spoločnostiach s vysokou mierou dôvery sa vďaka spontánnej sociabilite vytvárajú asociá-
cie stredného rozsahu, ktoré sú najvhodnejšie pre dynamický rozvoj moderných ekonomík. 
Minulosť zaraďuje postkomunistické krajiny s veľmi nízkou hladinou vzájomnej dôvery. Fu-
kuyama uvádza aké zlozvyky zanechala komunistická ideológia. Patria medzi ne závislosť od 
štátu, ktorá vedie k absencii podnikateľského ducha; neochota ku kompromisom a odpor 
k dobrovoľnej spolupráci v rôznych zoskupeniach. Za chýbajúcu dôveru v spoločnosti vznika-
jú náhrady, funkčné substitúcie dôvery. Ak nefunguje ideálne dôvera spoločenských 
a ekonomických vzťahov, dosahuje sa hladký priebeh jej náhradou-peniazmi (Frič, 2003, s. 
168 – 169). 
134 Otázky načrtávajúce obraz polarít kultúrneho paradoxu uvádzame v Prílohe 6, ide o otázky 
č. 5.1., 6.1., 7.1., 7.2., 8.1., 8.2.. 
135 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 5.1 v Prílohe 6. 
136 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 6.1 v Prílohe 6.  
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Aj v otázke zodpovednosti za kvalitu výrobkov137 prevláda silný trojštvr-
tinový podiel respondentov podporujúcich individuálnu zodpovednosť.  

Dokonca v odpovediach, ktoré odzrkadľujú stav v pracovnom kolektíve, 
zvolilo individuálnu zodpovednosť o jedného respondenta viac ako v názore 
respondentov ohľadne kvality výrobkov138. Odpovede respondentov diagnosti-
kovanej sociálnej skupiny dosiahli porovnateľnú úroveň ako v Maďarsku, Čes-
kej republike a Poľsku popri Kube, Rusku, Rumunsku, Bulharsku, Austrálii 
a USA. Fínsko sa posunulo do opačnej kolektivistickej kultúry medzi Grécko, 
Nemecko a Taliansko.  

Z uvedenej analýzy vyplýva, že krajiny Višegrádskej štvorky sa podľa 
Trompenaarsových prieskumov a diagnostickej sondáže zaraďujú medzi silne 
individualisticky orientované kultúry, čo je však v rozpore s Hofsetedeho zá-
vermi139. 

Metodická otázka, ktorá poskytuje obraz prevládajúcich kolektivistic-
kých alebo individualistických polarít v dilematickej situácii, sa týkala výz-
namu, ktorý prisudzujeme blízkej spolupráci a úplnej konkurencie ako hlavných 
hodnototvorných zákonov úspechu v podnikaní.  

V odpovediach respondentov prevládal variant b. tromi štvrtinami 
v oboch otázkach. Presadzujú postoj, že konkurencia je najvyššou hodnotou za-
bezpečujúca úspech. Zahrňuje súťaživosť poskytovateľom služieb zákazníkom, 
čím sa nepriamo napĺňa verejný záujem. Výpovede odzrkadľujú a potvrdzujú 
výsledky v predchádzajúcich otázkach individualizmu so schopnosťou rekon-
ciliácie kolektivizmu, čiže konania v súlade s požiadavkami využívania me-
dzikultúrnej komunikačnej kompetencie140.  

Variant a. predstavoval jednoznačný individualizmus, ktorý presadzuje 
názor, že jedine konkurencia je najvyššou hodnotou úspechu ekonomiky a odsu-
dzuje spoluprácu, pretože sa vždy končí tajnou dohodou. V otázke 8.1 nezvolil 
variant a. ani jeden respondent, v otázke č. 8.2 zvolil variant a. jeden respondent.  

Variant c. identifikuje kolektivizmus so schopnosťou rekonciliácie indivi-
dualizmu. Štyria respondenti zastávajú názor, že spolupráca v rámci konkuren-
cie je najvyššou hodnotou, pretože spoločné formovanie konkurencieschopnosti 
voči vonkajšiemu prostrediu napĺňa osobné záujmy jednotlivcov. Variant d. od-
haľuje jednoznačný kolektivizmus. Volilo ho v oboch otázkach po jednom res-
pondentovi. Každý z nich odpovedal, že spolupráca v rámci konkurencie je naj-
vyššou hodnotou, lebo rivalita a súťaživosť o vlastný rozvoj rozvracia efektivitu 
podnikania (Trompenaars, 1998, s. 67). Druhé voľby už neboli také jednoznačné  
a rozplynuli sa pomerne medzi všetky možnosti. Na takej malej vzorke sa nedá 
jednoznačne určiť prevládajúca preferencia. 
 
                                                           
137 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 7.1 v Prílohe 6. 
138 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 7.2 v Prílohe 6. 
139 Pre porovnanie uvedenej dimenzie uvádzame Prílohu 5.1 a 5.2. 
140 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 8.1 a 8.2 v Prílohe 6. 
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3.2.1.3 Portrét/obraz polarity kultúrneho paradoxu neutralita a emocionál-

nosť141 
 

Polarity v uvedenej kultúrnej dimenzii vystihovala otázka, ktorá modelo-
vala situáciu obchodného rokovania. Obchodný partner nás obvinil z nezmysel-
nosti predkladaného materiálu. Jednotlivé varianty zahrňovali polarity kultúry 
a úlohou respondentov bolo zvážiť či prejaviť vnútorné pocity a emócie nesúh-
lasu, alebo sa ovládnuť a „myslieť si svoje“. 

Štyridsať percent respondentov v prípade metodickej otázky č. 9.1 si vy-
bralo variant b.142, ktorý je odrazom neutrálnosti so schopnosťou využiť 
v budúcnosti emotívnosť/emocionálnosť vhodným spôsobom. Výsledok res-
pondentov rozhodol o schopnosti rekonciliácie a uvažovania o polaritách uvede-
nej dimenzie, pretože umiernený postoj v danej situácii zaručoval prejaviť emó-
cie v strategicky vhodnejšej chvíli a neohroziť tak naše postavenie. 

Približne jedna tretina si zvolila variant a., prejav silnej neutrálnosti a se-
baovládania, keď človek zvažuje všetky dosahy ovládnutých emócií na jeho pos-
tavenie.  

Rovnakým podielom sa skončil variant c., emotívnosť so schopnosťou 
ovládania a stabilizácie a variant d., prejav silnej emotívnosti s uvedomením si 
zodpovednosti takého prejavu a odmietnutia ovládania sa (Trompenaars, 1998, 
s. 79). V prípade druhej voľby najvyššie body pri variante b. získala odpoveď a., 
silná neutrálnosť a v prípade iného variantu to bol práve variant b. ako druhá 
voľba. Takže schopnosť rekonciliácie zvíťazila aj ako druhá voľba. 

V prípade otázky 9.2, čo si myslí okolie, najviac zvolených odpovedí zís-
kal variant c. a ako druhá voľba variant d143. 

Trompenaars uvedenú dimenziu hodnotí na základe jednoduchej otázky, 
či človek, v prípade hnevu a zlosti, prejavuje svoje emócie otvorene. Najvyššie 
percento kladných odpovedí získalo Španielsko (po Kuvajte, Egypte a Ománe), 
nasledovalo Írsko, Francúzsko a Taliansko. Najneutrálnejšie spomedzi krajín EÚ 
skončilo Poľsko a Rakúsko144. 

                                                           
141 Otázky načrtávajúce obraz hodnôt kultúry respondentov sondy v uvedenej kultúrnej 
dimenzii uvádzame v Prílohe 6,  otázky č. 9.1,9.2.  
142 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 9.1 v Prílohe 6  
143 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 9.2 v Prílohe 6. 
144 Príloha  7. 
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3.2.1.4 Portrét/obraz polarity kultúrneho paradoxu špecifickosť 
a difúznosť145 

 
Polarizáciu kultúrnej dimenzie špecifickosti a difúznosti navodzuje so-

ciálna situácia, v ktorej nás nadriadený požiadal o pomoc pri maľovaní bytu. 
Takmer jednomyseľne všetci respondenti odpovedali voľbou a., čím potvrdili 
evidentnú špecifickosť kultúry sociálnej skupiny, ktorá sa prejavuje v striktnom  
rozlišovaní pracovného a súkromného života146.  

Respondenti mali porovnateľný názor ako respondenti Švédska a Holand-
ska, pričom väčšina krajín Európskej únie by zvolila rovnaké riešenie (Česká 
republika, Fínsko, Maďarsko, Dánsko, Veľká Británia, Francúzsko). Opačný 
názor mali najmä respondenti Grécka a Španielska. Najväčšiu polaritu difúznosti 
reprezentuje Čína a Nepál147. 

Ďalšia otázka rieši situáciu v kultúrnej dimenzii špecifickosti a difúznosti 
z pohľadu prejavených emócii (emotion) a vplyvu (affectivity) (Trompenaars, 
1998, s. 96).  

Človek môže byť emocionálne nabitý napriek tomu, aby zostal mimo svoj-
ho súkromia. Naopak, človek môže byť neutrálny, a predsa je hlboko zakorene-
ný vo svojom súkromí148. Kombináciou uvedených štyroch determinánt a ich 
polarít vzniká osem preferovaných prejavov, ktoré v tejto súvislosti rozlišujeme:  
1. pozitívne prejavy: láska (love), difúzno-emocionálny prejav v podobe silnej 

vyjadrovanej radosti, šíriacej sa mnohými životnými priestormi, rešpekt 
(esteem), difúzno-neutrálny prejav v podobe miernejšieho nadšenia, zato 
však šíriaceho sa mnohými životnými priestormi, potešenie (enjoyment), 
špecificko-emocionálny prejav najmä v podobe silného vypätia pri určitej 
príležitosti, spokojnosť/uspokojenie (approval), špecificko-neutrálny pre-
jav v podobe príležitostného potešenia prejaveného neutrálne149. 

2. negatívne prejavy: nenávisť (hate), difúzno-emocionálny prejav, sklama-
nie (disappointment), difúzno-neutrálny prejav odmietanie (rejection), 
špecificko-emocionálny prejav a kritika (criticism), špecificko-neutrálny 
prejav.  

Láska a potešenie majú svoje zrkadlo v nenávisti a odmietaní, pričom týmto ná-
ladám/emocionálnym prejavom sa neutrálne kultúry snažia vyhýbať (Trompena-
ars, 1998, s. 97).  

Respondenti sa vyjadrovali k prejavom lásky, spokojnosti, rešpektu a po-
tešenia prostredníctvom náklonnosti k určitým typom ľudí. Variant a. reprezen-
                                                           
145 Otázky načrtávajúce obraz polarít kultúrnej dimenzie uvádzame v Prílohe 6,  otázky č. 
10.1,11.1,12.1,12.2.  
146 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 10.1 v Prílohe 6. 
147 Príloha 7.  
148 Talcot Parsons: The Social System. New York: The Free Press, 1951 
149 Dean, L.R.: The Pattern Variables: Some Empirical Operations, American Sociological 
Review, No. 26, 1961, pages 80-90, In: Trompenaars, 1989, s. 97. 
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tuje lásku, variant b. spokojnosť/uspokojenie, variant c. rešpekt a variant d. po-
tešenie. Sedemdesiatpäť percent opýtaných volilo v prvom rade variant c., tzn. 
rešpekt, ktorý je odrazom preferovania difúzno-neutrálneho prejavu. Res-
pondenti sa radi obklopujú ľuďmi, ktorí na sebe pracujú a majú určité ideály a 
životné ciele.  

Nezodpovedá to však predchádzajúcim hypotetickým tvrdeniam, kde sme 
na základe výsledkov dospeli k názoru, že kultúra diagnostikovanej skupiny pre-
feruje špecifický prístup.  

V druhom rade ako najčastejšia odpoveď znel variant d., potešenie, špeci-
ficko-emocionálny prejav. Respondenti sa radi obklopujú živými a priateľskými 
ľuďmi, s ktorými sa môžu spolu porozprávať.  

Variant d. sa pre zmenu nezhoduje v emocionalite, keď sme na základe 
výsledkov dospeli k názoru, že kultúra diagnostikovanej skupiny preferuje neu-
trálny prístup150. 

V rovnakom kvadrante ako postoje diagnostikovanej skupiny sa nachádza 
z krajín Európskej únie Nemecko a Holandsko, viac špecifickosti sa prejavilo 
najmä u Fínska, Švédska a Talianska (Trompenaars, 1998, s. 98). 

Metodická otázka, ktorá poskytuje obraz prevládajúcich špecifických a-
lebo difúznych polarít sa týkala významu, ktorý prisudzujeme zisku/peniazom, 
získanému/ným poskytovaním služieb zákazníkom alebo existujúcim vzťahom 
(sociálnemu kapitálu) ako hlavným hodnototvorným zákonom úspechu 
v podnikaní/efektivity. Takmer polovica respondentov odpovedala v prvej voľbe 
možnosťou b.. Reprezentovala prevládajúcu difúznosť so schopnosťou re-
konciliácie špecifickosti, pričom v druhej voľbe (okrem prípadu prvej voľby b.) 
prevládala taktiež voľba b..  

Variant a. reprezentoval postoj difúznosti, variant c. prevládajúcu špeci-
fickosť so schopnosťou rekonciliácie difúznosti a variant d. jednoznačnú špeci-
fickosť151 (Trompenaars, 1998, s. 102).  

 
3.2.1.5 Portrét/obraz polarity kultúrneho paradoxu status vybudovaný a pri-

súdený152 
 

V otázke č. 13.1 nastal hodnotový paradox, rovnako ako k nemu dospel 
aj Trompenaars vo svojom prieskume v porovnávaní s výsledkami Českej re-
publiky, Maďarska a Poľska (Trompenaars, 1998, s. 107).  

S variantom a. (človek má konať v súlade so svojím presvedčením aj na-
priek tomu, že tým nič nezíska) nesúhlasí153 5 % diagnostikovaných responden-
tov, ktorí zvolili známku 5 (absolútne nesúhlasím) a 4 (nesúhlasím)154.  

                                                           
150 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 11.1 v Prílohe 6. 
151 Tvrdenie je vyhodnotením otázok 12.1 a 12.2 v Prílohe 6. 
152 Otázky načrtávajúce obraz polarít uvedenej kultúrnej dimenzii uvádzame v Prílohe 6,  o-
tázky č.13.1,14.1,14.2. 
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 Napriek tomu, že respondenti v prvom výroku zaujali súhlasné stanovi-
sko k získanému statusu, v druhom výroku b. (rešpekt/uznanie/postavenie, 
ktorý človek v živote získa, závisí od rodinného pôvodu), už nesúhlasí nadpolo-
vičná väčšina respondentov, čím zaujali stanovisko k vybudovanému statusu.  

Človek je ochotný vytrvalo vykonávať činnosti, ktoré mu nemusia zákoni-
te prinášať úspech. Nemyslíme si však, že to svedčí o prevládajúcom názore zís-
kavaného/prisudzovaného postavenia. Podľa nášho názoru posun v otázke 13.1 
a. nastal z dôvodu nejednoznačného významového kontextu položenej otázky: 
respondenti sa zamerali skôr na hodnotu vytrvalosti ako na hodnotu statu-
su/zisku/úspechu.  

Druhý variant b. v otázke č. 13.1 už zrozumiteľnejšie vystihuje princíp 
získavaného/prisudzovaného statusu. Odpovede respondentov podporujú stano-
visko statusu vybudovaného vlastným pričinením a nie získaným inak, ako 
vlastným úsilím  a k nemu prináležajúcemu úspechu. Zaujímavosťou je, že uve-
dený posun nastal vo všetkých krajinách stredoeurópskeho regiónu a diagnosti-
kovanej sociálnej skupiny155. 

Z pohľadu rekonciliácie je vo vzájomnej závislosti status vybudovaný a-
lebo prisudzovaný. Rozdeľuje ich len stav, ktorý z jednotlivých polarít v danej 
kultúre práve prevláda. Ak niekoho uprednostníme, prisúdime mu významné 
postavenie v riešení určitej úlohy, aktivujeme v ňom skrytý potenciál, ktorý mô-
že spustiť proces automatického dosahovania úspechov.  

Vyhodnotenie metodických otázok č. 14.1 a 14.2 tvorí základ pracovnej 
hypotézy diagnostikovanej sociálnej skupiny, ktorá najviac premýšľala v dimen-
ziách statusu prisudzovaného so schopnosťou dopracovať sa k statusu vy-
budovanému.  

Podiel tých, ktorí zvolili variant b., teda so schopnosťou rekonciliácie od 
prisudzovania k vybudovaniu bol 35 %.  

Podiel tých, ktorí zvolili variant c., teda schopní rekonciliácie statusu vy-
budovaného k prisudzovanému bol 15 %.  

Podiel hraničných variantov statusu prisúdenia d. A vybudovania a. Bol   
20 % a 30 %.   

V názoroch sociálneho priestoru respondentov prevládol variant a., polari-
ta statusu vybudovaného.  

                                                                                                                                                                                     
153 Vyhodnotenie negatívnych odpovedí zodpovedá postupu Trompenaarsa v uvedenej otázke 
a v súlade s porovnávacími údajmi v medzikultúrnom benchmarkingu v Prílohe 7. 
154 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 13.1 Prílohy 6. 
155 Česká republika z  13 % nesúhlasu vo výroku a. na 87 % vo výroku b., Maďarsko z 19 % 
na 83 %, Poľsko z 21 % na 80 %, diagnostikovaná sociálna skupina z 5 % na 55 %.  
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3.2.1.6  Portrét/obraz polarity kultúrneho paradoxu sekvenčnosť a synchro-
nizácia156 

 
Polarity kultúrnych dimenzií sociálnej skupiny k časovému hľadisku živo-

ta možno posudzovať z dvoch hľadísk.  
Prvým je dôležitosť, ktorú respondenti prisudzujú minulosti, prítomnosti 

a budúcnosti.  
Druhým hľadiskom je spôsob uvažovania v krátkodobých alebo dlhodo-

bých horizontoch, t. j. v spôsobe stanovovania hraníc, oddeľujúcich jednotlivé 
časové úseky ako aj dĺžka ich trvania. 

V otázke 15.1 nastáva špecifické kvalitatívne vyhodnocovanie odpovedí, 
pretože vychádzajú z grafických odpovedí. Veľkosť kruhov vyjadrovala dôleži-
tosť, ktorú respondenti prisudzovali minulosti, prítomnosti a budúcnosti. 

V primárnom členení možno odpovede rozdeliť do 4 základných skupín157: 
1. Kruhy, ktoré sa absolútne neprekrývajú. Minulosť, prítomnosť 

a budúcnosť nespája žiadna väzba (1 respondent ani v jednom časovom 
úseku, 2 respondenti len vo vzťahu prítomnosť a budúcnosť, 1 respondent 
len vo vzťahu minulosť a prítomnosť). Medzikultúrny benchmark uvádza 
túto podobu vo väzbe k Rusku, Venezuele, Mexiku, Číne, Hong Kongu. 

2. Kruhy sa vzájomne dotýkajú. Existuje medzi nimi určitá prepojenosť, ok-
rem tých, v ktorých sa dotýkajú všetky časové úseky, sa najčastejšie dotý-
ka minulosť s prítomnosťou. Medzinárodný benchmark uvádza túto po-
dobu vo väzbe k Indii a Nigérii. 

3. Kruhy sa vzájomne čiastočne prekrývajú, tzn. olympijské kruhy. Okrem 
týchto sa najviac prekrýva prítomnosť s budúcnosťou. Zo sondáže vyply-
nula táto skupina ako najpočetnejšia 65 %. Medzinárodný benchmark u-
vádza túto podobu vo väzbe k Francúzsku, USA, Veľkej Británii, ku Ka-
nade, k Belgicku, Nemecku, Švédsku, Nórsku.  

4. Kruhy, ktoré sú podmnožinou celou svojou časťou iného kruhu (2 res-
pondenti). Medzinárodný benchmark uvádza túto podobu vo väzbe k 
Japonsku.158 
Jednoznačne neprevláda ani jeden časový úsek nad druhým, ale možno 

povedať, že ak niekto znázornil najmenší kruh, nikdy to nebola budúcnosť. Kru-
hy boli vo väčšine prípadov rovnako veľké. U tých, ktorí uviedli nerovnaké veľ-
kosti, najväčší kruh patril väčšinou budúcnosti, len v jednom prípade sa vyskytla 
minulosť. 

Z pohľadu vzájomného prekrývania dominantnosti kruhov kultúra dia-
gnostikových respondentov je vo väčšine prípadov159 odrazom synchronicky sa 
                                                           
156 Otázky zisťujúce polarity kultúrnej dimenzie uvádzame v Prílohe 6,  otázky č. 15.1 a 16.1.  
157 Grafické vyhodnotenie otázok uvádzame v Prílohe 10 Portrét/obraz kultúrneho para-
doxu časovej orientácie. 
158 Porovnanie s niektorými stredoeurópskymi krajinami Trompenaars neuvádza. 
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prekrývajúcich kruhov v rovine alebo v priestore, keď minulosť poskytuje in-
formácie prítomnosti a oba časové úseky ovplyvňujú budúcnosť. 

V interpretácii odpovedí, ktoré boli odrazom nerovnomerne veľkých kru-
hov, je kultúra orientovaná na budúcnosť pod veľkým vplyvom konania v 
prítomnosti, v ktorej sú prítomné dotyky minulosti (možno ich chápať ako 
niektoré pozitívne skúsenosti)160. Uvedená pracovná hypotéza potvrdzuje názo-
ry, ktoré zdôrazňujú význam, vývoj a ponaučenie z histórie. Prítomnosť by sa 
s minulosťou v takom prípade prekrývala v oveľa väčšom meradle (nielen dotý-
kala) a budúcnosť by bola pod väčším vplyvom minulosti. 

Zaujímavý postreh na margo uvedenej reflexie poskytol jeden respondent: 
„Jediné, čo je mojím driverom, je budúcnosť prežívaná v súčasnosti, s využitím 
väčšiny skúseností z minulosti. Časť skúseností z minulosti je úmyselne odlože-
ná, prekrytá, z môjho pohľadu nepoužiteľná, alebo neúmyselne zničená odumie-
raním pamäťových buniek, starnutím. Súčasnosť je pri prísnom pohľade optikou 
budúcnosti už vlastne minulosťou a je jediným hmatateľným testom, ako sa mi 
úspešne, na základe aplikácie použiteľných skúseností z minulosti, podarilo 
ovplyvniť a modelovať budúcnosť podľa cieľov, ambícií a predstáv a možno aj 
snov. Z pohľadu empirického zdroja je zatiaľ použiteľná na ovplyvňovanie bu-
dúcnosti.“ 

Kultúry, v ktorých sa premýšľa synchronicky o čase, sú kolektívne 
orientované a zvyčajne partikularistické v posudzovaní konania svojich 
blízkych, tvrdí Trompenaars. Ani jedno ani druhé sa v našej sociálnej skupine 
nepotvrdilo. 

Synchronizácia v uvedenej dimezii je transformovaná do podoby úsilia 
prispôsobiť sa vonkajším podmienkam a zmenám a netrvať strikne na vopred 
naplánovanom postupe, pretože sa pripravujeme o prekvapenia, ktoré nás na 
ceste k cieľu čakajú.  

Na druhej strane sa rámcové ohraničenie sekvenčných udalostí a vnímania 
času dávajú niektorým činnostiam poriadok a systém, avšak v turbulentnom 
období zmien schopnosť synchronicky sa prispôsobovať, prináša väčšie 
uspokojenie a zvládnutie situácií. 

Metodická otázka ukázala prevládajúci variant c. ako reprezentanta 
synchronizácie s rekonciliáciou sekvenčnosti161. 

Z hľadiska časových jednotiek ohraničujúcich jednotlivé časové zóny a 
ich trvanie, nastáva takmer 100 % zhoda všetkých respondentov v tom, že 
začiatok minulosti je vyjadrený v rokoch a zodpovedal veku respondentov. 
Nikto nezahrnul do začiatku svojej minulosti prenatálne obdobie. Minulosť 
všetkých respondentov sa začala ich narodením. Iba u jedného respondenta sa 
minulosť začína polhodinu dozadu. V prípade skončenia minulosti už nastala 
                                                                                                                                                                                     
159 Kruhy toho, kto zobrazil rovnako veľké kruhy minulosti, prítomnosti a budúcnosti vo vzá-
jomnom prekrývaní sa, či už  v priestore, alebo v rovine. 
160 Zobrazenie kruhov, ktoré sa opakovali najčastejšie (4x) uvádzame v Prílohe 10. 
161 Tvrdenie je vyhodnotením otázky č. 17.1 Prílohy 6. 
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variabilita a respondenti volili medzi všetkými poskytovanými dĺžkami, od 
sekúnd až po roky. Takmer polovica respondentov považuje skončenie minulosti 
pred 1 - 20 sekundami. 

Bezmála všetci respondenti ohraničili skončenie minulosti začiatkom 
prítomnosti v tej istej časovej jednotke ako aj jej dĺžke. Len jeden respondent 
považuje skončenie minulosti pred sekundou, ale začiatok prítomnosti už pred 
hodinou. Prítomnosť respondentov sa končí najčastejšie o 1 - 20 sekúnd 
(využité boli varianty aj minúty, hodiny, mesiace a roky)162. 

V súvislosti so začiatkom budúcnosti zostala väčšina v tej istej časovej 
jednotke ako sa skončila prítomnosť. Niektorí sa posunuli do menšej časovej 
jednotky: z rokov na mesiace, z mesiacov na sekundy. Niektorí sa posunuli 
k väčšej časovej jednotke ako vyjadrili koniec prítomnosti. Zvyčajne zo sekúnd 
na minúty a dni a z mesiacov na roky. Koniec budúcnosti  vyjadrili skoro všetci 
v rokoch. Niektorí určili presne – 1, 7, 20, 50 rokov. Iní zase zvolili nekonečno 
alebo x rokov. Len jeden považuje koniec budúcnosti za 1 sekundu. 

 
3.2.1.7 Portrét/obraz polarity kultúrneho paradoxu orientácia v priestore163 
 

Význam determinácie vonkajšieho prostredia a schopnosť kontroly nad 
naším vlastným životom sa stali určujúce v orientácii ľudského života podľa 
vnútorných potrieb alebo vonkajších determinácií. 

Prvá otázka sa dotýkala ovládania prírody a jej prírodných živlov. Tri 
štvrtiny respondentov sa jednoznačne vyjadrili za variant b., ktorým vyjadrili 
vonkajšiu orientáciu vo vzťahu k prírode: nechať prírodu „žiť“ svojimi vlast-
nými zákonitosťami a rešpektovať ich.  

Rovnaký paradox ako pri zisťovaní orientácie v kultúrnej dimenzii statu-
su, nastal aj pri druhej otázke, č. 18.1, v  kultúrnej/om dimen-
zii/paradoxe sociálneho priestoru. Napriek tomu, že vo vzťahu k prírode je pre 
respondentov príznačnejšia vonkajšia orientácia, v prípade kontroly vlastného 
života je 85 % „kapitánov” vlastných životov. Tento prístup reprezentuje vnú-
tornú orientáciu kultúry sociálnej skupiny.  

Všetky kultúry Európskej únie sa zaradili v percentuálnej škále do nadpo-
lovičnej väčšiny (nad 50 %) súhlasného stanoviska v prospech individuálnej 
zodpovednosti človeka za svoj vlastný život.  

Kultúry strednej Európy sa umiestnili v rámci toho najnižšie. Paradoxná 
situácia nastáva v prípade krajín Južnej Ameriky, kde sa Venezuela nachádza na 
úplne opačnom konci rebríčka ako Uruguaj, pričom geografické susedstvo je 
takmer minimálne, ale kultúrna rozdielnosť je v uvedenej dimenzii extrémna. 

Vzťah človeka a vonkajšieho prostredia charakterizujú aj odpovede na 
poslednú z metodických otázok diagnostikovanej skupiny. Jedni veria, že pros-
                                                           
162 Podrobné vyhodnotenie uvádzame v Prílohe 8. 
163 Otázky vytvárajúce obraz  polarít uvedenej kultúrnej dimenzie uvádzame v Prílohe 6,  
otázky č. 17.1, 18.1, 19.1, 19.2.  
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tredie, v ktorom žijú, je úplne pod kontrolou potrieb jednotlivcov, druhí veria, že 
človek musí reagovať na podnety z okolia.  

Vzniknutá situácia rieši kultúrnu dilemu, v súlade s akými záujmami sa 
vytvorí úspešná stratégia spoločnosti: či na základe požiadaviek zákazníkov, ako 
reprezentantov vonkajšieho prostredia, alebo na základe potrieb vrcholového 
vedenia, ako reprezentanta vnútorného prostredia a odrazu individuálnych záuj-
mov. Uvedená situácia nám umožňuje spoznať, s princípom ktorej kultúry sa 
v danej situácii stotožňujeme a našu schopnosť premýšľať v kontexte zladených 
záujmov, alebo striktne vyhraneného názoru jednej polarity. 

Z odpovedí respondentov je najpreferovanejšia odpoveď c., ktorá potvr-
dzuje  polaritu vnútornej orientácie. Rovnaká odpoveď vyšla aj v názoroch na 
rozhodnutia sociálneho priestoru respondentov.  

Uvedená kultúrna dimenzia ako jediná odráža fakt, že diagnostikovaná 
sociálna skupina nepreukázala prítomnosť/zvládnutie rekonciliácie. 

V druhej voľbe získal najviac odpovedí variant d., ktorý reprezentuje ná-
zor kultúry, ktorá premýšľa základným spôsobom vnútorne orientovanej kultúry 
s predpokladom efektívneho riešenia situácie zladením prednosťami navonok 
orientovanej kultúry.  

Druhý variant b. okolia respondentov vypovedá pravý opak. 
Variant a. potvrdzuje vonkajšiu orientáciu a vylučuje schopnosť zladenia 

s možnosťami premýšľať v kontexte kultúry s vnútornou orientáciou.  
Vychádzajúc z doteraz uskutočnených prieskumov, slovenská kultúra je 

podľa Hofstedeho prístupu veľmi maskulínna164, to znamená, že a priori by mala 
byť aj vnútorne orientovaná kultúra podľa Trompenaarsa, čo sa v uvedenej dia-
gnostickej sonde aj potvrdilo. 
 
ZÁVER 

Na základe diagnostických sond I. a II. uskutočnených v sociálnej 
kategórii manažér, v rozpätí rokov 1999 - 2004, sa potvrdilo, že na základe nami 
vymedzeného obsahu medzikultúrnej komunikačnej kompetencie je možné 
mapovať kultúrny potenciál aj malej sociálnej skupiny.  

Výsledkom Diagnostickej sondy II., metódou kultúrnych dilem 
uvedených v Prílohe 6, je obraz polarizácie kultúrnych paradoxov sociálnej 
kategórie slovenský manažér165. Diagnostický obraz portrétovania polarít 
kultúrnych dimenzií/paradoxov uvedených v Prílohe 9 potvrdil existenciu 
procesu rekonciliácie kultúrnych hodnôt vo všetkých kultúrnych paradoxoch 
definovaných Trompenaarsom, s výnimkou jeho existencie v sociálnych 
väzbách z pohľadu priestorového začlenenia. 

                                                           
164 Príloha 5.1 a 5.2. 
165 Kompletný obraz polarizácie kultúrnych paradoxov v diagnostikovanej sociálnej ka-
tegórii uvádzame v Prílohe 9. 
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Postupným vyhodnocovaním postojov respondentov na archetypné 
situácie/kultúrne dilemy sme v kultúrnych paradoxoch diagnostikovanej 
kategórie dospeli k nasledujúcim záverom166: 
1. univerzalizmus a partikularizmus 
 Manažér diagnostikovanej skupiny nie je celkom presne rozhodnutý, či sa 
v práci cíti ako v neživom organizme, alebo ako v sieti sociálnych 
väzieb/medziľudských vzťahov. Za každých podmienok dodržuje pravidlá hry, 
ctí zákon a dohody. Vďaka rozvinutej medzikultúrnej komunikačnej 
kompetencii premýšľa rekonciliačne a dôkladne zvažuje v každej situácii svoje 
rozhodnutie. 
2. individualizmus a kolektivizmus 
 Manažér diagnostikovanej skupiny považuje individuálnu slobodu za 
maximálnu príležitosť k sebarozvíjaniu. Nesie si za ňu plnú zodpovednosť. 
Konkurencia je jeho kompasom/barometrom v pracovnom živote, pretože si 
myslí, že je zdravá a vedie nás neustále “správnym smerom”. 
3. neutralita a emocionálnosť 
 Ak s nami nebude Manažér v niečom súhlasiť, alebo voči nemu 
vznesieme neoprávnené/krivé obvinenie, neprejaví svoje pocity okamžite a 
otvorene. Vďaka rozvinutej medzikultúrnej komunikačnej kompetencii koná 
rekonciliačne, ovládne nápor vlastných emócii a počká do chvíle, keď bude 
môcť situáciu primerane zhodnotiť.  
4. špecifickosť a difúznosť 
 Manažér si dôkladne chráni svoje súkromie. Rád sa obklopuje 
cieľavedomými ľuďmi, ktorí majú svoje ideály a vedia, čo chcú. Rešpektuje ich. 
Snaží sa budovať taký sociálny kapitál, pomocou ktorého sa dokáže v živote 
úspešne uplatniť.  
5. status vybudovaný a prisúdený 
 Manažér sa venuje určitým aktivitám pre vlastné potešenie. Nemá rád 
rodinkárstvo, príbuzenské väzby a istoty, ktoré pramenia zo získanej sociálnej 
pozície. Jeho sociálnymi istotami sú nadobudnuté vzdelanie, vek a vlastný 
životný štýl. Vďaka rozvinutej medzikultúrnej komunikačnej kompetencii má 
schopnosť reconciliácie a vie, že obidva typy hodnôt sú zárukou trvalého 
rozvoja ľudského potenciálu.  
6. sekvenčnosť a synchronizácia 
 Manažér sa dokáže poučiť z vlastných chýb, analyzovať ich v prítomnosti 
a premýšľať o budúcnosti. Jednu z možností grafického vyhodnotenia 
kultúrnej dimenzie z hľadiska väzieb medzi minulosťou, prítomnosťou a 
budúcnosťou uvádzame v Prílohe 10.  
                                                           
166 Z hľadiska komparácie vyhodnotených odpovedí sme zachovali aj tie, ktoré sa týkali názo-
ru najbližších spolupracovníkov respondentov. Podľa nášho názoru má spôsob diagnostikova-
nia/iky názorov sociálneho okolia/priestoru slabú vypovedaciu/výpovednú hodnotu, ale 
v niektorých prípadoch, napriek tomu, že týmto odpovediam venujeme sekundárnu pozor-
nosť, sme ich výsledky použili ako možnosť komparácie. 
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7. orientácia v priestore 
 Manažér je flexibilný človek, ktorý vníma podnety zo svojho okolia. Vie, 
že prírode sa treba podriadiť. Avšak medzikultúrnu komunikačnú 
kompetenciu v uvedenom kultúrnom paradoxe podľa sondy zatiaľ nedokáže 
plne rozvinúť, keďže mu chýba schopnosť rekonciliácie. 

Predložená diagnostická sonda II, jej načrtnuté závery a ich stručná 
interpretácia sú len naše vlastné diagnostické/čiastočne overené tvrdenia, 
ktorými sme sa snažili metodicky overiť mapovanie kultúrneho potenciálu 
sociálnej skupiny v slovenských podmienkach. 

Kategorické tvrdenia bude možné/by bolo možné formulovať iba na 
základe výskumov celého súboru/všetkých manažérov na Slovensku, čo 
vzhľadom na súčasnú situáciu v štatistických ročenkách je zatiaľ 
nepravdepodobné/nemožné167.  

Štatisticky doteraz neevidovaná sociálna kategória manažér a 
kontinuálny sociologický prieskum/výskum v oblasti merania vplyvu 
ekonomického a kultúrneho kapitálu ako determinanty rozvoja kultúrneho 
potenciálu sú perspektívnymi oblasťami rozvoja medzikultúrnej komunikačnej 
kompetencie, načrtnutým postupom špecifickej identifikácie kultúrnych 
rozdielov/kultúrnych dilem v príslušných sociologicko-vedných odboroch. 
 

                                                           
167 V tejto súvislosti uvádzame do pozornosti aj Prílohu 4 Súčasný stav problematiky vply-
vu ekonomického a kultúrneho kapitálu na kultúrny potenciál Slovenska. 
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4  MODEL MEDZIKULTÚRNEJ VÝCHOVY 
 

V prvých dvoch kapitolách sme sa zamerali predovšetkým na obsahovú 
analýzu a interpretáciu terminologického ukotvenia medzikultúrnej komunikácie 
ako sociálnej kompetencie človeka, ktorá sa rozvíja v medzikultúrnych vzťa-
hoch. Logickým vyústením v tretej kapitole bolo oboznámenie sa s diagnostikou 
a realizáciou vlastnej diagnostickej sondy v prostredí sociálnej skupiny manažé-
rov ako praktického príkladu rozvoja zručnosti získaných poznatkov v anatómii 
medzikultúrnej komunikačnej kompetencie. 
  Nasledujúca kapitola je aktívnym príspevkom praktického využitia me-
dzikultúrnej komunikačnej kompetencie predovšetkým v sociálnych procesoch 
medzikultúrneho vzdelávania. Medzikultúrne vzdelávanie je jeden z rozhodujú-
cich zámerných procesov sociálnych inštitúcií spoločnosti, ktorého funkciou je 
osvojovanie hodnôt, noriem, vzorov správania, poznatkov, zručností atď., tvo-
riace súčasť kultúry spoločnosti, v ktorej žijeme. Navrhovaný model medzikul-
túrnej výchovy rozvíja dve základné myšlienky o vzdelávaní a kultúrnej výcho-
ve vôbec: 
1. myšlienky, že filozofia vzdelávania jednej generácie bude filozofiou jej 

politiky a vládnutia; 
2. myšlienky E. Mistríka, ktorý publikácie o kultúre a medzikultúrnej vý-

chove považuje za úplné až vtedy, ak nielen teoreticky hovoria o potrebe 
chápať súčasný multikultúrny svet, ale aj aktívne prispievajú k takémuto 
chápaniu (Mistrík, 1999, str. 226)168. 

 
Medzikultúrna výchova ako súčasť filozofie vzdelávania v nás oživuje 

kultúrny potenciál, znásobuje kultúrny kapitál a ovplyvňuje kultúrne procesy 
sociálnych inštitúcií. Zároveň nadväzuje na odkaz a tradíciu vzdelancov a mysli-
teľov, ktorí sa zmenám vo vývoji kultúry systematicky venovali a svoje pozna-
nie pomenovávali v kontexte celospoločenských historických udalostí.169 

Cieľom kapitoly je načrtnúť spôsob obohacovania myslenia a diskusie z 
výučby medzikultúrnej výchovy systematickým dokumentovaním a reflektova-
ním skúseností, ktoré rozvíjajú schopnosť človeka empaticky dotvárať úplnejší a 
nestrannejší pohľad na kultúru i potenciálne konfliktné situácie v nej. Dokázať 
efektívne komunikovať s inými kultúrami znamená štrukturovane si uvedomo-
vať, čo všetko podmieňuje a ovplyvňuje úspešnosť kultúrnej komunikačnej 
kompetencie na rôznych úrovniach nášho života.  

                                                           
168 prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. sa profesionálne venuje multikultúrnej výchove popri me-
todológii spoločenských vied, estetickej výchove a procesom umeleckej tvorby. 
169 Historický vývoj skúmania problematiky medzikultúrnej komunikácie na Slovensku najmä 
z pohľadu sociológie uvádzame v podkapitole 1.6 Historické pramene medzikultúrnej komu-
nikácie. 
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4. 1 Spôsoby realizácie medzikultúrnej výchovy 
 

Spôsoby realizácie medzikultúrnej výchovy v krajinách Európskej únie sa 
v posledných dvadsiatich rokoch vyvíjali rôznym smerom, podľa spoločenského 
vývoja. 
1. Pôvodne bolo medzikultúrne vzdelávanie zamerané najmä na integráciu detí 

imigrantov do školského systému s dôrazom na rozvoj ich jazykových 
schopností.  

2. Neskôr sa k medzikultúrnemu vzdelávaniu pridali témy teoretických úvah 
o medzikultúrnej výchove: princípoch a paradigmách, poslaní a funkcii vý-
chovy a meniacich sa kurikul, výchove etnických skupín, mobilite študen-
tov,  reflexii o vzdelávaní a komunikačnej rôznorodosti, kultúrnom vzdelá-
vaní učiteľov a sponzorovaných medzinárodných vzdelávacích programoch. 

3. Najbližšie k realite a životaschopnosti európskeho medzikultúrneho vzdelá-
vania, okrem vlastného zahraničného študijného pobytu v Belgicku, bola ú-
časť na medzinárodnom kongrese „Intercultural Education – Living and Le-
arning together in the 21-st Century“, ktorú organizovala Univerzita Jyväs-
kylä vo Fínsku v spolupráci s International Association for Intercultural E-
ducation v dňoch 16. - 18. septembra 1999. Mnohé príspevky prezentovali 
teoretické východiská a skúsenosti, s ktorými sa prednášajúci stretávajú 
v rôznych podobách kultúrneho vzdelávania.  Najčastejšie pramení teoretic-
ké východisko kultúrneho vzdelávania z kultúrnych rozdielov v štruktúre 
Geerta Hofstedeho. V nadväznosti na poznanie jeho kompetencie sa rozvíja-
jú vlastné špecifické prístupy vo vzťahu k lokálnym podmienkam kultúry. 
Práve citlivosť k lokálnym kultúrnym potrebám a vnímanie sveta optikou 
domácich podmienok vnáša jedinečný rozmer medzikultúrneho vzdelávania 
do každodenného sveta školského, univerzitného i postgraduálneho života 
170.  

4. Najčastejšie v súčasnosti rezonuje forma individuálnej iniciatívy v rámci 
výmenných študijných pobytov, ktoré poskytujú priestor na rozvíjanie iden-
tity171 a v neposlednom rade zdôrazňujú dedičstvo a históriu vlastných pred-
kov, a to všetko v európskom a celosvetovom multidimenzionálnom kontex-
te172.  

                                                           
170 Na hlbšie a trvalejšie porozumenie medzi všetkými obyvateľmi Európy je zameraný vý-
chovno-vzdelávací program označovaný ako európska dimenzia vo vzdelávaní - komplex 
výchovných postupov. Základné východiskové predstavy o európskej dimenzii vo vzdelávaní, 
pôvodne formulované len pre 12 členských krajín EÚ, sa po r. 1989 rozšírili aj do krajín 
strednej a východnej Európy. V Slovenskej republike zatiaľ chýba väčšia systematickosť na 
tomto poli. (Mistrík, 1999, s. 192) 
171 Gažová, V.: Kultúrna identita, AC 10, 2003, s. 10-51. 
172 Prvým systematickým dôkazom európskeho kultúrneho vzdelávania sa stalo naplnenie 
projektu SOCRATES 1, ktorý sa začal v roku 1995 a skončil sa v roku 1999. V roku 2000 sa 
začala 2. fáza projektu  SOCRATES 2 a jeho poslaním je naplnenie a realizácia 8 aktivít. Ak-
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5. Poslednou, no o to viac významnou podmienkou úspešného zvládania me-
dzikultúrneho vzdelávania, je kultúrna komunikačná kompetencia učiteľov, 
pedagogických pracovníkov, manažérov vzdelávacích projektov, tvorcov 
vzdelávacích koncepcií a študijných programov medzikultúrneho vzdeláva-
nia, ktorí sú sprostredkovateľmi kultúrneho poznávania a rozvoja kultúrneho 
dialógu173. 

 
Pre potreby medzikultúrneho vzdelávania sú najzaujímavejšie skúseností 

odborníkov z medzikultúrnych vzdelávacích programov popularizované vďaka 
rôznym prístupom k vzdelávacím kurikulám – od konvenčných vzdelávacích 
prístupov cez kritické pohľady na vlastnú kultúru, účinnosť kritických situácií 
na výučbu cudzieho jazyka, písané príbehy, štandardizované dotazníky až po 
interpretačné modely, metafory, simulácie a hranie rolí. 

Vlna silnej politiky a podpory kultúrneho vzdelávania na národnej úrovni 
po vstupe Slovenska do Európskej únie zasiahne aj nás. Europeizácia začne po-
stupne prenikať do systému tvorby vzdelávacích programov a ich aplikácie do 
praxe ako výsledok napĺňania záväzkov vyplývajúcich z prístupových procesov.  

Čiastočné snahy sa už objavujú najmä v oblasti univerzitného vzdelania, 
ale so systematickým prístupom medzikultúrnej výchovy i v takej podobe, ako 
uvádza Geert Hofstede a Fons Trompenaars, sa len začína.  

Forma medzikultúrnej výchovy prístupom dimenzionálnych modelov kul-
túry, ktoré boli interpretované v 2. kapitole a sú navrhnuté ako predmet pilotné-
ho semestrálneho programu, nie je všeliekom na vyriešenie deficitu poznania. 
Sú len jedným zlomkom poznania vhodných a praktických nástrojov náhľadu do 
kultúry. Medzikultúrny dialóg sa v budúcnosti stane dominantnou formou so-
ciálnej interakcie, generátorom akcelerácie medzikultúrnej komunikačnej kom-
petencie a hlavným zdrojom kultúrnej zmeny prinášajúci neustálu konfrontáciu 
myšlienok, názorov, postojov a hodnôt, teda všetkých prvkov kultúry174.  
                                                                                                                                                                                     
tivita č. 1 je Comenius – školské vzdelávanie. Aktivita č. 2 je Erasmus – univerzitné vzdelá-
vanie. Aktivita č. 3 je GRUNDTVIG – vzdelávanie dospelých a iné formy vzdelávania. Akti-
vity č. 4-6 sú zamerané na jazykové znalosti, otvorené a dištančné vzdelávanie, informačné 
a komunikačné vzdelávanie, inovácie a pozorovania. Aktivita č. 7 je spojená s ostatnými 
programami Európskej únie LEONARDO DA VINCI a YOUTH FOR EUROPE. Aktivita č. 
8 sa špecializuje na sprievodné udalosti, akými sú napr. konferencie. Súčasťou tejto aktivity 
bola aj spomínaná konferencia vo Fínsku. Vo svojom príspevku v zborníku z uvedenej konfe-
rencie to uvádza aj Marjo Kasanko, European Commission, DG XXII: Education, Training 
and Youth, str. 47. 
173 V tejto súvislosti možno uviesť názor, že stať sa a byť medzikultúrne uvedomelým peda-
gógom je komplikovaný proces a začína sa filozofickými úvahami a reflexiou vlastných hod-
nôt. Kultúrne uvedomelý a kompetentný pedagóg by sa mal zaoberať troma úrovňami multi-
kultúrnosti: 1. nájsť sa v multikultúrnosti a nájsť v sebe multikultúrnosť, učiť sa o sebe 2. byť 
schopný analyzovať sociálny kontext, v ktorom žije a analyzovať všeobecný stav a vzájomnú 
závislosť sveta 3. byť ochotný profesionálne – multikultúrne sa rozvíjať (Mistrík, 1999, str. 
208). 
174 Prvky a roviny kultúry uvádzam v podkapitole 1.4 Anatómia kultúry. 
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Rozvoj masovokomunikačných prostriedkov je výsledkom veľkého 
množstva priamych i nepriamych kontaktov medzi ľuďmi, ktoré doposiaľ nebo-
lo možné realizovať, a tak dosah globalizácie mení taktiež aj sociálny život na 
lokálnej úrovni. Sme konfrontovaní tvárou v tvár rôznym prvkom kultúry, hod-
notám, životným štýlom a myšlienkam, ktoré sú rozdielne od našich domácich. 
Ich vplyv k nám preniká aj napriek možnému obmedzenému pohybu v geogra-
fickom priestore.  

Dotýkame sa rôznorodosti sveta, v ktorej predpokladom medzikultúr-
nej/neho diskusie/ komunikácie/ dialógu sa stáva pocit istoty a spolupatričnosti k 
určitému kultúrnemu systému a presvedčeniu, v ktorom kultúra každého človeka 
reprezentuje ostrov osobitých postojov a hrá významnú rolu v dialó-
gu/komunikácii.175 

Východiská a vlastné skúsenosti z realizácie programu medzikultúrnej 
výchovy, ktorý napĺňal poslanie rozvoja medzikultúrneho dialógu študentov 
procesom získavania kultúrnej komunikačnej kompetencie,  predstavujeme v 
nasledujúcej podkapitole. 
 
4. 2 Východiská a skúsenosti s medzikultúrnou výchovou  
 

V školskom roku 2000/2001 a 2001/2002 sa pre študentov 3.-5. ročníka 
Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
zaradilo do ponuky voliteľných predmetov  semestrálne štúdium medzikultúrnej 
komunikácie176. 

Tézy vyučovacieho procesu medzikultúrnej výchovy smerovali k oboz-
námeniu študentov so základnými analytickým prístupmi poznávania kultúry 
prostredníctvom modelov merania kultúrnych rozdielov na etnickom princípe 
a ich vzájomného komparovania a dopĺňania. Išlo predovšetkým o tvorbu 
a ukotvenie pohľadu na kultúru z hľadiska kategoriálneho aparátu a o analýzu 
väzieb a súvislostí relevantných v každej kultúre. 

Cieľ vyučovacieho procesu spočíval v získaní základných poznatkov me-
dzikultúrnej kompetencie v oblasti medzikultúrnej komunikácie a orientáciu 
v jej základných pojmoch. Vychádzal zo  skúsenosti, poznania a zvládnutia 
akreditovaného predmetu Intercultural communication v rámci študijného poby-
tu TEMPUS na Univerzite v Antverpách.  

Prvá časť semestrálneho štúdia prebiehala metódou jednosmernej komu-
nikácie, keď sa študenti oboznamovali s princípmi dimenzionálnych modelov 
kultúr Geerta Hofstedeho i Fonsa Trompenaarsa177.  

V oboch modeloch išlo o merania kultúrnych rozdielov. Odborná príprava 
bola zameraná predovšetkým na uchopenie teoretického pojmu “dimenzia” 

                                                           
175 Anna Karwinska, University of Economics Krakow, Department of Sociology. 
176 Kurikulum medzikultúrnej komunikácie a študijnú literatúru uvádzame v Prílohe 11. 
177 V práci ich rozoberáme v 2. kapitole. 
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v myslení a správaní sa príslušníkov rôznych kultúr v rôznych sociálnych situá-
ciách.  

Druhá časť semestrálneho štúdia prerástla do aktívnej metódy. Študenti 
objavovali paralely získaných vedomostí vo vzorke národnej kultúry toho regió-
nu Slovenska, ktorý si individuálne zvolili.  

Na jednej strane sa proces medzikultúrnej výchovy začínal poznávaním 
špecifických pohľadov na kultúrne rozdiely, na druhej strane individuálny prí-
stup každého študenta k spracovaniu problematiky podporil a  rozvinul proces 
sebainštrumentalizácie t. j.  uvedomovania si vlastnej individuálnej kultúrnej 
identity (vo svojom vlastnom prostredí) cez nástroje kultúrnych modelov (Be-
neš, 2001)178.  

Cieľom uvedenej prezentácie bol rozvoj zručnosti, tzn. využitie nadobud-
nutých poznatkov ako dôležitého rozmeru v anatómii medzikultúrnej komuni-
kačnej kompetencie. Poslucháči ju dokazovali formuláciou vlastných myšlienok 
v kontexte medzikultúrneho porovnávania, ich interpretáciou a obhajobou v dis-
kusii. 

Tretia časť semestrálneho štúdia sa zamerala na cudzojazyčný preklad 
textu do slovenčiny a jeho záverečnú interpretáciu, ktorá súvisela s problemati-
kou získavania medzikultúrnej komunikačnej kompetencie. Študijným odbor-
ným materiálom boli aktuálne texty Edwarda T. Halla, amerického antropológa, 
ktorý sa venuje okrem iného časopriestorovým rozdielom kultúr179.  

Lexika v odbornom texte rozvíjala individuálnu jedinečnosť študenta a 
snahu po objavovaní nových interpretácií pojmov a situácií, hľadanie podobností 
a odlišností medzi vnímaním autora a skúsenosťami študenta/poslucháča 
a predovšetkým viedla k osobnostnej kreativite a originalite. Všetky texty boli 
výlučne v anglickom origináli, preto aj schopnosť porozumenia a interpretácie 
mnohokrát závisela od jazykovej prípravy študenta/poslucháča. 

Poznávanie vlastnej identity180 a získavanie analytických poznatkov me-
dzikultúrnej komunikačnej kompetencie optikou dimenzionálnych modelov kul-
túry sa tak vďaka sprostredkovanej orientácii v problematike medzikultúrnej 
komunikácie stalo pre študentov najpríťažlivejšou formou, ktorá rešpektovala 
ich  individuálny záujem, podporený individuálnym prístupom k prezentácii zís-
kaných poznatkov a v konečnom dôsledku viedla aj k naplneniu poslania kultúr-

                                                           
178 Každý študent písomne pripravil prezentáciu svojich poznatkov a skúseností zo zvoleného 
regiónu. Spoločným menovateľom odbornej prípravy boli vybraté kapitoly z publikácie Kri-
vý, V., Feglová, Z., Balko, V.: Slovensko a jeho regióny. Bratislava: Nadácia Média, 1996. 
Dôvodom použitia uvedenej literatúry bola jednotná metodika východiskového kroku, usmer-
nenie prístupu, dostupnosť domácej literatúry a predovšetkým vhodnosť témy socio-
kultúrnych súvislosti vo vzťahu k vytýčenému zámeru. 
179 Podrobný zoznam študijnej literatúry z oblasti Medzikultúrna komunikácia uvádza-
me v Prílohe 1. 
180 Podrobne o aktuálnych stratégiach vymedzovania pojmu identita pozri Gažová V. (2003) 
s. 19-30. 
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no-výchovného procesu, tzn. individuálnemu rozvoju študen-tov/poslucháčov a 
ich sebainštrumentalizácii.181 

Na základe skúseností, ktoré dvojročná práca so študentmi priniesla, sme 
presvedčení, že medzikultúrna výchova v načrtnutej podobe prispela okrem roz-
voja medzikultúrneho dialógu a získania základných poznatkov medzikultúrnej 
komunikačnej kompetencie aj k podpore autonómie osobnosti každého študenta/ 
poslucháča.  

Zhodnotenie doterajších postojov študentov/poslucháčov k medzi-
kultúrnemu vzdelávaniu, ich postupné rozširovanie záujmu o štúdium kultúr-
nych dimenzií182 a súčasná situácia a orientácia na poli medzikultúrnej výchovy 
a vzdelávacieho systému ako takého nás priviedli k myšlienke pripraviť projekt 
pilotného semestrálne programu medzikultúrnej komunikácie. Ciele, obsah a 
myšlienkové zameranie projektu programu podrobnejšie rozpracovávame v na-
sledujúcej podkapitole. 
 
4. 3 Pilotný semestrálny program Medzikultúrna komunikácia 
 

V priebehu historického vývoja sa iniciátormi medzikultúrnej výchovy 
stávali  rôzne podnety z vonkajšieho prostredia/exogénne vplyvy, napr. imig-
rantské vlny, rozvoj medzinárodného obchodu, objavovanie sociálnych kompe-
tencií človeka atď. 

Cestou poznávania druhých, poznával človek sám seba. 
Budúcnosť medzikultúrneho vzdelávania, podľa nášho názoru, možno vi-

dieť  v zmene chápania vzdelávania ako takého. Determinantom záujmu o kul-
túrne a medzikultúrne vzdelávanie sa stáva individuálny rozvoj našich osobnos-
tných vlastností, predovšetkým našich schopností medzikultúrne komunikovať.  
Uspokojovanie našich endogénnych potrieb sebapoznávania v procesoch kultúr-
nych zmien  nás núti hľadať a orientovať sa v partikularizme všeobecných hod-
nôt  a vzťahov, vytvárať si vzťah k vlastnému životu a okoliu, tzn. rozvíjať našu 
schopnosť medizkultúrne komunikovať.  

Cestou spoznávania nás samých, našej vlastnej kultúry, spoznávame dru-
hých, cudzie kultúry183.  

Jednou z najdôležitejších sociálnych kompetencií vzhľadom na súčasné 
spoločenské zmeny, ktoré nás k nášmu individuálnemu poznávaniu osobnos-

                                                           
181 Fischerová, A.: Multikultúrnosť, interkultúrnosť, transkultúrnosť cez optiku dejín národ-
nej kultúry a kultúrnej výchovy. In: Podoláková, K.: Multikulturalita. Interkulturalita. Trans-
kulturalita. Acta culturologica, zv. č. 6. Bratislava: ASCO, 2001, s.145.  
182 Počet študentov, ktorí si vybrali voliteľný predmet Medzikultúrna komunikácia, vzrástol v 
školskom roku 2001/2002 na 20 oproti roku 2000/2001, keď bolo prihlásených 12 študentov.  
183 V tejto súvislosti súhlasíme s myšlienku, že medzikultúrnu výchovu netreba chápať ako 
techniku alebo súbor metód, ale ako perspektívu obsiahnutú vo všetkom  a ovplyvňujúcu 
všetky aspekty vzdelávania a života v škole (Mistrík, 1999, str. 218). 
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tných vlastností privádzajú, je rozvoj medzikultúrnej komunikačnej kompeten-
cie. 

 
Celá koncepcia pilotného semestrálneho programu medzikultúrnej komu-

nikácie pozostáva z dvoch častí: didaktickej a experimentálnej.  
Didaktická časť sa sústreďuje na uchopenie problematiky medzikultúrnej 

komunikácie vo väzbe na vonkajšie pomery vedy a praxe. Je rozdelená na teore-
tickú prípravu a prehľad kultúrnych dimenzií. Zahrňuje návody a vyhodnotené 
skúsenosti úspešných praktík, podložené inštrumentálnymi výsledkami empiric-
kých vied. Poskytuje poznanie prvkov a skutočností/kvantitatívnych veličín kul-
túry, a tým aj zdroje a horizonty, ktoré sú schopné ovplyvniť tvorbu individuál-
neho názoru na kultúru.  

Reprezentuje potrebu poznať kultúry ako dôsledok vonkajšieho vply-
vu/tlaku sociálnych inštitúcii184.  

Experimentálna časť rozvíja teóriu formovania vlastného názoru na ľu-
bovoľne zvolenú skupinu alebo subkultúru v kontexte kultúrnych dimenzií na 
báze dotazníkovej sondáže. Zároveň tak poskytuje priestor na objavovanie pri-
meranej intelektuálnej slobody, ktorá je kľúčová v procese získavania medzikul-
túrnej komunikačnej kompetencie a vytyčuje v rámci polarizácie myslenia cestu 
partikularity v hodnotách a sociálnych vzťahoch, cestu pochopenia seba samého.  

Reprezentuje potrebu poznávať kultúry ako výsledok vnútorného pod-
netu/ potreby/ požiadavky poznávať seba samého a vlastnú kultúru. 

 
Každá z uvedených častí podporuje systém troch základných paralelne 

prebiehajúcich procesov získavania/rozvoja medzikultúrnej komunikačnej 
kompetencie185:  
a. medzikultúrne poznávanie; je proces zhromažďovania poznat-

kov/získavania vedomostí v oblasti medzikultúrnych podobností 
a uvedomovania si medzikultúrnych rozdielov, 

b. medzikultúrna zručnosť; je proces využívania vedomostí o iných kultúrach 
prostredníctvom špecifických modelov merania kultúrnych dimenzií s cie-
ľom interpretácie medzikultúrnych poznatkov, 

c. medzikulúrne správanie; je proces pomenovania vlastných zážitkov 
a skúseností v kontexte dimenzií medzikultúrnej komunikácie a ich dosahy 
v súkromnom i pracovnom živote. 

                                                           
184 Sociálne inštitúcie uvádzam v 1. kapitole. 
185 Procesy rozvoja medzikultúrnej komunikačnej kompetencie vychádzajú z anatómie tejto 
kompetencie, ktorej sa venujeme v podkapitole 1.5 Anatómia medzikultúrnej komunikačnej 
kompetencie. 
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4.3.1 Didaktická časť/Realizácia   
 

 Didaktická časť zahrňuje metódy/cesty/ možnosti zapojenia študen-
tov/poslucháčov do vonkajších väzieb a súvislostí medzikultúrnej komunikácie 
prostredníctvom teoretického vzdelávania a je rozdelená na teoretickú prípravu a 
prehľad kultúrnych dimenzií. 
 
4.3.1.1 Teoretická príprava186 
 

Štruktúra prvého funkčného celku obsahuje terminologické vymedzenie 
medzikultúrnej komunikácie a východiskové koncepty kultúry.  

Jeho cieľom je vymedzenie zamerania a záujmu pilotného programu a o-
rientácia v základnej terminológii.  

Priebeh prvého funkčného celku rieši otázku vedného a systémového u-
chopenia problematiky, aby sa dosiahla jednotná úroveň interpretácií spracová-
vaných oblastí, ktoré budú nasledovať v experimentálnej časti programu.  
 
4.3.1.2 Prehľad kultúrnych dimenzií187 
 

Štruktúra druhého funkčného celku sa odráža v prehľade známych a ve-
rejne diskutovaných kultúrnych dimenzií. 

Jeho cieľom je oboznámenie s analytickými prístupmi poznávania kultúr 
prostredníctvom dimenzií kultúrnych modelov Geerta Hofstedeho a Fonsa 
Trompenaarsa. Zameranie druhého funkčného celku rieši otázku základných ve-
domostí a interpretácie kultúrnych modelov a ich dosahy do každodennej praxe. 

Zvládnutím tohto funkčného celku sa rozvíja medzikultúrna komunikačná 
kompetencia, ktorá sa prejavuje v orientácii človeka v kultúre sociálnych inšti-
túcií v určitej štruktúre a v určitom systéme. Zvládanie kritických situácií nám 
umožní zbehlosť v poznaní polarít kultúrnych dimenzií ako potenciálnych zdro-
jov kultúrnych šokov a konfliktov.  

 
4.3.2 Experimentálna časť  

 
Experimentálna časť predkladá návrh na vnútornú motiváciu študen-

tov/poslucháčov poznávať medzikultúrnu komunikáciu a rozvíjať v nej svoju 
kompetenciu. Pozostáva z prezentácie prekladov cudzojazyčnej literatúry a z 
portrétovania kultúrnych dimenzií bližšie špecifikovanej sociálnej skupiny alebo 
subkultúry na základe zvolenej diagnostiky (kvantitatívnej alebo kvalitatívnej). 

                                                           
186 Východiskom na zostavenie učebných osnov tohto celku je obsahová náplň 1. kapitoly. 
187 Východiskom na zostavenie učebných osnov tohto celku je obsahovou náplňou 2. kapitoly.  
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4.3.2.1 Prezentácia prekladov cudzojazyčnej literatúry z oblasti medzikul-
túrnej komunikácie 

 
Cieľom tretieho funkčného celku je individuálna príprava študentov a 

prezentácia prekladov cudzojazyčnej literatúry. Predmet prekladu si vyberá štu-
dent sám na základe ponuky možností a zdrojov pedagóga188. V tomto prípade 
predpokladáme nielen jazykovú vybavenosť a profesionálnu orientáciu pedagó-
ga v dostupných publikáciách viažucich sa k téme, ale aj zapojenie interneto-
vých stránok. 

Stavba tretieho funkčného celku nastoľuje a rieši otázku, ako sa študenti 
vyrovnajú s odborným textom z oblasti medzikultúrnej komunikácie od autora z 
iného kultúrneho prostredia.  

Úroveň zvládnutia uvedeného funkčného celku závisí od miery zapojenia 
a vynaloženého úsilia pri hľadaní vhodných a relevantných textov. Študent sa na 
uchopení medzikultúrnej problematiky podieľa sám podľa vlastných potrieb a 
záujmov. Uvedeným spôsobom dosahujeme viac než ukotvenie nadobudnutých 
vedomostí – budujeme dôveru vo vlastné schopnosti a úspech. Sú dôležitým 
predpokladom osobnostného a odborného rozvoja. Doterajšie skúseností na-
svedčujú existencii veľkého potenciálu študentov/poslucháčov/záujemcov, kto-
rým je potrebné poskytnúť takouto formou priestor na ich rozvoj. Pole medzi-
kultúrnej komunikácie je tým najvhodnejším prostredím z hľadiska sebareflexie 
ako aj sebarozvoj prostredníctvom riadeného dialógu kultúr.   
 
4.3.2.2 Portrétovanie kultúrnych dimenzií 
 

Pohyb spoločenských zmien a kultúrnych procesov nastáva nielen v našej 
geografickej oblasti, ale vo všetkých kultúrach na svete. Výskumy medzikultúr-
nej komunikácie datované čo i len spred desiatich rokov sú už zastarané a nesú v 
sebe prvky archaizmu. 

Cieľ záverečného funkčného celku preto orientujeme na individuálne se-
mestrálne práce, v ktorých poslucháči realizujú vlastnú sociologickú sondu na 
vzorke vybranej sociálnej skupiny z jednotlivých regiónov Slovenska ako aj ich 
subkultúr189. Následná interpretácia zistených údajov, porovnanie portrétovania 
kultúrnych identít v rôznych sociálnych inštitúciách, môže priniesť zaujímavé 

                                                           
188 V priloženom zozname literatúry Príloha 1 uvádzame súbor zaujímavej nepreloženej litera-
túry z oblasti medzikultúrnej komunikácie, preklady ktorých môžu poslúžiť k rozvíjaniu indi-
viduálnych záujmov poslucháčov o zvolenú časť medzikultúrnej komunikácie. 
189 Kultúrnu diagnostiku (prípravu, realizáciu a vyhodnotenie záverov) ako zručnosť medzi-
kultúrnej komunikačnej kompetencie primeranej veku a podmienkam sondy kultúry (prípadne 
použitím iného inštrumentária sociológie) považujeme za krok dopredu vo vzdelávacom pro-
cese študentov humanitných odborov. 
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výsledky a vyplniť tak dodnes prázdny priestor v profesionálnej oblasti kompa-
ratívnych výskumov rôznych dimenzií kultúry190.  

Uvedený prístup sleduje popri praktickom využívaní kvantitatívnych a 
kvalitatívnych nástrojov sociológie obhajobu vlastného názoru a interpretáciu 
vlastných zistení, ktoré prispievajú k systematickej dokumentácii a portrétova-
niu skúseností študentov/poslucháčov. Rozvíja zručnosť medzikultúrnej komu-
nikačnej kompetencie v oblasti diagnostiky a určovania typológii kultúr sociál-
nych inštitúcií191. 

Ovládaním medzikultúrnej komunikačnej kompetencie sme schopní určiť 
základné kultúrne vlastnosti príslušníka inej kultúry bez predsudkov a dogma-
tických názorov. V procese rozvoja kultúrnej kompetencie tak nastáva sprehľad-
ňovanie komunikácie, ktorej cieľom je objasňovanie spoločenských a ľudských 
hodnôt, postojov a cieľov (Beneš, 1991, str. 90). V neposlednom rade prispieva 
priamo k formovaniu kultúrnej identity človeka zvládnutím jej diagnostickej 
praxe. 

Pre zostavenie sociologickej sondy navrhujeme vychádzať z Prílohy 2 a 
príslušnej interpretácie dimenzií v diagnostickej sondáži z 3. kapitoly. Dôvodom 
realizácie uvedenej metodiky je jednotnosť východiskového kroku. 
 

Keby by sme sa držali tzv. epikurovskej hypotézy, že každý národ si vy-
našiel svoj jazyk na vyjadrovanie svojej vlastnej skúsenosti (Eco, 1997, s. 55), 
potom existuje ďalšia šanca v navrhovanom programe medzikultúrneho vzdelá-
vania aj tým, že sa zapojíme do prúdu vytvárania nových špecifík kultúry stred-
nej a východnej Európy. 
 

Myšlienkové posolstvo, inšpirácia a ideový zámer návrhu „dokonalého” 
projektu vzdelávania v oblasti medzikultúrnej komunikácie sa zrkadlí v úsmev-
nej a podnetnej štúdii Umberta Eca Hľadanie „dokonalého” jazyka v dejinách 
európskej kultúry od momentu stavby babylonskej veže. 

Hľadanie dokonalého jazyka je príbehom sna a utópie o hľadaní lingvis-
tickej matrice, pomocou ktorej by bolo možné určiť niečo základnejšie, abstrak-
tnejšie a pôvodnejšie ako určitý jazyk. Príbeh,  ktorý napriek svojmu osudu pre-
hry, neskončil svoj osud úplnou prehrou. Odkrýva sa v ňom viac než len tvrdo-
hlavosť realizovať nerealizovateľný sen. Je v ňom túžba dozvedieť sa, ako sa 
sen o hľadaní dokonalosti lingvistickej matrice rodil a poznať hnacie sily, ktoré 
ho už dlho udržujú pri živote. Ide v ňom o viac, než len napísať kapitolu z dejín 

                                                           
190 Podľa Š. Šveca …má metóda komparácie  uplatnenie špeciálne v interkulturálnom štúdiu 
či v tzv. oblastných štúdiách (area studies)… ( Švec, 1998, str. 66). 
191 Typológii kultúr sociálnych inštitúcii sa venujú viacerí autori, napr. Harrison, 1972, Han-
dy, 1976, Miles a Snow, 1978, Ansoff, 1979, Deal a Kennedy, 1982, Trompenaars, 1998, 
Hall, 1995, Goffee a Jones, 1998, Cameron a Quinn, 1999 a ďalší. Podrobnejšie sa Trompe-
naarsovej typológii venujeme v nasledujúcej podkapitole. 
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kultúry. Ide v ňom o pochopenie toho, aký zmysel má poznávanie kultúr pre nás 
dnes.  

A tak vďaka hľadaniu dokonalého jazyka, ktoré sa často miešalo s úva-
hami o pôvode jazyka, univerzálnej gramatiky, biologických štruktúrach vytvá-
rajúcich schopnosť reči a o dobrovoľnom a motivovanom vzťahu medzi slovami 
a vecami, nám niektorí priekopníci hľadania dokonalého jazyka zanechali o nie-
čo viac, aj keď to nebolo to, čo sľubovali.  

Myšlienka „miešania“ jazykov, vzniku jazykových rozmanitostí, dala 
každej zemi jej obyvateľov, ktorých si k sebe pripútala. Čím viac sa ľudia po-
stupne miešali, tým viac noviniek a príchutí v jazyku vznikalo, až bolo náročné 
zmeniť miesto pobytu a života, a tak zmätok v jazyku vyvolával v ľuďoch väčší 
pocit spolupatričnosti.  

Možno práve zmätok a premiešavanie kultúr, ktorý v súčasnosti prebieha, 
bude v budúcnosti katalyzátorom zreteľnejších a čírejších kultúrnych identít 
vďaka osvojovaniu si rôznych spôsobov a foriem premýšľania o kultúre ako aj 
prezentácií seba a vlastnej kultúry.192  
 
4.4  Medzinárodné manažérske školy a manažérska úspešnosť v rôznych 

kultúrnych prostrediach 
 

V predložených úvahách sa snažíme zdôvodniť začlenenie pilotného se-
mestrálneho programu medzikultúrnej komunikácie aj do učebných osnov teórie 
manažmentu na ekonomických univerzitách ako aj do ostatných foriem mana-
žérskeho vzdelávania, pretože to považujeme za progresívny krok najmä z dô-
vodu zmeny premýšľania o kultúre v kontexte manažérskej praxe193.  

Súčasná odborná manažérska literatúra, ktorá sa orientuje na definovanie 
vzťahu kultúry a manažmentu, častejšie sociológie a manažmentu, rozvíja rôzne 
teoretické väzby ich vzájomného fungovania. Do súboru kompetencií, ktoré pri-
spievajú k úspešnému zvládaniu manažérskych rozhodnutí patrí aj medzikultúr-
na komunikačná kompetencia. Jej ovládaním schopný manažér dokáže rozhod-
núť a odpovedať na časté otázky lokálno-globálnej dilemy, tzv.“g-lo-
calizaton“ vyplývajúcej z dennodennej praxe194: Do akej miery zachovávať 
                                                           
192 Eco, Umberto: Mysl a smysl. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 1997, Praha, 
Moravia Press. 
193 Detailnejšia a prepracovanejšia metodika uvedenej problematiky sa môže stať vďačnou 
témou budúcich vedeckých prác interdisciplinárnych odborov.  
194 Globálno-lokálna dilema vzniká súčasne so vzrastajúcim významom spoločného pohľadu 
na porozumenie a interpretáciu sveta okolo nás. V tejto súvislosti Fons Trompenaars odmieta 
jediný správny spôsob riadenia a podľa jeho názoru človek nikdy neporozumie iným kultú-
ram. Pochybuje, že niektoré americké spôsoby manažmentu, ktoré sa počas ôsmich rokov 
najkvalitnejšieho štúdia manažmentu v USA naučil, môže uplatniť v Holandsku, odkiaľ po-
chádza, alebo kdekoľvek inde vo svete. Nezdôrazňuje emóciami nabité oblasti rôznorodosti, 
ale to, ako vlastná kultúra ovplyvňuje naše správanie a vzájomnú interakciu pri strete odliš-
ných kultúr. Jeho myšlienku odmietania jediného správneho spôsobu riešenia problémov roz-
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v lokálnej spoločnosti implementovanú teóriu materskej spoločnosti? Môžu ma-
nažérske metódy fungovať univerzálne kdekoľvek na svete a za akýchkoľvek 
podmienok? 

Tak ako sa trhy okolo nás globalizujú, narastá potreba štandardizácie or-
ganizačných štruktúr, manažérskych systémov a procedúr. Zárukou úspechu sa 
stáva rovnováha medzi udržaním konzistencie pôvodnej teórie a jej života-
schopnosti v praxi. Dôležitým predpokladom úspechu sa stáva pochopenie výz-
namu preberaných odborných pojmov a termínov zamestnancami sociálnych 
inštitúcií, ktoré sú odrazom ich lokálnych hodnôt. 

Prečo sa vôbec zaoberať myšlienkou vplyvu kultúry a kultúrnych rozdie-
lov v kontexte kultúrnych hodnôt manažérskeho rozhodovania? 

Niektorí moderní manažéri predpokladajú, že k ich úspechu v medziná-
rodných spoločnostiach im stačí preberanie teoretických poučiek z kníh a z noci 
do rána sa stanú modernými lídrami, majstrami zmien a favoritmi doby. Z praxe 
manažmentu je známe, že západný systém myslenia, ktorý bazíroval na analy-
tickom myslení (rozpad celkov na najmenšie časti) a racionalite (uvedomovanie 
si následkov konania predtým, ako niečo urobíme), dosiahol obrovské úspechy 
v oblasti technológii. Preto aj technologické postupy a výsledky môžu byť abso-
lútne rovnaké všade (Trompenaars, 1994). 

Avšak univerzálna aplikácia postupov a filozofií v oblasti medziľudských 
vzťahov sa môže stať reálnou prekážkou úspechu najmä v oblasti kultúrnych 
rozdielov. Výsledky štúdií Hofstedeho a Trompenaarsa nasvedčujú tomu, že so-
ciálny svet medzinárodných, ale aj lokálnych spoločností má nekonečné množ-
stvo dimenzií. Často západné manažérske postupy, odvodené od amerických 
základov vzdelávania, oceňujú ako vedecky potrebnú emocionálne dotknutú ra-
cionalitu. Toto numerické, cerebrálne uvažovanie dominuje nielen na americ-
kých školách, ale najmä na ekonomických univerzitách. Sú dôležitou technickou 
zručnosťou.  

Chybou však je, ak sa domnievame, že technická racionalita v uvažovaní 
v oblastí ľudských zdrojov by mala charakterizovať aj spôsob riadenia 
a vedenia. Nikto neodmieta existenciu univerzálne platných vedeckých zákonov 
s ich objektívnymi následkami. Tie sú oslobodené od kultúrneho vplyvu,  avšak 
názor, že kultúra/medziľudské vzťahy na pracovisku sa má/majú podriaďovať 
zákonom fyziky a inžinieringu, nie je názor kultúrny, ale čisto technicistický. Je 
to len všeobecne platný predpoklad, ktorým sa nenaplní žiadna všeobecne platná 
zmluva.  

Veľa medzinárodných firiem ešte aj dnes odmieta prítomnosť kultúrnych 
rozdielov a napriek ich existencii bezhlavo uplatňujú systémy a procedúry, ktoré 
dosiahli úspechy na poli ich vlastnej kultúry, ale nie za jej geografickými hrani-
cami. 
                                                                                                                                                                                     
víja ďalej Nancy Adlerová vo svojej publikácii International Dimensions of Organizational 
Behaviour (1994), ktorá sa zaoberá interkultúrnym manažmentom v duchu medzinárodných 
dimenzií poznávania ľudského správania v podniku. 
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Hofstede načrtáva vo svojom prístupe aj podiel vplyvu noriem (norms) 
a hodnôt (values) a spoločných zvykov (practices) na úroveň kultúrnych rozdie-
lov v závislosti od jednotlivých procesov socializácie. V detstve prevláda predo-
všetkým vplyv zdedených hodnôt, ktoré sa v priebehu kultúrnych procesov stále 
viac prekrývajú zabehnutými zvykmi vo vzdelávaní, ktoré vrcholia socializáciou 
v zamestnaní a záujmových skupinách. 

V nasledujúcej časti sa dotkneme dvoch základných oblastí, v ktorých po-
znanie kultúry princípom odhaľovania našich základných hodnôt prináša pozi-
tívny vplyv na fungovanie zákonitostí nielen v manažérskej praxi, ale vo všet-
kých sociálnych inštitúciách: 
 
1. problematika typológie kultúr sociálnych organizácií, a to predovšetkým 

kultúr národných a podnikových,  
2. manažment polarít ako progresívny spôsob riadenia sociálnych organizá-

cii. 
 
4.4.1 Perspektívy rozvoja dimenzionálnych modelov kultúr v oblasti typoló-

gie/typov kultúr sociálnych organizácií 
 

Jeden z ďalších nástrojov, ktoré slúžia na rozčlenenie a sprehľadnenie ob-
sahu sociálnej reality v oblasti sociálnych vied, je vytváranie typológie kultúr 
sociálnych organizácií. Typológia kultúry vzniká kombináciou dvoch bipolár-
nych dimenzií príslušnej kultúry, ktoré predstavujú diferenciačné osi pre kon-
štrukciu typológie. Konečné miesto v súradnicovom systéme/na diferenciačných 
osiach určujú namerané hodnoty indexov kultúrnych dimenzií od 0 po n195. 
Rôznorodosť prístupov autorov v medzikultúrnej komunikácii sa odrazila aj vo 
variantných pomenovaniach typológií kultúr sociálnych organizácií196. 

Typy, resp. typológia ako súbor typov, sú poznávacím nástrojom kultúry, 
ktorý umožňuje zjednodušiť a do určitej miery usporiadať neprehľadný 
a komplikovaný obsah sociálnej reality (Nový, 2004, s. 75). 

Typológie, ktoré boli doposiaľ vyvinuté, identifikujú typické obsahy kul-
túr sociálnych organizácií z rôznych uhlov pohľadu  a vo vzťahu k rôznym as-
pektom vonkajšieho prostredia, ktoré sociálne organizácie ovplyvňujú197. 
V súčasnosti môžeme identifikovať tri základné skupiny typológie kultúr: 
1. typológia identifikovaná vo vzťahu k organizačnej štruktúre198, 
                                                           
195 Index kultúrnej dimenzie uvádzam v 2. kapitole. 
196 Zoznam vybraných autorov, ktorí sa venujú typológii uvádzame v poznámke pod čiarou 
č.22. 
197 Ako uvádza Hofstede, dimenzionálny model kultúr je vhodnejší na diagnosti-
ku/sociologické výskumy kultúr a typológia je vhodnejšia na výchovno-vzdelávacie ciele 
(Hofstede, 1991, s. 15). 
198 Napríklad Trompenaars identifikoval štyri typy kultúr: kultúra Rodina (the family culture), 
kultúra Eiffelova veža (the Eiffel tower culture), kultúra Riadená strela (the guided missile 
culture) a kultúra Inkubátor (the incubator culture), ktoré repreprezentujú dve dimenzie: prvá 
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2. typológia identifikovaná vo vzťahu k vplyvu vonkajšieho prostredia, 
3. typológia identifikovaná vo vzťahu k tendenciám správania sociálnej orga-

nizácie (Nový, 2004, s. 76). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Hofstedeho štyri typy podnikových kultúr, ktoré odvodzuje od indexov 

kultúrnych dimenzií mocenského odstupu a obavy z neistoty (Hofstede, 
1991, s. 141, upravené NĎ). 

 
Možnosti ďalšej vedeckej práce a spolupráce kultúry a ekonomiky preto 

vidím v skúmaní hodnotovej orientácie zamestnancov a manažérov podnikovej 
praxe v procesoch socializácie, adaptácie a upevňovania postojov a noriem 
správania a následného odvodzovania typológie. Identifikácia kultúrnych hodnôt 
sociálnych inštitúcií predstavuje východisko výskumov akejkoľvek kultúry. 

                                                                                                                                                                                     
zahrňuje polarity od orientácie na úlohy po orientáciu na medziľudské vzťahy versus druhá, 
ktorá zahrňuje polarity od orientácie na  rovnosť po orientáciu na hierarchické usporiadanie 
(Trompenaars, 1998). Uvedená typológia rozvíja typológiu kultúry Hofstedeho, ktorý pome-
noval tiež štyri typy kultúr, ktoré vychádzali zo vzájomnej kombinácie kultúrnej dimenzie 
mocenského odstupu a kultúrnej dimenzie obavy z neistoty (pozri Obr. 4). Je to kultúra Pyra-
mída (the pyramid of people culture), kultúra Dobre naolejovaný stroj (the well-oiled machine 
culture), kultúra Dedinský trh (the village market culture) a kultúra Rodina (the family cultu-
re) (Hostede, 1991, s. 141). 

DEDINSKÝ TRH 
(VILLAGE MARKET) 

Vysoký index obavy z neistoty

Nízky index mocenského odstupu Vysoký index mocenského odstupu

Nízky index obavy z neistoty

RODINA  
(FAMILY) 

 

DOBRE NAOLEJOVANÝ STROJ  
(WELL-OILED MACHINE) 

PYRAMÍDA  
(PYRAMID) 
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Diagnostika kultúry nameranými hodnotami indexov kultúrnych dimenzií po-
kračuje v transformácii poznatkov do rozvoja existujúcich a objavovania nových 
názvov jednotlivých typológii199.  

Trompenaars, ktorý je známy predovšetkým výskumami konceptov riade-
nia v jednotlivých národných kultúrach, reprezentuje svoju typológiu ako typo-
lógiu podnikových kultúr. Trompenaars predpokladá výskyt rôznych jednotli-
vých typov podnikových kultúr v závislosti na charakteristikách národných kul-
túr.  
 
4.4.2 Perspektívy rozvoja dimenzionálnych modelov kultúr v oblasti manažér-

skych teórií 
 
Geert Hofstede sa zaslúžil o štrukturované pomenovanie skúseností 

s kultúrnymi rozdielmi národných kultúr v manažérskej praxi. 
Fons Trompenaars rozvinul teóriou polarít pôvodných kultúrnych dimen-

zií Hofsteda a zaslúžil sa o zblíženie kultúry a ekonomiky procesom rekonciliá-
cie200.  

Barry Johnson využil úspech založený na sile opačných myšlienok v pro-
cese rekonciliácie a stal sa autorom a šíriteľom myšlienky manažmentu polarít 
(polarity management) ( Johnson, 1996). 

Manažment polarít je cesta, ako sa s jednoduchosťou a usporiadaním 
pozerať na veci a javy okolo nás. Manažment polarít je novou teóriu beznásilné-
ho presadzovania201 a začleňovania medzikultúrneho princípu komunikácie do 
manažmentu. Manažment polarít je jednoducho spôsob, ako dešifrovať väzby v 
sociálnych inštitúciách, hľadať východiská z náročných situácií a zamýšľať sa 
nad: 
 
1. tvorbou organizačných štruktúr, ktoré oscilujú medzi charakterom cen-

tralizácie z pohľadu zvládania riadenia a decentralizácie z pohľadu umož-
nenia iniciatívnosti a flexibility, 

2. vedením (leadershipu), kde sa lídri pohybujú na  hranici konzervatívnosti 
v oblasti stability a otvorenosťou ku zmenám, 

                                                           
199 Typológia kultúry sa vyvíja dvoma spôsobmi: 1. teoreticky a 2. empiricky. Teoretické typy 
sa vytvárajú na základe vybraných charakteristík pozorovaného sociálneho javu pre potreby 
opisu, porovnávania a predikcie reálnych javov. Empirické typy majú rovnaký cieľ s tým roz-
dielom, že sa najskôr realizuje analýza empirických dát a potom dochádza k teoretickej kon-
ceptualizácii (Nový, 2004, s. 75). 
200 Proces rekonciliácie uvádzame v 1. kapitole ako teoretické východisko a v 2. a 3. kapitole 
ako praktickú ukážku jeho využitia.  
201 V súčasnosti ešte mnoho manažérov, pôsobiacich najmä v lokálnych podmienkach, pova-
žuje kultúru za luxus a nie ako nevyhnutnú súčasť riadenia života i podniku. Manažment pola-
rít latentne presadzuje prvky kultúry do spôsobu úspešného riadenia života človeka, spoloč-
nosti, ale aj podniku, štátu, rodiny a všetkých sociálnych organizácií. 
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3. manažmentom a zamestnancami, ktorí sa na jednej strane potrebujú 
vzdelávať a na strane druhej podávať výkony, za ktoré sú platení, 

4.  skúmaním podnikových kultúr, ktoré by mali na jednej strane podporo-
vať ducha tímovej spolupráce a na druhej strane vytvárať atmosféru oceňo-
vania individuálnych úspechov, 

5. znižovaním nákladov a zlepšovaním kvality pracovného prostredia, 
6. hľadaním rovnováhy medzi uspokojovaním pracovných potrieb a motivá-

cie a dostatkom voľného času a osobnými záľubami. 
 

Rôznorodosť kultúrneho myslenia v kontexte manažmentu je súborom po-
larít myšlienok a úlohou manažérskeho vzdelávania by mala byť ich identifiká-
cia.  

Medzikultúrna komunikačná kompetencia nadobúdaná už poslucháčmi na 
univerzitách prekonáva tradičné prístupy v myslení (rethinking) a umožňuje 
strategicky konať v prúde súčasných trendov v ekonomike, napr. riadenia zmien, 
leadershipu a manažmentu konfliktov.  
 
 
ZÁVER 
 Realizáciou navrhnutého pilotného semestrálneho programu medzikultúr-
nej komunikácie možno naplniť ambície štyroch vedných disciplín, ktoré sa 
medzikultúrnej komunikácii priamo venujú. 

1. Pilotný semestrálny program má prvý prínos pre sociológiu. V navrho-
vanom projekte medzikultúrnej komunikácie nám realizácia diagnostiky zvole-
ných kultúr a vlastná interpretácia medzikultúrneho poznávania každodennosti 
poskytuje schopnosť pomenovať vlastné kultúrne dojmy i zážitky panorámou 
kultúrnych dimenzií, teda v utváraní kategoriálneho aparátu, ktorý adekvátne 
pomenováva všetko, čo je v oblasti danej kultúry (Slovenska)  a medzikultúrnej 
komunikácie aktuálne.  

2. Druhý prínos pilotného semestrálneho programu vidíme v kulturológii. 
Ten sa rozvíja vďaka získavaniu poznatkov a skúseností, ktoré ma-
jú interdisciplinárne využitie a poskytujú interdisciplinárnu reflexiu. Odstraňuje 
predsudky a otvára duchovné hranice pre vzájomnú komunikáciu v spoločen-
skom prostredí. Sme presvedčení, že takto projektovaná medzikultúrna výchova 
by mohla byť súčasťou rôznych vedných odborov, nielen filozofických, spolo-
čenskovedných, umenovedných, ale aj študijných odborov so zameraním na prí-
rodovedu, techniku, ekonómiu a matematiku. Aj tie poskytujú špecifické pohľa-
dy na kultúru a vytvárajú priestor pre vzájomné obohacovanie sa.  

3. Tretí prínos pilotného semestrálneho programu slúži lingvistike. Pra-
mení v rozvoji materinského jazyka a jazykov naučených ako základných kame-
ňov komunikácie. Je odrazom nášho spôsobu vyjadrovania a pomenovávania 
skutočností/skúseností. Prispieva k prehlbovaniu/bohatosti významu jazykových 
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formulácií, ale aj k rozvoju/pestrosti vyjadrovacích možností jazykových výz-
namov v kontexte kultúrnych a spoločenských zmien.  

4. Rozvoj medzikultúrnej komunikačnej kompetencie obohacuje aj vedný 
odbor manažment, ktorý v súčasnosti predstavuje predovšetkým jednostranný 
model vedy a vedeckého poznania, ktorý je založený na racionalite typickej pre 
prírodné vedy. V oblasti vedy existujú aj alternatívne prístupy (orientované na 
poznávanie sociálnej reality), ktoré kladú dôraz na odlišné princípy a hodnoty: 
subjektivitu, jedinečnosť, predstavivosť a poskytujú v mnohých smeroch inšpi-
ratívne pohľady na úlohu a podstatu manažérskej práce. Napriek tomu, že tieto 
alternatívne postupy zatiaľ nie sú v popredí tzv. spoločenského záujmu, očakáva 
sa, že ich vplyv a úloha bude postupne narastať. Uvedená skutočnosť sa neskôr 
môže prejaviť v spôsoboch a štýle manažérskej práce.  

Orientácia manažérskeho vzdelávania, ale aj vzdelávania vo všeobecnosti, 
na typológiu kultúr sociálnych organizácií predstavuje kontinuitu diagnostiky 
kultúr špecifickým postupom kultúrnych dimenzií. 

Manažment polarít, ako jedna z mnohých teórií, ašpiruje vplyvom na 
rozhodovanie a  prístupnosťou založenou na dimenzionálnom poznávaní kultúry 
na jednu z kľúčových vedomostí budúcich manažérov a spoločenských elít. 
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5 ZÁVERY A PRÍNOSY 
 

V predloženej doktorandskej dizertačnej práci sme poukázali na aktuál-
nosť problému medzikultúrnej komunikácie a doporučili sme možnosti jej 
riešenia. Riešenia, ku ktorým sme v práci dospeli, poskytujú aj odpoveď na o-
tázku, prečo je dôležité a prínosné zaoberať sa medzikultúrnou komunikač-
nou kompetenciou.  

Predložená dizertačná práca je medziodborovým príspevkom systémo-
vej orientácie v kultúrnych procesoch, ktoré prebiehajú v rôznych úrov-
niach sociálneho prostredia. V popredí nášho záujmu boli výlučne procesy v 
sociálnych inštitúciách.  

Práca svojím teoretickým obsahom a interpretáciou modelu kultúrnych 
dimenzií a kultúrnych paradoxov naplnila cieľ doktorandskej dizertačnej práce 
vymedziť obsah medzikultúrnej komunikačnej kompetencie, zmapovať 
podmienky jej nadobúdania a možnosti jej rozvoja a potvrdila východiskové 
hypotézy. 

Možné riešenia výskumu a rozvoja medzikultúrnej komunikačnej kom-
petencie sa ukázali v rovine kulturologickej, v rovine aplikovanej sociológie 
a v rovine pedagogickej/didaktickej.  
 

V rovine kulturologickej môže predložená dizertačná práca znamenať 
prínos v tom, že kultúrne rozdiely nielen rešpektuje, ale rôznorodosť kultúry 
využíva k uvádzaniu polarít kultúrnych dimenzií a paradoxov do vzájom-
nej rovnováhy rekonciliáciou. Zdôrazňuje sa, že polarity kultúrnych dimenzií a 
paradoxov dávajú kultúre sociálnej inštitúcie integrálnosť. Polarity kultúrnych 
dimenzií a paradoxov umožňujú rekonciliáciou pochopiť kultúrne hodnoty a 
normy, sprostredkúvajú primerané vnímanie, očakávania, zvyky a prejavy sprá-
vania v rozdielnych kultúrach.  

Zlaďovanie polarít kultúrnych dimenzií a paradoxov uznáva, že hodnoty 
a normy kultúry tvoria jej kultúrny potenciál.  

Poukázali sme, že touto metódou možno dosiahnuť porozumenie 
v stretnutí s inou kultúrou a nájsť spoločné kultúrne hodnoty. 

 
V rovine aplikovanej sociológie sme ukázali ako medzikultúrna komuni-

kačná kompetencia odhaľuje v bezprostredne žitej kultúre manažérov 
prítomnosť jednotlivých kultúrnych dimenzií a paradoxov. 

Súčasne je schopná poskytnúť východisko kontinuálnemu skúmaniu 
stavu národnej kultúry, jej regionálnych/lokálnych podôb a subkultúr 
prostredníctvom tzv. metodologickej triangulácie, kombinácie kvantitatívnych 
i kvalitatívnych metód.  
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5  CONCLUSIONS AND CONTRIBUTIONS 
 

At the present thesis there has been pointed up relevance of the intercul-
tural communication problem as well as there have been recommended the solu-
tions. A possible solution published in the thesis give the answer to question 
why is important and valuable to deal with intercultural communication compe-
tency. 

The present thesis has been an interdisciplinary contribution to the sys-
temic orientation in the cultural processes that are running in the different layers 
of the social environment. At the forefront of our interest there have been solely 
the processes in the social organisations. 
The thesis with its theoretical content and interpretation of the cultural dimen-
sion and paradoxes model has fulfilled the aim to define content of the intercul-
tural communication competency, to map circumstances of the gaining process 
and the opportunities of the growth, and it confirmed the hypotheses. 

Possible solutions of research and development of the intercultural com-
munication competency have been presented in the level of culturology and ap-
plied sociology as well as in the pedagogical and didactic level.  

 
In the level of culturology the thesis can asset with the fact that not only 

cultural differences are respected but also cultural diversity is exploited for pres-
entation of the polarities of cultural dimensions and paradoxes in mutual balance 
by reconciliation. There have been emphasised that by the polarities of cultural 
dimensions and paradoxes, integrity is given to the culture of social institution.  
The polarities of cultural dimensions and paradoxes enable by process of recon-
ciliation to understand culture values and rules, to deliver relevant perception, 
expectations, customs and habits, and behaviour expressions in the different cul-
tures. 

Reconciliation of the polarities of cultural dimensions and paradoxes has 
recognised that on culture values and rules is based culture potential.  

We have focused on the fact that by this method should be reached under-
standing in the contact with different culture and should be found out the culture 
values. 

 
In the level of applied sociology we have highlighted that as a part of the 

intercultural communication competency has been reflected existence of the cul-
tural dimensions and paradoxes in the real life culture of managers. 
In the same time, we have provided the basis of continuous research of national 
culture status, its regional or local form and subcultures by so called methodo-
logical triangulation, combination of quantitative and qualitative methods. 
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Rovnako poskytuje východisko pre komplexné prieskumy podnikových 

kultúr prostredníctvom vytvárania obrazu polarizácie kultúrnych dimenzií a 
paradoxov v špecifickej kultúre manažérov na Slovensku.   

Nazdávame sa, že komparáciou vizualizovanej podoby stavu polarít 
kultúrnych dimenzií manažérov jednotlivých podnikových kultúr, by sa dal 
vytvoriť celkový obraz kultúrneho potenciálu Slovenska v špecifickej 
sociálnej kategórii manažér (pozri Príloha 9). 

Medzikultúrna komunikačná kompetencia v aplikovanej sociológii 
poskytuje veľké možnosti sociologických biografických výskumov aj v 
sociálnej kategórii manažér, ktoré spočívajú v opise a analýze ľudského života 
v kontexte určitého fragmentu spoločenskej reality. Overovali sme tým 
koncepciu Pierra Bourdieuho, že najhlbšiu logiku sociálneho priestoru a jeho 
medzikultúrne rozdiely možno najlepšie zachytiť ponorom do 
špecifickosti/partikulárnosti určitej empirickej, historicky situovanej a 
datovanej skutočnosti.  

 
V rovine pedagogickej/didaktickej medzikultúrna komunikačná kompe-

tencia prispieva k presnejšiemu určeniu postavenia, cieľov, obsahu a metód me-
dzikultúrnej výchovy ako zámerného a riadeného procesu socializácie, poro-
zumenia, tolerancie vlastnej ako aj iných kultúr, v záujme rozvoja medzikul-
túrnych vzťahov. Uprednostnili sme kombináciu didaktickej a experimentálnej 
metódy a formu riadeného dialógu.  

Obsah medzikultúrnej komunikačnej kompetencie poskytuje východisko 
pre celospoločenské potreby vzdelávania (pedagógovia, školitelia a tréningoví 
pracovníci, lekári, humanitní a sociálni pracovníci, špecialisti pre medzinárodný 
styk, zamestnanci medzinárodných spoločností, obchodní cestujúci atď.) 

Význam medzikultúrnej výchovy rezonuje aj v súvislosti s vplyvom 
médií, ktoré spolupracujú s kultúrnym priemyslom, ale aj s rastúcimi vplyvmi 
globalizácie a vplyvu iných kultúr. Kultúrnym paradoxom/dilemou sa stáva 
globálno-lokálne riešenie medzikultúrnej komunikačnej kompetencie, na ktorú 
sme rovnako poukázali v našej práci. 

Napriek rôznorodosti riešení aktuálnej problematiky medzikultúrnej 
komunikácie ako sme na ne poukázali a prezentovali v celej práci, treba uviesť,  
že zostáva ešte rad ďalších nepomenovaných problémov a riešení. Rovnako 
treba konštatovať, že aj predložené problémy a riešenia môžu mať ďalšie 
modifikácie a závery202. 
 

                                                           
202 V súvislosti s perspektívami rozvoja interdisciplinárneho poznávania medzikultúrnej ko-
munikačnej kompetencie uvádzam do pozornosti zaujímavú štúdiu prof. Juraja Schenka: 
K trom aspektom sebareflexie slovenskej sociológie ( Sociológia 32, 2000, č. 2). 
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Equally, there has been provided the basis of complex surveys of com-

pany culture by the design the profile of cultural dimensions and paradoxes po-
larization in the specific culture of Slovak managers. 

We are of the opinion that by comparison visualised form of polarity cul-
tural dimension status of managers in the separate company cultures, could be 
created general picture of Slovak culture potential in the specific social category 
manager. 

The intercultural communication competency in the applied sociology has 
provided a lot of opportunities of sociological biographical surveys in the social 
category manager, that are based on description and analysis of the human life in 
the context of  certain fragment of  social reality. We have probed the concep-
tion of Pierre Bourdie said that the deepest logic of social space and its intercul-
tural differences can be in the best way detected by the draught of  particularity 
certain empiric, historically situated and dated reality. 

 
In the pedagogical and didactic level the intercultural communication 

competency has contributed to the detailed assessment of status, aims, content 
and methods of intercultural education as an intentional and managed process of 
socialisation, understanding, tolerance of both own and foreign culture, with the 
aim to develop intercultural relationships. We have preferred combination of 
didactic and experimental method and form of managed dialogue.  

The intercultural communication competency content has provided basis 
for social demand of education (pedagogues, teachers, instructors, lecturers, 
doctors, humane and social workers, international business specialists, employ-
ees of international companies, etc.). 

The importance of intercultural education has resonated as a result of in-
fluence of the mass media that cooperate with culture industry, as well as the 
increasing influence of globalisation and influence of other cultures. The culture 
paradox/ dilemma has become global-local solution of the intercultural commu-
nication competency, that has been pointed up in this thesis. 

 
 
Despite the diversity of solutions of actual problems of intercultural 

communication that have been highlighted in the thesis, it is necessary to be 
mentioned that there is a number of further not denominated problems end their 
solutions. Moreover, it is necessary to state that the presented problems and the 
solutions can have further modifications and conclusions. 
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PRÍLOHA 1 
ZÁKLADNÝ RÁMEC ZAHRANIČNEJ ODBORNEJ LITERATÚRY 

MEDZIKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE XX. STOROČIA∗∗∗∗  
1. Mead, M.: Male and Female. London: Penguin Books, 1962. (1. vydanie 

1950) 
2. Inkeles, A., Levinson, D., J.: National character: the study of modal per-

sonality and sociocultural systems. In: The Handbook of Social Psycholo-
gy, 2-nd ed., vol. 4, Reading MA: Addison-Wesley, 1969. (1. vydanie 
1954) 

3. Kluckhohn, F., Strodbeck F., L.: Variations in Value Orientations. 
Westport, Conn.: Greenwood Press, 1961.  

4. Laurent, A.: The Cultural Diversity of Western Conceptions of Manage-
ment. International Studies of Management and Organization, vol. 13, no. 
1-2, 1983. 

5. Laurent, A.: Managerial Skills for International Business. Executive 
seminars held at INSEAD in Fontainebleau, France, August, 1981-1983. 

6. Schein, E., H.: Organizational Culture and Leadership. San Francisco: 
Jossey-Bass, 1985. 

7. Harris, P., Morano, R.T.: Managing cultural differences. Huston: Gulf 
Publishing Company, 1987. 

8. D´Iribarne, P.: La logique de l´honneur. Paríž: Seuil, 1989. 
9. Hofstede, G.: Cultures and Organizations. Software of the Mind. London: 

McGraw-Hill, 1991.  
10. Trompenaars, F.: Riding the Waves of Culture. London: Nicolas Brea-

ley, 1998. 
11. Trompenaars, F., Hampden-Turner, C.: The Seven Cultures of Capita-

lism. London: Piatcos, 1994. 
12. Verluyten, S., P.: A course in Intercultural Communication in Business 

and Administration. Antwerpen: RUCA-Universitair Centrum, 1995. 
13. Adler, N., J.: International Dimensions of Organizational Behavior. So-

uth-Western: Thomson Learning, 2002. 
14. Hofstede, G., J., Bedersen, P., B.: Exploring Culture: Exercises, Stories 

and Synthetic Cultures. Yarmounth, Maine: Intercultural Press, 2002. 
15. Hofstede, G.: Culture´s Consequences. Beverly Hills: Sage, 2003. 
 

                                                           
∗  Usporiadanie je vzostupné z časového hľadiska. 
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PRÍLOHA 2 

ODBORNÝ PROFIL GEERTA HOFSTEDEHO 
 

Geert Hofstede, holandský sociológ, je najčastejšie citovaným autorom 
neamerického pôvodu v oblasti manažmentu podľa amerického Social Science 
Citation Index. Vo svojom odbornom raste postupoval od podnikovej praxe 
na akademickú pôdu.  
Pôvodnú teóriu o národných kultúrach vypracoval a publikoval na sklonku se-
demdesiatych rokoch, nadšenie a inšpirácia z jeho diela pre spoločnosť IBM Eu-
rope vzrástla v poslednom desaťročí dvadsiateho storočia. Bol jednou 
z vedúcich osobností založenia International Employee Opinion Research Prog-
ramme spoločnosti IBM. V priebehu šesťročného obdobia spolu so svojimi ko-
legami zozbieral a analyzoval viac ako 100 000 dotazníkov vyplnených rôznymi 
skupinami zamestnancov IBM zo 72 krajín celého sveta. 

 
Po odchode z IBM sa Hofstede stal profesorom na rôznych medzinárod-

nych manažérskych školách vrátane IMD, Lausanne, INSEAD Fontainebleau 
a European Institute for Advanced Studies in Management, Brussels. Bolo to 
v období, keď ukončil analýzu databázy údajov z dotazníkov zamestnancov 
IBM, ktorá viedla k definícii štyroch dimenzií národnej kultúry a k publikácii 
jeho knihy Culture’s Consequences. V roku 1980 bol spoluzakladateľom Institu-
te for Research on Intercultural Cooperation (IRIC) a v roku 1985 sa stal riad-
nym profesorom na Limburskej Univerzity v Maastrichte, kde vyučoval organi-
začnú antropológiu a medzinárodný manažment až do roku 1993.  

 
Geert Hofstede sa angažuje ako konzultant pre holandské a medzinárodné 

podnikateľské i vládne organizácie vrátane Svetovej banky, OECD a Európskej 
komisie.  

 
Prehľad kompletného zoznamu jeho publikovaných prác možno nájsť na 

http://spitswww.uvt.nl/web/iric/hofstede/page6.htm a ostatné súvisiace linky na 
http://www.wheaton.edu/Missions/courses/561Camp/hofstede.htm . 
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PRÍLOHA 3 

ODBORNÝ PROFIL FONSA TROMPENAARSA 
 

Fons Trompenaars absoloval ekonómiu na Free University of Amsterdam 
a neskor získal titul Ph.D. na Wharton School, University of Pennsylvania dizer-
tačnou prácou na tému Rozdielnosti koncepcií organizačných štruktúr v rôznych 
kultúrach.  

Kultúrne rozdiely skúmal najskôr doma, v prostredí kde vyrastal 
a v ktorom sa hovorilo po francúzsky a po holandsky. Neskôr sa kultúrnymi 
rozdielmi zaoberal v prostredí manažérskej praxe, keďže pracoval pre spoloč-
nosť Shell v deviatich krajinách po celom svete. 

Fons Trompenaars nastúpil do spoločnosti Shell v roku 1981 na Osobné 
oddelenie Shell v Rotterdame. Od roku 1985 pracoval na klasifikácii pracov-
ných pozícií a manažérskom rozvoji vo výskumných laboratóriách Shell v Am-
sterdame. V roku 1986 založil Centrum pre medzinárodné obchodné štúdie, 
konzultačné a výcvikové stredisko pre medzinárodný manažment. Od roku 1998 
pôsobí toto centrum ako Trompenaars Hampden-Turner. 

Trompenaars pracoval ako konzultant v spoločnostiach Shell, British Pet-
rol, Philips, Heineken, TRW, Mars, Motorola, General Motors, Nike, Cable and 
Wireless, CSM and Merrill Lynch. 

Fons Trompenaars vydal publikáciu Riding the Waves of Culture, Under-
standing Cultural Diversity in Business (1994). Po celom svete sa predalo 120 
000 výtlačkov tejto knihy a bola preložená do jedenástich jazykov. Je spoluauto-
rom kníh Seven Culturs of Capitalism, Building Cross-Cultural Comptence a 21 
Leaders for 21st Century spolu s Hampden-Turnerom. 

V roku 1991 získal ocenenie Professional Practice Area Research Award, 
ktoré udeľuje American Society for Training and Development (ASTD). Fons 
Trompenaars bol zaradený medzi piatich top manažment konzultantov podľa 
časopisu Business magazine v auguste 1999 s Michaelom Porterom, Tomom 
Petersom a Edwardom de Bono. 

V roku 1994 jeho kniha Riding the Waves of Culture získala ocenenie 
Kniha roka, ktoré mu udelila holandská manažérska organizácia Order of Ex-
perts and Consultants on Organization (OOA).  
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PRÍLOHA 4 

SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY VPLYVU EKONOMICKÉHO 
A KULTÚRNEHO KAPITÁLU NA  KULTÚRNY POTENCIÁL 

SLOVENSKA 
 

Kultúra Slovenska v priebehu stáročí svojej existencie je plná spoločen-
ských zvratov, ktoré sa vryli do jej mentality, vkusu, životného štýlu, spôsobu 
premýšľania a vonkajšieho výkladu o vnútornej interpretácii zmien.   

Najmä autoritatívne režimy, ktoré sa usilovali o homogenitu spoločnosti, 
či už v podobe riešenia etnickej a národnostnej rozmanitosti alebo o homogenitu 
založenú na majetkovej a príjmovej rovnosti za cenu straty ľudskej slobo-
dy, deformovali prirodzené vzťahy medzi ľuďmi.  

Do 21. storočia vstupuje Slovensko s tradíciou zásahov štátu do štruktúry 
spoločnosti v mene „vyššej“ idey, avšak vzhľadom na súčasný vývoj kultúrno-
spoločenského ako aj ekonomického smerovania je tento trend „projektov bla-
ha“ jednoducho nepoužiteľný. 

Do popredia preto vystupujú vzťahy sociálneho priestoru a štruktúry spo-
ločnosti, charakteristické diferenciáciou prestíže a socio-ekonomického posta-
venia, od ktorého sa odvodzuje postavenie človeka v spoločnosti a jeho základné 
záujmy tak, ako sa na to pozerá Pierre Bourdieu203. Avšak práve aktuálna podo-
ba sociálnej štruktúry a dynamika jej vývoja na Slovensku nie je známa, pretože 
chýbajú komplexné výskumy (Vašečka, 2002). 

Posledný výskum sociálnej štruktúry spoločnosti na Slovensku sa usku-
točnil v rokoch 1991-1992 a nebol komplexne spracovaný. O súčasnom stave 
štruktúry sociálneho priestoru existujú čiastkové poznatky marketingových a-
gentúr, agentúr výskumu verejnej mienky a mikrocenzu. Ucelený súbor údajov 
o vývojových trendoch v tejto oblasti neexistuje, k dispozícii sú len čiastkové 
poznatky a kvalifikované odhady, preto aj  proces formovania ekonomického 
a kultúrneho kapitálu na Slovensku prechádza etapou dozrievania. 

Potrebné údaje k vytvoreniu čiastočnej predstavy o sociologickom rozbo-
re spoločnosti poskytujú Peter Gonda a Marián Timoracký. 
 

                                                           
203 V tejto súvislosti uvádzam štúdiu Bourdieuho v 2. kapitole: Kultúrny potenciál a jeho eko-
nomický a kultúrny kapitál. 
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Tabuľka č. 1 
Socio-ekonomické postavenie domácností na Slovensku v rokoch 1998 až 2001 
(v %) 

Socio-ekonomická trieda 1998 1999 2000 2001 
Najvyššia trieda 5,9 5,8 4,2 4,1 
Vyššia stredná trieda 8,7 7,8 8,9 8,9 
Stredná trieda 21,4 24,0 24,3 24,5 
Nižšia stredná trieda 21,4 18,4 19,5 19,2 
Najnižšia trieda 42,6 44,0 43,0 43,2 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Gonda, P., Timoracký, M.: Sociálna súdržnosť, sociálna ochrana a soli-
darita obyvateľov. In: Vízia vývoja SR do roku 2002, IVO, Bratislava. 
 

V roku 2001 na Slovensku prevažovali domácnosti s nižším socio-
ekonomickým postavením (až 62,4 %, pozri Tab. č. 1). Z nižšej strednej triedy 
postupuje do strednej triedy viac domácností, ako klesá do najnižšej triedy. Ide 
o nevýrazný a málo významný pohyb, pretože podľa iných údajov sú príjmy 
nižších častí strednej vrstvy vo všeobecnosti blízke príjmom domácností, ktoré 
čerpajú sociálne dávky. Pokles zastúpenia najvyššej vrstvy svedčí o neúspechu 
koncepcie tzv. slovenskej kapitálotvornej vrstvy. Z tabuľky nie je možné odčítať 
vzdialenosti medzi triedami a ani vývoj, z ktorého by bolo možné usudzovať 
dlhodobejšie trendy204. 

                                                           
204 Najvyššia trieda – rodiny s najvyššími príjmami a životným štandardom.  
Ide o rodiny generálnych riaditeľov a námestníkov veľkých podnikov, veľkých podnikateľov, 
top manažmentu, vedúcich pracovníkov štátnej správy, štátnych funkcionárov (ministri, pos-
lanci) a ďalšie vysokoodborové funkcie. 
Vyššia stredná trieda – rodiny s nadpriemernými príjmami a životným štandardom. 
Ide o rodiny z vyššieho manažmentu, námestníkov generálnych riaditeľov, vedúcich odborov 
a úsekov s viac ako šiestimi zamestnancami, stredných podnikateľov, vedúcich pracovníkov 
na okresnej úrovni, odborníkov. 
Stredná trieda – rodiny s priemernými príjmami a životným štandardom. 
Ide o rodiny stredného manažmentu, vedúcich pracovníkov s menej ako šiestimi pracovníkmi, 
úradníkmi štátnej správy, štátnych zamestnancov, malých podnikateľov a živnostníkov, niž-
ších odborníkov (technikov), administratívnych pracovníkov a ďalších technicko-
hospodárskych pracovníkov na vyšších postoch. 
Nižšia stredná trieda – rodiny s priemernými až mierne podpriemernými príjmami. 
Ide o rodiny zamestnancov, úradníkov, nižšieho technického personálu, kvalifikovaných ro-
botníkov (majstrov) a pod. 
Najnižšia trieda – rodiny s podpriemernými príjmami.  
Ide o rodiny nekvalifikovaných robotníkov, nižších technikov, pomocných pracovných síl, 
“čerstvých dôchodcov” a rodiny ekonomicky neaktívnych občanov, napríklad nezamestna-
ných, starobných dôchodcov (Kollár, Mesežnikov, 2002). 
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Tabuľka č. 2 
Triedna štruktúra obyvateľov Slovenska – základné socioprofesijné skupiny (po-
diely respondentov a ich rodinných príslušníkov z reprezentatívnych vzoriek 
z rokov 1991-1992) 

Kategórie sociál-
nych tried 

Muži Ženy Spolu abs. Spolu v % 

Vyšší odborníci 9,6 5,7 134 7,8 
Strední odborníci 15,0 24,2 336 19,5 
Rutinní nemanuálni 4,7 31,8 307 17,8 
Podnikatelia so za-
mestnancami 

0,3 - 3 0,2 

Podnikatelia bez 
zamestnancov 

2,6 1,2 33 1,9 

Nižší technici, maj-
stri 

4,4 2,0 56 3,2 

Kvalifikovaní robot-
níci 

31,1 12,1 379 21,9 

Nekvalifikovaní ro-
botníci 

25,3 17,5 372 21,5 

Robotníci 
v poľnohospodárstve 

6,8 5,2 104 6,0 

Samostatní roľníci 0,1 0,2 3 0,2 
Spolu 100% (893) 100% (834) 1727 100% 

Zdroj: Bunčák, J., Harmadyová, V.: Transformácia sociálnej štruktúry. In: Slo-
vensko. Kroky k európskemu spoločenstvu. Scenár sociálno-politických súvislos-
tí do roku 2005. Bratislava, Sociologický ústav SAV 1993, s. 43-44. 
 

Údaje z rokov 1991-1992 (Tab. č. 2) boli získané inou metodikou, vypo-
vedajú však o tom, že na Slovensku dlhodobo prevažuje nízkokvalifikované 
pracovné miesta. 

Na základe uvedených údajov, ako aj dát reprezentatívnych výskumov z 
rokov 1984 a 1993, ktoré realizoval Sociologický ústav AV ČR v Prahe (Tuček, 
1996, s. 43-45) a spracovaných údajov z Mikrocenzu 1997 (Radičová, 1999) 
možno identifikovať niektoré tendencie: 

V 80. a začiatkom 90. rokov sa sociálne rozvrstvenie na Slovensku utvá-
ralo pozdĺž dvoch vzájomne nezávislých osí – osi kultúrneho statusu/kapitálu205 

                                                           
205 Do kultúrneho statusu zaraďujem vzdelanostno-profesijnú dimenziu a spôsob trávenia 
voľného času. Bourdieu nazýva kultúrny status kultúrnym kapitálom. Obsahový význam 
rozdielnych termínov je rovnaký. 



 
119

a osi materiálneho statusu/ekonomického kapitálu206. O materiálnom postavení 
človeka sa bez údajov, napríklad o majetku, nedá hovoriť. Ak materiálny sta-
tus/kapitál človeka predsa len autori odvodzujú z postavenia v riadení a z výšky 
pracovných  príjmov, robia tak preto, lebo napriek tomu, že údaje o majetku 
chýbajú, nekonzistentnosť materiálneho a kultúrneho statusu je natoľko výrazná, 
že nie je možné o nej nehovoriť. Uvedené výskumy neobsahovali údaje o majet-
ku. 

Do roku 1993 sa na obidvoch osiach posilnila tendencia k vytváraniu sil-
nejšej strednej vrstvy. Avšak tendencia rastu strednej vrstvy nie je v oboch sta-
tusoch/kapitáloch vyvážená – v kultúrnej dimenzii ide o nárast o viac ako    10 
% (z 33,6 % ľudí v roku 1984 až na  44,1 % v roku 1993) v materiál-
nej/ekonomickej dimenzii iba o 5,7 % (z 22 % v roku 1984 na iba     27,7 % v 
roku 1993), vývoj po roku 1993 nepoznáme. 

Rozdielne zastúpenie strednej vrstvy v oboch statusoch/kapitáloch svedčí 
o nekonzistentnosti postavenia strednej vrstvy na Slovensku – v roku 1984 bola 
početnejšie zastúpená na osi kultúrneho statusu/kapitálu a do roku 1993 sa tento 
rozdiel ešte zväčšil. Veľa tých, ktorí mali ambíciu patriť do strednej vrstvy na 
základe kvalifikácie a štýlu života, nenašli podmienky na uplatnenie svojej am-
bície207. Nekonzistentnosť sa týkala najmä odborníkov pracujúcich v rozpočto-
vých a príspevkových organizáciách, v ktorých spravidla nebola ich kvalifikácia 
v súlade s ich príjmami zo zamestnania208. Týkalo sa to najmä učiteľov, vedcov, 
pracovníkov v zdravotníctve, v kultúre, v sociálnych službách atď.. 

Podobný výskum sa od roku 1993 neuskutočnil, ale zo štatistických roče-
niek SR vyplýva, že príjmy zamestnancov sa v relatívnom vyjadrení nezmenili. 
Z toho dôvodu sa predpokladá, že nekonzistentnosť ich statusu/kapitálov pretr-
váva dodnes. Štatistické ročenky SR dlhodobo vypovedajú o tom, že priemerné 
mesačné mzdy zamestnancov sa výrazne líšia podľa kategórií ekonomických 
činností, teda podľa odvetví.  

Na materiálny status/ekonomický kapitál vyjadrený výškou príjmu zo za-
mestnania vplýva nielen odvetvie, v ktorom človek pracuje, ale aj vzdelanie a 
demografický faktor. Z domácností, na čele ktorých sú osoby s vysokoškolským 
vzdelaním, až 26,2 % má priemerný príjem na osobu do úrovne životného mi-
nima. 

Odvetvová príslušnosť, počet detí a vek významne vplývali na celkové 
postavenie človeka v spoločnosti pred rokom 1989.  

                                                           
206 Do materiálneho status zaraďujeme postavenie v riadení a výška pracovných príjmov. Bo-
urdieu nazýva materiálny status ekonomickým kapitálom. Obsahový význam rozdielnych 
termínov je rovnaký. 
207 Nezískali zodpovedajúce postavenie v činnosti a v riadení a ani adekvátny príjem zo za-
mestnania. 
208 Autori nebrali do  úvahy opačné prípady, ktoré sa vyskytujú najmä medzi drobnými pod-
nikateľmi – nižšia úroveň kvalifikácie a štýlu života, ale vyššia úroveň príjmu a majetku. 
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Údaje o veľkosti jednotlivých tried nevypovedajú o vzdialenostiach medzi 
nimi, ani o tom, či a o koľko sa súčasná životná úroveň ich príslušníkov líši od 
úrovne v minulosti, ani o tom, aký vývoj sa dá v tejto súvislosti očakávať. Zos-
táva opäť všeobecné konštatovanie. 

Autori Gonda a Timoracký v citovanej štúdii z roku 2002 porovnávajú 
vybavenosť domácností príslušníkov najvyššej a najnižšej socio-ekonomickej 
triedy. Údaje209 svedčia o pomerne malej sociálnej vzdialenosti medzi triedami 
v SR. 
 
Tabuľka č. 3 
Vybavenosť úplných rodinných domácností nevyučených robotníkov (vek hlavy 
rodiny 35-59 rokov) vybranými predmetmi dlhodobej spotreby v rokoch 1978, 
1984, 1993 na Slovensku a vybavenosť rodín v najnižšej socio-ekonomickej trie-
de v roku 2001 (v %). 

Rok Farebný 
televízor 

Automatická 
práčka 

Chladnička 
s mraznič-
kou 

Záhrada Fotoaparát Osobný 
automobil

1978 1,1 6,3 1,1 * * 22,2 
1984 14,9 23,9 12,7 * * 42,6 
1993 85,9 50,1 67,5 * * 54,0 
1993 
(všetky 
domácnosti)  

88,4 63,7 72,5 * * 63,3 

2001 (naj-
nižšia trie-
da) 

93,5 60,8 66,4 59,3 35,4 39,5 

Zdroj: Tuček, M.: Zpráva o vývoji sociální struktury české a slovenské společ-
nosti 1945-1993, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 1996, s. 31-32 (údaje za 
roky 1978, 1984 a 1993), Gonda, P., Timoracký, M.: Sociálna súdržnosť, so-
ciálna ochrana a solidarita obyvateľov. In: Vízia vývoja SR do roku 2002, IVO, 
Bratislava. 
Poznámka: *Údaje o počte majiteľov záhrad a fotoaparátov sa v rokoch 1978-
1993 vo výskumoch sociálnej štruktúry nesledovali. 

                                                           
209 Pozri Tabuľku č. 3 a 4. 
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Tabuľka č. 4 
Vybavenosť úplných rodinných domácností vyšších nemanuálnych pracovníkov 
(vek hlavy rodiny 35-59 rokov) vybranými predmetmi dlhodobej spotreby 
v rokoch 1978, 1984, 1993 na Slovensku a vybavenosť rodín v najvyššej socio-
ekonomickej triede v roku 2001 (v %). 
Rok Farebný 

tlevízor 
Automatická 
práčka 

Chladnič-
ka s mraz-
ničkou 

Záhrada Fotoaparát Osobný 
automobil

1978 3,4 44,2 5,3 * * 78,6 
1984 28,2 64,7 22,1 * * 77,3 
1993 96,2 88,6 79,2 * * 79,4 
1993(všetky 
domácnosti)   

88,4 63,7 72,4 * * 63,3 

2001 (naj-
vyššia trie-
da) 

96,8 84,9 76,7 46,8 80,3 79,5 

Zdroj: Tuček, M.: Zpráva o vývoji sociální struktury české a slovenské společ-
nosti 1945-1993, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 1996, s. 31-32 (údaje za 
roky 1978, 1984 a 1993), Gonda, P., Timoracký, M.: Sociálna súdržnosť, so-
ciálna ochrana a solidarita obyvateľov. In: Vízia vývoja SR do roku 2002, IVO, 
Bratislava. 
Poznámka: *Údaje o počte majiteľov záhrad a fotoaparátov sa v rokoch 1978-
1993 vo výskumoch sociálnej štruktúry nesledovali. 
 

Zanedbateľné rozdiely existujú v položkách, ktoré možno považovať za 
materiálny štandard na Slovensku: žehlička, vysávač a televízor – tie sú takmer 
v každej domácnosti. Bicykle, rádia a šijacie stroje vlastnia v tej istej miere prí-
slušníci vyššej aj nižšej triedy – ich vlastníctvo nesúvisí so sociálnou diferenciá-
ciou, ale skôr s funkciou týchto zariadení210. 

Predmetmi, ktorých vlastníctvo je symbolom príslušnosti k vyšším trie-
dam, je fotoaparát, osobné auto, mikrovlná rúra, do istej miery elektrická kanvi-
ca, mraznička, magnetofón s rádiom a automatická práčka. Symboly vyšších 
tried vlastní okolo 40% domácností v najnižšej socio-ekonomickej triede. Po-
dobne je to aj so symbolmi najnižšej triedy. 

Výskumy v rokoch 1978, 1984 a 1993 sledovali aj vybavenosť domácnos-
tí. Pre rozdielnu metodiku je porovnanie s rokom 2001 možné len v niektorých 
položkách. 

Z Tabuliek č. 3 a 4 vyplývajú niektoré ďalšie skutočnosti: 
1. V 90. rokoch sa situácia nižších sociálnych vrstiev zlepšila vo vzťahu k 

predmetom dlhodobej spotreby, ktoré dnes možno považovať za štandar-

                                                           
210 Vo výskume sa neberie do úvahy ich kvalita. 
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dnú súčasť vybavenia rodiny. Zhoršila sa však k predmetom, ktoré sa stá-
vajú symbolom príslušnosti k vyšším vrstvám (napríklad automobil). 
Rozdiely medzi vybavenosťou domácnosti najvyššej a najnižšej triedy ne-
existujú veľké, ale začínajú rásť. 

2. Uvedený nárast diferencovanosti je výsledkom znižovania nadštandar-
dných spotrebiteľských možností domácností v nižšom sociálnom posta-
vení a stagnácie možností domácností vo vyššom postavení. 

3. Diferencie medzi nižšou a vyššou vrstvou v položkách záhrada a fotoapa-
rát nesvedčia o rozdiele v ekonomickej sile, ale o rozdiele v štýle života. 
Dá sa predpokladať, že väčšia diferenciácia ešte len nastane. Tento proces 

budú stimulovať práve rozdielne predstavy a nároky na kvalitu a štýl života niž-
ších a stredných vrstiev. Rozsah a tempo tohto procesu sa dá v súčasnosti len 
ťažko predvídať, preto bude závisieť nielen od ekonomického rastu krajiny, ale 
najmä od politických rozhodnutí, ktoré určia princípy príjmovej a majetkovej 
diferenciácie Slovenska. 

V roku 2003 patrilo Slovensko medzi konsolidované demokracie211 spolu 
s ďalšími štátmi Visegrádskej štvorky, Slovinskom a pobaltskými štátmi. Do-
siahlo rovnaké skóre (1,81) ako Maďarsko, ale horšie skóre pri hodnotení kvali-
ty právneho štátu (vyšší stupeň korupcie), a preto je na štvrtom mieste za Poľ-
skom, Slovinskom a Maďarskom, ale pred Českou republikou. Vzostup z devia-
teho na štvrté miesto počas uplynulých šiestich rokov nezaznamenala žiadna iná 
krajina. Česká republika, naopak, klesla z prvého na ôsme miesto, keďže sa v 
roku 2003 medzi SR a ČR vsunuli tri baltské štáty (Szomolányi, 2003, s. 9-24). 

Z hľadiska podmienok, ktoré sa teoreticky považujú za dôležité na udrža-
nie modernej demokracie, na Slovensku je v porovnaní s ostatnými stredoeuróp-
skymi štátmi prítomná najväčšia kumulácia historicky podmienených úloh, ktoré 
sa musia riešiť v tom istom čase.  

Slovensko ako jediné v regióne prechádza plnou štvornásobnou tranzíciou 
– okrem ekonomickej a politickej/právnej ide aj o budovanie samostatného štátu 
a neukončený proces národnej integrácie/premenu fragmentovanej a regionálne 
značne diferencovanej spoločnosti na masovú verejnosť. V dejinách Slovenska 
je pomer nedemokratických, autoritárskych a totalitných režimov k demokratic-
kým 3:1, čo nevytvára práve najpriaznivejšie predpoklady pre novú demokraciu 
(Lipták, 1999). 

Z historicko-sociologickej perspektívy a s dôrazom na štruktúrne faktory 
ako nezávislú premennú vo vysvetľovaní vývoja, patrí k významným determi-
nantom zmeny časovanie a charakter modernizácie krajiny v jej hlavných vl-
nách, slovami Pierra Bourdieuho „ponorom do špecifickosti určitej empirickej, 
historicky situovanej a datovanej skutočnosti“.  

Oneskorená periférna modernizácia Slovenska na začiatku 20.storočia v 
rámci Rakúsko-uhorskej monarchie, neskôr v rámci ČSR a nakoniec deformo-
                                                           
211 Úroveň demokratizácie zohľadňuje dimenzie volebného procesu, občianskej spoločnosti, 
nezávislosti médií a vládnutia. 
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vaná modernizácia sovietskeho typu vysvetľujú, prečo sa hlavný zdroj politickej 
polarizácie slovenskej spoločnosti 90. rokov nachádzal v rovine kultúrneho kon-
fliktu a nie v sociálno-ekonomickej rovine ako v ČR. 

Komplexná a dôkladná sociologická analýza hodnotových orientácií, poli-
tických preferencií a volebných výsledkov existuje v prácach Vladimíra Krivého 
(Krajina v pohybe, 2001), ktorý identifikuje dve základné línie štiepenia v poza-
dí kultúrneho konfliktu: etnické a urbánno-rurálne štiepenie. 

Oneskorený periférny typ modernizácie poznačil síce aj Maďarsko a Poľ-
sko, ale na rozdiel od týchto krajín s dlhou históriou vlastnej štátnosti, na Slo-
vensku vo všetkých modernizačných vlnách dominovali tzv. exogénni aktéri, 
napr. podnikatelia a banky so sídlom vo Viedni a Budapešti. Uvedená skutoč-
nosť tiež pribrzdila prenikanie liberálnych ideí do slovenského prostredia. Sú-
časťou pohľadu do minulosti a premýšľania o vplyvoch vo vývoji kultúry  sa 
neminie ani rozdelenie bývalej federácie, ktoré bolo rovnaké pre obe nástupníc-
ke krajiny iba formálne. Centrum bývalej federácie sa stalo centrom Českej re-
publiky so všetkými inštitúciami aj administratívno-expertným  “know-how”. 
ČR má navyše už historickú skúsenosť s českou štátnosťou, ktorá sa udržiavala 
aj pomenovaním “historické země české”.  

Napriek kľukatému a dynamickému vývoju je súčasný stav kultúry Slo-
venska aj pod vplyvom už spomínaných domácich inštitucionalizovaných akté-
rov (elít, koalícií, záujmových skupín) a tlakov zo strany Európskej únie. Kľú-
čoví politickí a ekonomickí aktéri v súčasnosti uskutočňujú pri tvorbe a imple-
mentácii reforiem strategické rozhodnutia, ktoré môžu významne ovplyvniť cha-
rakter inštitúcii, ako aj štruktúrne dedičstvo minulosti. 
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PRÍLOHA 5.1 
MEDZIKULTÚRNY BENCHMARKING  

INDEXOV KULTÚRNYCH DIMENZIÍ GEERTA HOFSTEDEHO 
 

KRAJINA PDI IDV MAS UAI 
Arabské krajiny 80 38 53 68 
Argentína 49 46 56 86 
Austrália 36 90 61 51 
Belgicko* 65 75 54 94 
Brazília 69 38 49 76 
Kostarika 35 15 21 86 
Česká republika* 57 58 58 74 
Dánsko* 18 74 16 23 
Ekvádor 78 8 63 67 
Filipíny 94 32 64 44 
Fínsko* 33 63 26 59 
Francúzsko* 68 71 26 59 
Grécko* 60 35 57 112 
Guatemala 95 6 37 101 
Holandsko* 38 80 14 53 
Hongkong 68 25 57 29 
Čile 63 23 28 86 
India 77 48 56 40 
Indonézia 78 14 46 48 
Irán 58 41 43 59 
Írsko* 28 70 68 35 
Izrael 13 54 47 81 
Jamajka 45 39 68  
Japonsko 54 46 95 92 
Juhoslávia 76 27 21 88 
Južná Afrika 49 65 63 49 
Južná Kórea 60 18 39 85 
Kanada 39 80 52 48 
Kolumbia 67 13 64 80 
Maďarsko* 45 80 88 81 
Malajzia 104 26 50 36 
Mexiko 81 30 69 82 
Nemecko* 35 67 66 65 
Nórsko 31 69 8 50 
Nový Zéland 22 79 58 49 
Pakistan 55 14 50 70 
Panama 95 11 44 86 
Peru 64 16 42 87 
Poľsko* 64 60 65 92 
Portugalsko* 63 27 31 104 
Rakúsko* 11 55 79 70 
Salvador 66 19 40 94 
Singapur 74 20 48 8 
Slovensko* 107 51 110 50 
Španielsko* 57 51 42 86 
Švajčiarsko 34 68 70 58 
Švédsko* 31 71 5 29 
Taiwan 58 17 45 69 
Taliansko* 50 76 70 75 
Thajsko 64 20 34 64 
Turecko 66 37 45 85 
Uruguaj 61 36 38 100 
USA 40 91 62 46 
Veľká Británia* 35 89 66 35 
Venezuela 81 12 73 76 
Východná Afrika 64 27 41 52 
Západná Afrika 77 20 46 54 
 
 
Legenda:       Zdroj: Hofstede, 1991, upravené NĎ. 
* krajiny EÚ 
XY najnižšie namerané hodnoty indexov 
XY najvyššie namerané hodnoty indexov 
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PRÍLOHA 6 
TROMPENAARSEHO SPRIEVODNÉ A METODICKÉ OTÁZKY/KULTÚRNE 

DILEMY PRE ÚČELY PORTRÉTOVANIA KULTÚRNYCH PARADOXOV 
V SOCIÁLNEJ SKUPINE 

Číslo 
otázky 

Znenie otázky, popis situácie 

1.1. Ktoré z nasledujúcich tvrdení, považujete VY za pravdivé? 
a. Organizácie (firmy) chápem ako systém. Vznikajú s cieľom realizovať úlohy efektívnym spôsobom. 

Organizácie ľudí prijímajú, aby vykonávali tieto úlohy pomocou strojov, zariadení a informačných 
systémov a platia ich za zrealizovanie týchto úloh. 

b. Organizácie (firmy) chápem ako spoločenstvo ľudí, ktorí v nej spolupracujú. Oni sami vytvárajú so-
ciálne prostredie s ostatnými ľuďmi v rámci organizácie. Efektivita práce závisí aj od týchto vzťahov. 

1.2. Čo si myslite, ktoré z tvrdení by zvolili VAŠI KOLEGOVIA (väčšina), ktorých poznáte? 
c. Organizácie (firmy) chápem ako systém. Vznikajú s cieľom realizovať úlohy efektívnym spôsobom. 

Organizácie ľudí prijímajú, aby vykonávali tieto úlohy pomocou strojov, zariadení a informačných 
systémov a platia ich za zrealizovanie týchto úloh. 

d. Organizácie (firmy) chápem ako spoločenstvo ľudí, ktorí v nej spolupracujú. Oni sami vytvárajú so-
ciálne prostredie s ostatnými ľuďmi v rámci organizácie. Efektivita práce závisí aj od týchto vzťahov. 

2.1. Predstavte si situáciu, že sedíte ako spolujazdec v aute s blízkym priateľom, ktorý zrazí chodca. 
Viete, že išiel rýchlosťou 90 km/h v mieste, kde maximálna povolená rýchlosť je 60 km/h. Neexis-
tujú žiadni svedkovia. Jeho právnik tvrdí: “Ak dosvedčíte pod prísahou, že išiel iba 60 km/h, 
môžete ho zachrániť pred vážnymi následkami.“ Aké právo má priateľ požadovať od Vás, že ho 
budete chrániť? 

a. Môj priateľ má jednoznačné právo požadovať odo mňa, aby som odprisahal nižšiu rýchlosť. 
b. Má určité právo požadovať odo mňa, aby som odprisahal nižšiu rýchlosť. 
c. Nemá žiadne právo požadovať odo mňa, aby som odprisahal nižšiu rýchlosť. 

2.2. Čo by ste urobili z pohľadu povinnosti sprisahaného svedka a zo záväzku voči Vášmu priateľo-
vi? 

a. Prisahal, že išiel rýchlosťou 60 km/h. 
b. Neodprisahal, že išiel rýchlosťou 60 km/h. 

3.1. Predstavte si situáciu, že ste novinárom, ktorý píše týždenne články o novootvorených reštaurá-
ciách. Váš blízky priateľ investoval všetky svoje úspory do otvorenia novej reštaurácie. Nedávno 
ste reštauráciu navštívili a v skutočnosti si myslíte, že služby v nej NIE SÚ DOBRÉ. Aké právo 
má Váš blízky priateľ požadovať od Vás, aby ste reštauráciu ohodnotili DOBRE vo Vašom článku? 

a. Môj priateľ má jednoznačné právo požadovať odo mňa, aby som dobre ohodnotil jeho reštauráciu. 
b. Má určité právo požadovať odo mňa, aby som dobre ohodnotil jeho reštauráciu. 
c. Nemá žiadne právo požadovať odo mňa, aby som dobre ohodnotil jeho reštauráciu. 

3.2. Ako by ste ohodnotili jeho reštauráciu vo Vašom článku plniac záväzky voči Vašim čitateľom 
a záväzky voči Vášmu priateľovi? 

a. Reštauráciu by som ohodnotil dobre. 
b. Reštauráciu by som neohodnotil dobre. 

4.1. Šesť mesiacov po podpísaní dlhodobej zmluvy medzi ťažobnou spoločnosťou ABC 
a zahraničným partnerom na predaj bauxitu a jej splatením v 10-ročných splátkach, svetová 
cena bauxitu prudko začala klesať. Namiesto 120 SKK za tonu pod cenu bauxitu na svetovom 
trhu, nákupca (zahraničný partner) stojí pred situáciou, že nakúpi bauxit až za 90 SKK za tonu 
nad cenu bauxitu na svetovom trhu. Nákupca dofaxoval spoločnosti ABC požiadavku 
s obnovením a upravením zmluvy. Záverečné slová faxu zneli: „Nemôžete teraz od nás požado-
vať, ako od Vášho nového partnera, niesť obrovské náklady tejto zmluvy.“ Obchodníci spoločnos-
ti ABC rozpútali vášnivú diskusiu. Vznikli štyri názory. Označte jednotkou (1) tvrdenie, ktoré by ste 
dali na prvé miesto a dvojkou (2) Vašu druhú voľbu. 

a. Zmluva je zmluva. Tá vyjadruje jednoznačné podmienky obchodu. Ak sa zdvihli ceny na svetových 
trhoch, nebudeme ani my, ani oni nariekať. O akom partnerstve to hovoria? Urobili sme dohodu. Uzav-
reli sme obchod. Vyhrali sme. Koniec príbehu. 

b. Zmluva upevňuje dobré vzťahy. Je to prejav úprimnosti pôvodného záujmu. Keď okolnosti zmenia 
ducha zmluvy, potom sa prehodnotia jej podmienky v záujme zachovania obchodného partnerstva.   
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Číslo 

otázky 
Znenie otázky, popis situácie 

c. Zmluva upevňuje dobré vzťahy. Je to prejav úprimnosti pôvodného záujmu. Ale strnulosť podmie-
nok je príliš krehká, aby odolala meniacemu sa prostrediu. Iba spôsoby ústretovej taktiky majú šancu 
prežiť. 

d. Zmluva je zmluva. Vyjadruje presne to, čo je napísané v podmienkach. Ak sa zdvihli ceny na sveto-
vých trhoch, nebudeme nariekať ani my, ani oni. Mohli by sme však zvážiť druhú zmluvu, ktorej 
podmienky by pomohli kompenzovať ich straty. 

4.2. Šesť mesiacov po podpísaní dlhodobej zmluvy medzi ťažobnou spoločnosťou ABC a zahranič-
ným partnerom na predaj bauxitu a jej splatením v 10-ročných splátkach, svetová cena bauxi-
tu prudko začala klesať. Namiesto 120 SKK za tonu pod cenu bauxitu na svetovom trhu, ná-
kupca (zahraničný partner) stojí pred situáciou, že nakúpi bauxit až za 90 SKK za tonu nad 
cenu bauxitu na svetovom trhu. Nákupca odfaxoval spoločnosti ABC požiadavku s obnovením 
a upravením zmluvy. Záverečné slová faxu zneli: ”Nemôžete teraz od nás požadovať, ako od 
Vášho nového partnera, niesť obrovské náklady tejto zmluvy.” V druhom kole označte,  čo by 
označili (1) a (2) Vaši blízki spolupracovníci. 

a. Zmluva je zmluva. Tá vyjadruje jednoznačné podmienky obchodu. Ak sa zdvihli ceny na svetových 
trhoch, nebudeme ani my, ani oni nariekať. O akom partnerstve to hovoria? Urobili sme dohodu. 
Uzavreli sme obchod. Vyhrali sme. Koniec príbehu. 

b. Zmluva upevňuje dobré vzťahy. Je to prejav úprimnosti pôvodného záujmu. Keď okolnosti zmenia 
ducha zmluvy, potom sa prehodnotia jej podmienky v záujme zachovania obchodného partnerstva. 

c. Zmluva upevňuje dobré vzťahy. Je to prejav úprimnosti pôvodného záujmu. Ale strnulosť podmie-
nok je príliš krehká, aby odolala meniacemu sa prostrediu. Iba spôsoby ústretovej taktiky majú šancu 
prežiť. 

d. Zmluva je zmluva. Vyjadruje presne to, čo je napísané v podmienkach. Ak sa zdvihli ceny na sveto-
vých trhoch, nebudeme nariekať ani my, ani oni. Mohli by sme však zvážiť druhú zmluvu, ktorej 
podmienky by pomohli kompenzovať ich straty. 

5.1. Dvaja ľudia diskutujú o spôsoboch, ktorými môžu jednotlivci zlepšiť kvalitu života v spoloč-
nosti. S ktorým z nich súhlasíte? 

a. Prvý hovorí: ”Je samozrejmé, ak jednotlivci v spoločnosti majú toľko slobody, koľko potrebujú a 
maximálne príležitosti sa rozvíjať, výsledkom je zlepšenie kvality ich života.” 

b. Druhý hovorí: ”Ak sa jednotlivci neustále starajú o druhých, kvalita života sa zlepší každému aj 
napriek prekážkam v individuálnej slobode a v individuálnom  rozvoji.” 

6.1. Aký druh práce sa objavuje najčastejšie vo Vašej spoločnosti? 
a. Všetci pracujú spoločne s ostatnými a nikto nemá individuálne zásluhy. 
b. Každému je dovolené pracovať samostatne a  zásluhy sú prisudzované individuálne. 

7.1. Nedostatok, ktorý vznikol v zavádzaní výrobku, zapríčinila nedbalosť jedného člena tímu. Kto 
podľa Vášho názoru nesie zodpovednosť za túto chybu? 

a. Jedinou zodpovednou osobou sa stáva ten, z nedbanlivosti ktorého chyba vznikla. 
b. Pretože všetci pracujú v tíme, zodpovednosť nesú všetci. 

7.2. Ktoré z týchto tvrdení odzrkadľujú stav vo Vašej spoločnosti v oblasti zodpovednosti za nedos-
tatky? 

a. Jedinou zodpovednou osobou sa stáva ten, z nedbanlivosti ktorého chyba vznikla. 
b. Pretože všetci pracujú v tíme, zodpovednosť nesú všetci. 

8.1. Niekoľko manažérov diskutovalo, že blízka spolupráca alebo úplná konkurencia sú hlavnými 
znakmi úspechu v podnikaní. Nasledujú štyri vyhlásenia: Označte jednotkou (1) tvrdenie, ktoré 
dávate na prvé miesto a dvojkou (2) Vašu druhú voľbu. 

a. Konkurencia je najvyššou hodnotou akéhokoľvek úspechu ekonomiky alebo spoločnosti. Spolupráca 
väčšiny sa zvyčajne končí  tajnou dohodou proti jednému alebo viacerým účastníkom. 

b. Konkurencia je najvyššou hodnotou akéhokoľvek úspechu ekonomiky alebo spoločnosti, pretože 
zahrňuje poskytovanie lepších služieb zákazníkom než poskytujú druhí, takže nepriamo napĺňa ve-
rejný záujem. 

c. Spolupráca v rámci konkurencie je najvyššou hodnotou, pretože sa podieľa na spoločnom formovaní 
silnej konkurencieschopnosti spoločnosti smerom k outsiderom, a týmto napĺňa osobné záujmy. 
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Číslo 

otázky 
Znenie otázky, popis situácie 

d. Spolupráca v rámci konkurencie je najvyššou hodnotou. Osobná rivalita a súťaženie o vlastný rozvoj 
rozvracajú efektivitu riadenia. 

8.2. Niekoľko manažérov diskutovalo, že blízka spolupráca alebo úplná konkurencia sú hlavnými 
znakmi úspechu v podnikaní. Nasledujú štyri vyhlásenia: V druhom kole označte, čo by označili 
(1) a (2) Vaši blízki spolupracovníci. 

a. Konkurencia je najvyššou hodnotou akéhokoľvek úspechu ekonomiky alebo spoločnosti. Spolupráca 
väčšiny sa zvyčajne končí  tajnou dohodou proti jednému alebo viacerým účastníkom. 

b. Konkurencia je  najvyššou hodnotou akéhokoľvek úspechu ekonomiky alebo spoločnosti, pretože 
zahrňuje poskytovanie lepších služieb zákazníkom než poskytujú druhí, takže nepriamo napĺňa ve-
rejný záujem. 

c. Spolupráca v rámci konkurencie je najvyššou hodnotou, pretože sa podieľa na spoločnom formovaní 
silnej konkurencieschopnosti spoločnosti smerom k outsiderom, a týmto napĺňa osobné záujmy. 

d. Spolupráca v rámci konkurencie je  najvyššou hodnotou. Osobná rivalita a súťaženie o vlastný roz-
voj rozvracajú efektivitu riadenia. 

9.1. Na stretnutí sa cítite veľmi dotknutý, pretože obchodný partner hovorí, že Váš návrh je ne-
zmyselný. Aká bude Vaša odpoveď? Označte jednotkou (1) tvrdenie, ktoré dávate na prvé miesto 
a dvojkou (2) Vašu druhú voľbu. 

a. Nedám najavo, že ma ponížil, pretože je to prejav slabosti a mohlo by mi to spôsobiť viac nepríjem-
nosti v budúcnosti. 

b. Nedám najavo, že ma ponížil, pretože by to zničilo naše partnerstvo. Táto situácia mi neskôr dovolí 
povedať partnerovi, ako veľmi sa ma jeho komentár dotkol, aby sa z toho poučil. Radšej prejavím 
svoje emócie tam, kde má partner väčšie šance upevniť/zlepšiť naše partnerstvo. 

c. Dám jasne najavo, že ma ponížil, aby si to partner uvedomil. Verím, že jasnosť môjho prejavu mi 
dovolí zabrániť ešte väčšiemu emocionálnemu rozrušeniu v budúcnosti. 

d. Dám jasne najavo, že ma ponížil, aby si to partner uvedomil. Ak sa obchodný partner nevie vhodne 
správať, musí niesť následky svojho správania. 

9.2. Na stretnutí sa cítite veľmi dotknutý, pretože obchodný partner hovorí, že Váš návrh je ne-
zmyselný. Aká bude Vaša odpoveď? V druhom kole označte,  čo by označili (1) a (2) Vaši blízki 
spolupracovníci. 

a. Nedám najavo, že ma ponížil, pretože je to prejav slabosti a mohlo by mi to spôsobiť viac nepríjem-
nosti v budúcnosti. 

b. Nedám najavo, že ma ponížil, pretože by to zničilo naše partnerstvo. Táto situácia mi neskôr dovolí 
povedať partnerovi, ako veľmi sa ma jeho komentár dotkol, aby sa z toho poučil. Radšej prejavím 
svoje emócie tam, kde má partner väčšie šance upevniť/zlepšiť naše partnerstvo. 

c. Dám jasne najavo, že ma ponížil, aby si to partner uvedomil. Verím, že jasnosť môjho prejavu mi 
dovolí zabrániť ešte väčšiemu emocionálnemu rozrušeniu v budúcnosti. 

d. Dám jasne najavo, že ma ponížil, aby si to partner uvedomil. Ak sa obchodný partner nevie vhodne 
správať, musí niesť následky svojho správania. 

10.1. Šéf poprosil svojho podriadeného, aby mu pomohol vymaľovať jeho byt. Podriadený, ktorému 
sa to nepáčilo, diskutoval o situácii so svojimi kolegami. S ktorou z odpovedí jeho kolegov súhla-
síte? 

a. „Nemusíš mu ísť pomôcť maľovať, ak sa na to necítiš. On je Tvojím šéfom v práci. Mimo pracovis-
ka má minimálnu autoritu.“ 

b. „Napriek tomu, že sa Ti to nepáči, choď mu pomôcť. Je to Tvoj šéf a nemôžeš ho ignorovať ani 
mimo práce.” 

11.1. Ktorý typ ľudí preferujete vo Vašom okolí? Označte jednotkou (1) tvrdenie, ktoré dávate na prvé 
miesto a dvojkou (2) Vašu druhú voľbu. 

a. Ľudí, ktorí ma akceptujú takého, aký som, a cítia zodpovednosť za moje osobné problémy a blaho. 
b. Ľudí, ktorí si robia svoju prácu, zaoberajú sa svojimi problémami a moje ich nezaujímajú. 
c. Ľudí, ktorí na sebe pracujú a majú určité ideály a životné ciele. 
d. Ľudí, ktorí sú priateľskí, živí a tešia sa, keď sa môžu spolu rozprávať alebo spoznávať. 
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Číslo 

otázky 
Znenie otázky, popis situácie 

12.1. Skupina manažérov a analytikov diskutovala, či ziskovosť, alebo existujúce vzťahy, najmä 
medzi spoločnosťou a zákazníkmi, sú tým najlepším spôsob, ktorý odzrkadľuje  efektivitu 
spoločnosti. Označte jednotkou (1) tvrdenie, ktoré dávate na prvé miesto a dvojkou (2) Vašu druhú 
voľbu. 

a. Spätná väzba od blízkych obchodných partnerov je najrýchlejšia správa o efektívnosti spoločnosti. 
Jej sila je v komplexnosti. Ziskom meriame to, čo vzťahom získavame, nie to, čo sme doň investova-
li. 

b. Spätná väzba od blízkych obchodných partnerov je najrýchlejšia správa o efektívnosti spoločnosti. 
Keďže zákazníci produkujú zdroje, ktoré vytvárajú zisky, kvalita týchto vzťahov predpokladá renta-
bilitu. 

c. Rentabilita alebo hodnota akcionárov je hlavným kritériom efektivity spoločnosti, pretože poskytuje 
správnosť a jednoznačnosť merania životnosti a hodnoty všetkých aktivít zainteresovaných strán. 

d. Rentabilita alebo hodnota akcionárov je hlavným kritériom efektivity/ účinnosti spoločnosti, pretože 
vyjadruje správnosť a jednoznačnosť merania, že práca vytvára kapitál a  obchod funguje s cieľom 
obohacovať vlastníkov spoločnosti. 

12.2. Skupina manažérov a analytikov diskutovala, či ziskovosť, alebo existujúce vzťahy, najmä 
medzi spoločnosťou a zákazníkmi, sú tým najlepším spôsob, ktorý odzrkadľuje efektivitu spo-
ločnosti. V druhom kole označte, čo by označili (1) a (2) Vaši blízki spolupracovníci. 

a. Spätná väzba od blízkych obchodných partnerov je najrýchlejšia správa o efektívnosti spoločnosti. 
Jej sila je v komplexnosti. Ziskom meriame to, čo vzťahom získavame, nie to, čo sme doň investova-
li. 

b. Spätná väzba od blízkych obchodných partnerov je najrýchlejšia správa o efektívnosti spoločnosti. 
Keďže zákazníci produkujú zdroje, ktoré vytvárajú zisky, kvalita týchto vzťahov predpokladá renta-
bilitu. 

c. Rentabilita alebo hodnota akcionárov je hlavným kritériom efektivity spoločnosti, pretože poskytuje 
správnosť a jednoznačnosť merania životnosti a hodnoty všetkých aktivít zainteresovaných strán. 

d. Rentabilita alebo hodnota akcionárov je hlavným kritériom efektivity/ účinnosti spoločnosti, pretože 
vyjadruje správnosť a jednoznačnosť merania, že práca vytvára kapitál a  obchod funguje s cieľom 
obohacovať vlastníkov spoločnosti. 

13.1. Prideľte známku od 1 (absolútne súhlasím), 2 (súhlasím), 4 (nesúhlasím), 5 (absolútne nesúhla-
sím) nasledujúcim tvrdeniam. 

a. Najdôležitejšie v živote je robiť to, čo si myslím, hoci to občas nevyjde. 
b. Rešpekt, ktorý voči ostatným ľuďom mám, je zrkadlom rodinnej výchovy (z akej rodiny človek 

pochádza). 
14.1. Označte jednotkou (1) tvrdenie, ktoré dávate na prvé miesto a dvojkou (2)  Vašu druhú voľbu. 

a. Status (postavenie, rešpekt voči človeku) je zamestnancovi prisúdený na základe jeho vzdelania, 
veku, pozície a úrovne zodpovednosti. Status by sa nemal meniť podľa jednorazovej udalosti alebo 
nedávneho úspechu. Status odráža vnútorné hodnoty, a nie posledné „úlety”. 

b. Status (postavenie, rešpekt voči človeku) je zamestnancovi prisúdený na základe jeho vzdelania, 
veku, pozície a úrovne zodpovednosti. Takéto postavenie je sebanaplňujúce, nesie v sebe úspech 
a poskytuje príležitosti viesť. Tieto schopnosti pramenia z toho, prečo si vás spoločnosť váži a čo od 
vás očakáva. 

c. Status je záležitosť toho, čo zamestnanec práve dosahuje, jeho úspešné kroky. Dokonca aj po čase sa 
tento  zaslúžený úspech stáva trvalou vlastnosťou, ktorá sa obnovuje a dokonca otvára možnosti 
dosahovať ďalšie úspechy. 

d. Úspech je jediným oprávneným zdrojom statusu v spoločnosti (podnikaní). Čím viac nedávnych 
úspechov, tým lepšie a vhodnejšie prostredie pre ďalšie výzvy. Úspech nadobúda svoj význam 
z jednoduchej podstaty zrodenia individuality do určitého prostredia a z prekonávania prekážok 
(výhry nad nepriazňou osudu). 

14.2. V druhom kole označte,  čo by označili (1) a (2) Vaši blízki spolupracovníci. 
a. Status (postavenie, rešpekt voči človeku) je zamestnancovi prisúdený na základe jeho vzdelania, 

veku, pozície a úrovne zodpovednosti. Status by sa nemal meniť podľa jednorazovej udalosti alebo 
nedávneho úspechu. Status odráža vnútorné hodnoty, a nie posledné „úlety”. 
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otázky 
Znenie otázky, popis situácie 

b. Status (postavenie, rešpekt voči človeku) je zamestnancovi prisúdený na základe jeho vzdelania, 
veku, pozície a úrovne zodpovednosti. Takéto postavenie je sebanaplňujúce, nesie v sebe úspech 
a poskytuje príležitosti viesť. Tieto schopnosti pramenia z toho, prečo si vás spoločnosť váži a čo od 
vás očakáva. 

c. Status je záležitosť toho, čo zamestnanec práve dosahuje, jeho úspešné kroky. Dokonca aj po čase sa 
tento  zaslúžený úspech stáva trvalou vlastnosťou, ktorá sa obnovuje a dokonca otvára možnosti 
dosahovať ďalšie úspechy. 

d. Úspech je jediným oprávneným zdrojom statusu v spoločnosti (podnikaní). Čím viac nedávnych 
úspechov, tým lepšie a vhodnejšie prostredie pre ďalšie výzvy. Úspech nadobúda svoj význam 
z jednoduchej podstaty zrodenia individuality do určitého prostredia a z prekonávania prekážok 
(výhry nad nepriazňou osudu). 

15.1. Predstavte si minulosť, súčasnosť a budúcnosť ako tri kruhy. Nakreslite ich  do priestoru tak, 
ako si predstavujete, že vo Vašom živote súvisia, dotykajú sa, prekrývajú alebo sa vôbec nedo-
týkajú. Veľkosť jednotlivých kruhov môže byť rôzna podľa toho,  akú vážnosť im prisudzuje-
te. Keď ich nakreslíte, označte každý z nich, čo reprezentuje – minulosť, prítomnosť, budúc-
nosť. 

16.1. Zvoľte si z nasledujúcich možností, v akej jednotke chcete vyjadriť časový úsek vášho života: 
1-sekundy, 2-minúty, 3-hodiny, 4-dni, 5-týždne, 6-mesiace, 7-roky a doplňte nasledujúce vety 
podľa Vášho názoru: 

a. Moja minulosť sa začala pred .......... (uveďte koľko jednotiek 1,2,3,4,5,6,7) a skončila sa pred 
............. (uveďte koľko jednotiek 1,2,3,4,5,6,7). 

b. Moja prítomnosť sa začala pred .......... (uveďte koľko jednotiek 1,2,3,4,5,6,7) a skončí sa za ...... 
.......... (uveďte koľko jednotiek 1,2,3,4,5,6,7) odteraz. 

c. Moja budúcnosť sa začne za .......... (uveďte koľko jednotiek 1,2,3,4,5,6,7) a skončí sa  za .......... 
(uveďte koľko jednotiek 1,2,3,4,5,6,7). 

17.1. Predstavte si situáciu, že máte na starosti plánovanie procesu (cyklu) výrobu a chcete ho na-
staviť tak, aby ste ním uspokojili dopyt na trhu (požiadavky zákazníkov). Akým spôsobom by 
ste fiktívnu situáciu riešili? Označte jednotkou (1) tvrdenie, ktoré dávate na prvé miesto a dvojkou 
(2) Vašu druhú voľbu. 

a. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa zrýchľovala výroba a skracoval čas dodania na trh. Čas sú 
peniaze. Je preto potrebné dôsledne a dôkladne plánovať a prepočítavať jednotlivé cykly, kedy jeden 
skončí a druhý začne. Konkurencia, ktorá má  krátke výrobne cykly a rýchle dodávky, strávi tiež 
veľa času dôkladným prepočítavaním rýchlosti výroby a rýchlosti dodávok. 

b. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa zrýchľovala výroba a skracoval čas dodania na trh. Čím rých-
lejšie vyrobíme, tým skôr môžeme dodať výrobu na trh. Priebeh cyklov výroby je závislý od rýchlo-
sti dodania a rýchlosť dodávky od rýchlosti výroby. 

c. Spoliehal by som sa na synchronizáciu procesov v čase (just in time, vtedy kedy treba), aj výroby aj 
dodávky na trh.  Čím viac výrobných cyklov prebieha, tým rýchlejšie uspokojíme dopyt zákazníkov. 

d. Spoliehal by som sa na synchronizáciu procesov v čase (just in time, vtedy kedy treba), aj výroby aj 
dodávky na trh. Urýchľovaním buď výroby alebo dodávky na trh vzniká zbytočná únava a zhon. 

18.1. Zvoľte jednu z  odpovedí. 
a. Prírodné živly sa oplatí ovládať, napr. počasie. 
b. Príroda je taký silný živel, že sa riadi sama a my musíme akceptovať jej rytmus a snažiť sa čo naj-

lepšie prežiť. 
19.1. Zvoľte jednu z  odpovedí. 

a. Záleží len na mne, aký život mám. 
b. Mám pocit, že nemám dostatočnú kontrolu nad svojím životom. 

20.1. Niekoľko rozhodujúcich strategických manažérov diskutuje o tom, či tvorba stratégie leží v 
rukách vedenia spoločnosti alebo spočíva na požiadavkách zákazníkov. Označte jednotkou (1) 
tvrdenie, ktoré dávate na prvé miesto a dvojkou (2) Vašu druhú voľbu. 

a. Každý, kto pracuje so zákazníkmi, má štipku strategického citu. Našou úlohou je zistiť, ktoré straté-
gie zamestnancov fungujú a ktoré nie a prečo. Definovanie našej stratégie abstraktne a od stola zhora 
nadol vyvoláva len zmätok. 
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b. Každý, kto pracuje so zákazníkmi, má štipku strategického citu. Našou úlohou je zistiť, stratégia 
koho zo zamestnancov funguje najlepšie, ďalej ju rozpracovať a stratégiu spoločnosti založiť na  
overených úspechoch najlepšieho. 

c. Byť vodcom na trhu znamená byť hlavným tvorcom stratégie. Využitím skúseností, informácií 
a mozgového potenciálu mobilizovať, vytvárať inovatívne stratégie a kaskádovito zhora nadol rázne 
ich zrealizovať. 

d. Byť vodcom na trhu znamená byť hlavným tvorcom stratégie. Využitím skúseností, informácií 
a mozgového potenciálu mobilizovať, vytvárať široký záber  ponechaný napospas podriadeným, aby 
ho zrealizovali na základe potrieb zákazníkov. 

20.2. Niekoľko rozhodujúcich strategických manažérov diskutuje o tom, či tvorba stratégie leží v 
rukách vedenia spoločnosti alebo spočíva na požiadavkách zákazníkov. V druhom kole označ-
te, čo by označili (1) a (2) Vaši blízki spolupracovníci. 

a. Každý, kto pracuje so zákazníkmi, má štipku strategického citu. Našou úlohou je zistiť, ktoré straté-
gie zamestnancov fungujú a ktoré nie a prečo. Definovanie našej stratégie abstraktne a od stola zhora 
nadol vyvoláva len zmätok 

b. Každý, kto pracuje so zákazníkmi, má štipku strategického citu. Našou úlohou je zistiť, stratégia 
koho zo zamestnancov funguje najlepšie, ďalej ju rozpracovať a stratégiu spoločnosti založiť na  
overených úspechoch najlepšieho. 

c. Byť vodcom na trhu znamená byť hlavným tvorcom stratégie. Využitím skúseností, informácií 
a mozgového potenciálu mobilizovať, vytvárať inovatívne stratégie a kaskádovito zhora nadol rázne 
ich zrealizovať. 

d. Byť vodcom na trhu znamená byť hlavným tvorcom stratégie. Využitím skúseností, informácií 
a mozgového potenciálu mobilizovať, vytvárať široký záber  ponechaný napospas podriadeným, aby 
ho zrealizovali na základe potrieb zákazníkov. 

21.1. Som 
a. žena 
b. muž 

22.1. Mám 
a. 25 až 35 rokov 
b. 36 až 45 rokov 
c. 46 až 55 rokov 
d. 56 a viac rokov 

23.1. V ktorom cudzom jazyku by ste konverzačne boli schopná(ý) prežiť deň v spoločnosti prísluš-
níka inej kultúry, ktorý neovláda slovenčinu ? 

a. v angličtine 
b. v nemčine 
c. vo francúzštine 
d. v španielčine 
e. v inom, uveďte akom 

 
Zdroj: Trompenaars, 1998, upravené a preložené NĎ. 
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PRÍLOHA 7 
MEDZIKULTÚRNY BENCHMARKING POLARÍT KULTÚRNYCH PARADOXOV 

FONSA TROMPENAARSA   (v %) 
 

univerzalizmus a 
partikularizmus 

individualizmus 
a kolektivizmus

neutrál- 
nosť 

a emocio-
nalita 

špecific-
kosť 

a difúz- 
nosť 

status vybu-
dovaný a 
prisúdený vzťah k času 

vnútorná a 
vonkajšia 
orientácia 

  1.1+1.2 2.1+2.2 3.1+3.2 5.1. 6.1. 7.1. 9. 10.1. 13.1a 13.1b 16.1.(1) 6.1.(2) 16.1.(3) 18.1. 19.1.
1 Austria* 46      59 65 25 51 5,44   38 75 
2 Belgium* 45  62 57 74 43 40 83  72 4,35   31 72 
3 Czech Re-

public* 
71 83 49 68 88 63 44 89 13 87 5,55  5,75  59 

4 Denmark* 50  62 67 59 53 34 89 49 92 5,22   45 73 
5 Finland* 48  75 64 76 38 41 89 41 89 5,11   32 68 
6 France* 40 73 63 41 49  30 88 33 83 4,89 5,58 5,36 46 76 
7 Germany* 48 87 61 53 62 36 35 83 40 74 4,69 5,29 5,1 30 66 
8 Greece* 40 61 57 46 64 39 38 67 27 79    40  
9 Hungary* 63 85 67 56 84 66 45 89 19 83 5,25   28  
10 Italy* 49  66 52  32 33  33 80 4,44  4,77 31 72 
11 Ireland*  92 57 50 70 45 29 84 65 94 3,82   38 77 
12 Netherlands* 57 90 61 65 70 44 46 91 30  4,63 5,06 5,01 33 74 
13 Poland* 67 74 43 59 80 60 70 76 21 80 4,31 4,81  38 66 
14 Portugal* 27   44 59 55 47 73 39 86 5,62   44 62 
15 Spain* 50 75 54 63 75 46 19 71 13 82 4,42 5,16  50 76 
16 Sweden* 52 92 65 60 66 40 46 91 54 87 5,23 5,8 5,33 21 71 
17 UK* 52 91 58 61 70 48 45 88 56 89 4,5 5,07 4,96 36 77 
18 Argentina 48 70    43 28  12 69 4,51   36 75 
19 Australia 54 91 69 63 64 58 48 78 70 86  4,95  36 82 
20 Brazil 43 79  40 49 33 40 77 33 70 3,85 4,73  39 75 
21 Bulgaria 72 54  59 79 59 50 89 16 78    30 56 
22 Canada 54 93 69 74 62 53 49 87 65 87 4,38  5,08 42 79 
23 Cuba 51 65   59 69 19 67 15 69 4,69   56 71 
24 Egypt 61   30 40 44 18 63 4  4,83   9 49 
25 Ethiopia       81 66 25 76    28 64 
26 Hong Kong       64 73 32 58 5,71 6,17 6,56 29 65 
27 China 46 47 50 41 57 37 55 32 28 81 5,07 5,62 5,84 22 39 
28 India 43 54 48 37 44 36 51 66 37 57 4,03 4,6 5,03 30 63 
29 Indonesia 46 57 54 44  16 55 58 24  4,55 5 5,03 25 70 
30 Israel 50   89   38 75 33   6,05 6,14 33 88 
31 Japan 39 68 55 39 43 32 74 71 26 79 4,72 5,2 5,24 19 63 
32 Kenya 64       53 38 62     66 
33 Kuwait 44      15 47  50    18 55 
34 Malaysia 42  62 45 56 42 30 72   4,23   26  
35 Mexico 46 64 59 32 43 40 41 70 31 81    34  
36 Nepal    31 47 28  40 9      40 
37 New Zeland       69 70 62 89 4,41   38 80 
38 Nigeria  73 60 74 61 61 48 46 51  4,11   47 69 
39 Norway    54 72  39 80 77 94 4,56 4,74  43 86 
40 Oman       19 78 28 53    11 53 
41 Pakistan 61 32  52 71 38  74  78 5,47     
42 Phillipines 43   40  37 23 78 33 62 3,4   26  
43 Russia 69 44 47 60 86 69 24 86 30 74 4,75 5,13 4,73 28 49 
44 Romania  88 68 81 57 64   20     68 70 
45 Saudi Arabia 60      20 67  50    33 52 
46 Singapore 41 69 52 42 56 31 48 58 37 79 4,7 5,36 4,62 20 57 
47 Serbia   24  69 46    60 5,33  5,62   
48 South Korea 36 37 45  66 41  65 20 73 5,28 5,84 5,17 39 72 
49 Switzerland 40 97 71  66  32 90 34 73 4,88 5,33  29 77 
50 Thailand 30     45 38 69 35 57 4,4   36 72 
51 Turkey     62       4,18    
52 UAE/Bahrain 54   44 49  48 76  67 4,73   32 64 
53 Urugay 63       85 10  4,67    88 
54 USA 56 93 66 69 72 54 43 82 75 87 4,3 4,69 4,93 32 82 
55 Venezuela 39 32  53  27 20 52 29      33 

 
 
* členské krajiny EÚ 
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Legenda percentuálnych podielov v jednotlivých otázkach: 
1.1+1.2 percento respondentov hlasujúcich za odpoveď a. v 1.1 a odpoveď c. v 1.2 
2.1+2.2 percento respondentov hlasujúcich za odpoveď c. alebo b. v 2.1. a odpoveď b. v 2.2. 
3.1+3.2 percento respondentov hlasujúcich za odpoveď c. alebo b. v 3.1. a odpoveď b. v 3.2. 

5.1. percento respondentov hlasujúcich za odpoveď a. 
6.1. percento respondentov hlasujúcich za odpoveď b. 
7.1. percento respondentov hlasujúcich za odpoveď a. 
9. percento respondentov, ktorí neprejavujú emócie otvorene 
10.1. percento respondentov hlasujúcich za odpoveď a. 
13.1a percento respondentov, ktorí nesúhlasia s výrokom a. (známka 4 a 5) 
13.1b percento respondentov, ktorí nesúhlasia s výrokom b. (známka 4 a 5) 
16.1.(1) priemerná hodnota časovej dĺžky prítomnosti 
16.1.(2) priemerná hodnota časovej dĺžky minulosti 
16.1.(3) priemerná hodnota časovej dĺžky budúcnosti 
18.1. percento respondentov hlasujúcich za odpoveď a. 
19.1. percento respondentov hlasujúcich za odpoveď a. 

 
Zdroj: Trompenaars, 1998, upravené NĎ. Údaje vychádzajú z kvantitatívneho prieskumu, ktorý prebiehal 
v priebehu pätnástich rokov a zahrňuje 30.000 respondentov z 55 krajín. 
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PRÍLOHA 8 

KVANTITATÍVNE VYHODNOTENIE  
DIAGNOSTICKEJ SONDY II. - Slovensko 2004 

 
 

Kultúrna dimenzia Číslo 
otázky 

Forma odpovede
** 

Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
v % 

Početnosť
v % 

1.1. vyberte a označte 
voľbu krížikom 

(1)     
a. 

systém 10 
z nich 1.2.  

9c, 1d 50 %  
b. sociálne prostre-

die 10 
z nich 1.2.  

6c, 4d 50 %  
1.2. 1     

c. systém 13  65 %  

 

d. sociálne prostre-
die 7  35 %  

2.1. 1     
a. partikularizmus 1 2.2 a 5 %  
b. 

univerzalizmus 2 
z nich 2.2.  
1a, 1b 10 %  

univerzalizmus 
a partikularizmus (A) 

c. 
univerzalizmus 17 

z nich 2.2.  
5a, 12b 85 %  

2.2. 1     
a. partikularizmus 7  35 %  A 
b. univerzalizmus 13  65 %  

3.1. 1     
a. partikularizmus 1 3.2 a 5 %  
b. univerzalizmus 4 všetci 3.2.b  20 %  A 
c. 

univerzalizmus 15 
z nich 3.2.  

3a, 12b 75 %  
3.2. 1     

a. partikularizmus 4  20 %  A 
b. univerzalizmus 16  80 %  

4.1. vyberte a označte 
voľbu prvú 

a druhú voľbu (2) Prvá voľba Druhá voľba   
a. polarita univerza-

lizmu 2 4 10 % 20 % 
b. polarita partikula-

rizmu 3 3 15 % 15 % 
c. partikularizmus 

s rekonciliáciou 
univerzalizmus  1 6 5 % 30 % 

 
A 

d. univerzalizmus 
s rekonciliáciou 
partikularizmu  14 7 70 % 35 % 
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Kultúrna dimenzia Číslo 
otázky 

Forma odpovede
** 

Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
v % 

Početnosť
v % 

4.2. 2 Prvá voľba Druhá voľba   
a. polarita univerza-

lizmu 4 3 20 % 15 % 
b. polarita partikula-

rizmu 3 8 15 % 40 % 
c. partikularizmus 

s rekonciliáciou 
univerzalizmu  8 5 40 % 25 % 

A 

d. univerzalizmus 
s rekonciliáciou 
partikularizmu  5 4 25 % 20 % 

5.1. 1     
a. individualizmus 16  80 %  univerzalizmus 

a kolektivizmus (B) b. kolektivizmus 4  20 %  
6.1. 1     

a. kolektivizmus  5  25 %  B 
b. individualizmus 15  75 %  

7.1. 1     
a. individualizmus 12  60 %  B 
b. kolektivizmus 8  40 %  

7.2. 1     
a. individualizmus 13  65 %  B 
b. kolektivizmus 7  35 %  

8.1. 
 2 Prvá voľba Druhá voľba   

a. polarita indivi-
dualizmu 0 8 0 % 40 % 

b. individualizmus 
s rekonciliáciou 

kolektivizmu 15 0 75 % 0 % 
c. kolektivizmus 

s rekonciliáciou 
individualizmu 4 4 20 % 20 % 

B 

d. polarita kolekti-
vizmus 1 8 5 % 40 % 

8.2. 
 2 Prvá voľba Druhá voľba   

a. polarita indivi-
dualizmu 1 5 5 % 25 % 

b. individualizmus 
s rekonciliáciou 

kolektivizmu 12 4 60 % 20 % 
c. kolektivizmus 

s rekonciliáciou 
individualizmu 6 4 30 % 20 % 

B 

d. polarita kolekti-
vizmus 1 7 5 % 35 % 
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Kultúrna dimenzia Číslo 
otázky 

Forma odpovede
** 

Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
v % 

Početnosť
v % 

9.1. 
 2 Prvá voľba Druhá voľba   

a. polarita neutralita 6 6 30 % 30 % 
b. neutralita 

s rekonciliáciou 
emocionálnosti 8 8 40 % 40 % 

c. emocionálnosť 
s rekonciliáciou 

neutrality 3 4 15 % 20 % 

neutralita 
a emocionálnosť (C)  
 

d. polarita emocio-
nálnosti 3 2 15 % 10 % 

9.2. 
 2 Prvá voľba Druhá voľba   

a. polarita neutralita 7 2 35 % 10 % 
b. neutralita 

s rekonciliáciou 
emocionálnosti 3 5 15 % 25 % 

c. emocionálnosť 
s rekonciliáciou 

neutrality 10 3 50 % 15 % 

C 
 

d. polarita emocio-
nálnosti 0 10 0 % 50 % 

10.1. 2     
a. špecifickosť 18  90 %  špecifickosť 

a difúznosť (D) b. difúznosť 2  10 %  
11.1. 

 2 Prvá voľba Druhá voľba   
a. láska (dif.-emoc.) 1 0 5 % 0 % 
b. spokojnosť 

 (špec.–neutr.) 1 5 5 % 25 % 
c. rešpekt 

 (dif.-neutr.) 15 5 75 % 25 % 

D 

d. potešenie  
(špec.-emoc.) 3 10 15 % 50 % 
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Kultúrna dimenzia Číslo 
otázky 

Forma odpovede
** 

Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
v % 

Početnosť
v % 

12.1. 
 2 Prvá voľba Druhá voľba   

a. polarita difúznosti 5 4 25 % 20 % 
b. difúznosť 

s rekonciliáciou 
špecifickosti  9 10 45 % 50 % 

c. špecifickosť 
s rekonciliáciou 

difúznosti 3 4 15 % 20 % 

D 

d. polarita špecific-
kosti 3 2 15 % 10 % 

12.2. 
 2 Prvá voľba Druhá voľba   

a. polarita difúznosti 2 3 10 % 15 % 
b. difúznosť 

s rekonciliáciou 
špecifickosti  7 8 35 % 40 % 

c. špecifickosť 
s rekonciliáciou 

difúznosti 4 4 20 % 20 % 

D 

d. polarita špecific-
kosti 7 5 35 % 25 % 

13.1. Vyberte a prideľte 
tvrdeniu a aj b 

známku 1, 2, 4, 5 1 2 4 5 
a. 34 8 11 1 0 

status vybudova-
ný a prisúdený (E) 

b. 54 1 8 8 1 
14.1. 

 2 Prvá voľba Druhá voľba   
a. polarita vybudo-

vaného statusu 6 4 30 % 20 % 
b. prisúdený status 

s rekonciliáciou 
vybudovaného 7 6 35 % 30 % 

c. vybudovaný 
s rekonciliáciou 

prisúdeného 3 7 15 % 35 % 

E 

d. polarita prisudzo-
vaného statusu 4 3 20 % 15 % 
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Kultúrna dimenzia Číslo 

otázky 
Forma odpovede 

** 
Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
v % 

Početnosť
v % 

14.2. 
 2 Prvá voľba Druhá voľba   

a. polarita vybudovaného 
statusu 8 8 40 % 40 % 

b. polarita prisúdeného 
s rekonciliáciou vybu-

dovaného 4 3 20 % 15 % 
c. polarita vybudovaného 

s rekonciliáciou prisú-
deného 5 7 25 % 35 % 

E 

d. polarita prisúdeného 
statusu 3 2 15 % 10 % 

vzťah k času (F) 

15.1. 

Grafické znázornenie 
pozri Príloha 10 

1. skupina 
samostatné 
kruhy (1) 

2. skupina 
dotýkajúce sa 

kruhy (4) 

3. skupina 
prekrýva-

júce sa 
kruhy (13) 

4. skupina 
kruhy 

obsahom 
druhého 
kruhu (2) 

16.1. zvoľte časovú jednot-
ku a jej veľkosť začiatok koniec   

a.  6,8 2,9   
b.  2,9 3,25   

F 

c.  3,65 3,9   
17.1. 

 2 Prvá voľba Druhá voľba   
a. polarita sekvenčnosti 0 1 0 % 5% 
b. sekvenčnosť 

s rekonciliáciou  
synchronizácie 5 8 25 % 40 % 

c. synchronizácia 
s rekonciliáciou  

sekvenčnosti 10 6 50 % 30 % 

 
F 

d. polarita synchronizá-
cie 5 5 25 % 25 % 
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Kultúrna dimenzia Číslo 
otázky 

Forma odpovede
** 

Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
v % 

Početnosť
v % 

18.1. 1     
a. vnútorná orientá-

cia 5  25 %  orientácia v priestore 
(G) b. vonkajšia orientá-

cia 15  75 %  
19.1. 1     

a. vnútorná orientá-
cia 17  85 %  G 

b. vonkajšia orientá-
cia 3  15 %  

20.1. 2 Prvá voľba Druhá voľba   
a. polarita vonkajšej 

orientácia 2 4 10 % 20 % 
b. vonkajšia orientá-

cia 
s rekonciliáciou 

vnútornej  4 6 20 % 30 % 
c. polarita vnútornej 

orientácie 11 3 55 % 15 % 

G 

d. vnútorná orientá-
cia 

s rekonciliáciou 
vonkajšej  3 7 15 % 35 % 

20.2. 2 Prvá voľba Druhá voľba   
a. polarita vonkajšej 

orientácia 2 5 10 % 25 % 
b. vonkajšia orientá-

cia 
s rekonciliáciou 

vnútornej  2 8 10 % 40 % 
c. polarita vnútornej 

orientácie 11 4 55 % 20 % 

 
G 

d. vnútorná orientá-
cia 

s rekonciliáciou 
vonkajšej  5 3 25 % 15 % 
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Kultúrna dimenzia Číslo 

otázky 
Forma odpovede

** 
Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
jednotková 

Početnosť 
v % 

Početnosť
v % 

21.1. 1     
a.  12  60 %  Matričná otázka (Y) 
b.  8  40 %  

22.1. 1     
a.  9  45 %  
b.  7  35 %  
c.  3  15 %  

Y 

d.  1  5 %  
23.1. 1 9 jedným j.  8 dvoma j. 3 troma j.  

a.  15  75 %  
b.  11  55 %  
c.  0  0 %  
d.  1  5 %  

Y 

e.  srbochorvátčina, 
ruština 

   

 
Zdroj: Trompenaars, 1998, upravené a preložené NĎ. 
 
** 
1 – vybrať a označiť voľbu krížikom 
2 – vybrať a označiť voľbu (1) a (2) 
3 – vybrať a prideliť tvrdeniu (a) aj (b) známku 1, 2, 4, 5 
4 – doplniť podľa pokynov 
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PRÍLOHA 9 
PORTRÉTOVANIE POLARÍT KULTÚRNYCH 

PARADOXOV/KULTÚRNY POTENCIÁL SLOVENSKÝCH 
MANAŽÉROV 
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PRÍLOHA 10 
PORTRÉTOVANIE POLARÍT KULTÚRNEHO PARADOXU  

ČASOVEJ ORIENTÁCIE,  
VYHODNOTENIE OTÁZKY Č. 15 DIAGNOSTICKEJ SONDY II. 
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PRÍLOHA 11 
 

KURIKULUM MEDZIKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE NA KATEDRE 
KULTUROLÓGIE FIF UK V ŠK. ROK 2000/2001 A 2001/2002 

 
Teoretické východiská (Hofstede, Trompenaars) 
1. Úvod a teoretické východiská rozdielov národných kultúr. Definícia národnej 

kultúry. Kultúrny relativizmus. Symboly, hrdinovia, rituály a hodnoty národ-
ných kultúr. Dimenzie národných kultúr a prístupy ich merania (Hofstede, 
Trompenaars). 

 
Národné kultúry ( Hofstede, Hall) 
2. Rovní a rovnejší.  
      Definícia mocenského odstupu v národnej kultúre. Index mocenského od-

stupu, PDI „Power Distance Index“. Pôvod vzniku nerovností národných 
kultúr. Nerovnosť a rodina, škola, zamestnanie. Nerovnosť a myšlienkové 
prúdy národnej kultúry. 

3. Ja, my, oni/ony. 
Definícia individualizmu a kolektivizmu v národnej kultúre. Index individua-
lizmu, IDV „Individualism Index“. Pôvod vzniku individualiz-
mu/kolektivizmu v národných kultúrach. Individiulizmus a kolektivizmus a 
rodina, škola, zamestnanie, štát. 

4. On, ona a on(a). 
Definícia maskulínnosti a feminínnosti národnej kultúry. Index maskulínnosti 
národnej kultúry, MAS „Maskulinity Index“. Rody a úloha rodov. Rodové 
kultúry. Pôvod vzniku maskulínnosti a feminínnosti národnej kultúry. Mas-
kulínnosť a feminnínosť a rodina, škola, zamestnanie. 

5. Či je iné, je nebezpečné. 
Definícia obavy z neistoty. Index obavy z neistoty, UAI „Uncertainity Avoi-
dance Index“. Obava z neistoty a úzkostlivosť. Rozdiel medzi obavou z neis-
toty a rizikom z neistoty. Existencia obavy z neistoty v rodine, na škole, v 
zamestnaní. Pôvod vzniku a budúcnosť obavy z neistoty. 

6. Medzikultúrne stretnutia. Úmyselné a náhodné kultúrne konflikty. Kultúrny 
šok a prispôsobenie sa (akulturácia). Jazyk a humor.  

7. Kultúrne rozdiely v Čechách a na Slovensku. Prezentácia výsledkov vybra-
ných sociologických výskumov a predpoklady ďalšieho tzv. „cultribution“, 
tzn. „kultúrneho prispievania“. 

8. Čas ako súčasť kultúry. 
Čas – organizátor činností, integrátor, špeciálny „jazyk“, ktorý identifikuje 
naše skutočné pocity, ktoré sú prostredníctvom času chránené pred okolím. 
Monochronický a polychronický čas. Čas ako skúsenosť. 
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9. Priestor ako súčasť kultúry. 
Rozdielne vnímanie priestoru našimi zmyslami – obrazy, zvuky, vône. Antro-
pológia priestoru. Dynamika priestoru. Dôverná, súkromná, sociálna a verejná 
vzdialenosť. Mestá a kultúra. Priestor a osobné a obchodné vzťahy. Priestor a 
medzikultúrne stretávania.  

10. Kultúra „navyše“. 
Paradoxy kultúry. Rytmus a pohyby tela. Obsah a význam textu. Reťazová 
reakcia. Fantázia a pamäť. Kultúra a vlastná identifikácia.  

 
Štúdijná literatúra: 
1. Hofstede, G.: Cultures and Organizations. Software of the Mind. London: 

McGraw-Hill, 1991. 
2. Nový I., Schroll-Machl, S. a kol.: Interkulturní komunikace v řízení a podni-

kání. Praha: Management Press, 1999. 
3. Nový, I. a kol. : Interkulturní management. Praha: Grada, 1996. 
4. Hall, E., T.: The Dance of Life. New York: Anchor Books, 1989. 
5. Hall, E., T.: The Hidden Dimension. New York: Anchor Books, 1990. 
6. Hall, E., T.:  The Silent Language. New York: Anchor Books, 1990. 
7. Hall, E., T.: Beyond Culture. New York: Anchor Books, 1989. 
8. Krivý, V., Feglová, Z., Balko, V.: Slovensko a jeho regióny. Bratislava:  

Nadácia Média, 1996. 
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MENNÝ A VECNÝ REGISTER 
 
 
A 
Adlerová, Nancy 
anatómia medzikultúrnej komunikačnej kompetencie 
aplikovaná sociológia 
archetypné situácie 
 
B 
Benedictová, Ruth 
benchmarking (medzikultúrny) 
Beneš, Milan 
body language 
Bourdieu, Pierre 
 
C, Č 
čas 
Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra 
„cibuľový (onion)” model kultúry 
Continuing Education Centre, University of Jyväskylä 
culture one 
culture two 
 
D 
diagnostická sonda 
diagnostika kultúry sociálnej skupiny 
dialóg kultúr 
didaktická časť 
difúznosť 
dilema (kultúrna) 
dimenzia kultúry 
dimenzionálny model kultúry 
D´Iribarne, Philippe 
dobrý vkus 
druhy kultúry 
 
E 
Eco, Umberto 
ekonomický kapitál 
emocionálnosť 
epikurovská hypotéza 
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European study 
europeizácia 
experimentálna časť 
experimentálna diagnostická sonda 
explicitná úroveň kultúry 
 
F 
feminínnosť 
Fischerová, Anna 
 
G 
Gažová, Viera 
Gyárfášová, Oľga 
 
H 
habitus  
Hall, Edward 
Hirner, Alexander 
historické pramene medzikultúrnej komunikácie na Slovensku 
hodnota 
hodnotový paradox  
Hofstede, Geert 
hrdina 
 
I 
IBM 
„iceberg (ľadovcový)” model kultúry 
ideál 
implicitná úroveň kultúry 
index - feminínnosti 

- individualizmu 
 - kolektivizmu 
 - maskulínnosti  

- mocenského odstupu 
 - obavy z neistoty 
index kultúrnej dimenzie 
individualizmus 
Inštitút pre verejné otázky 
 
J 
Jandourek, Jan 
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K 
kapitál (celkový) 
kapitál vzdelania 
Karwinska, Anna 
kategória 
Kluckhohnová, Florence 
kolektivizmus 
kolektívne programovanie myslenia 
kompetencia 
komunikácia 
koncept kultúry 
konfucionizmus 
kontext 
korupcia 
kultúra 
kultúra ako „program” myslenia 
kultúra ako „sieť spoločných významov” 
kultúrna diagnostika 
kultúrna dilema 
kultúrny dosah 
kultúrny kapitál 
kultúrny paradox 
kultúrny potenciál 
kultúrny status 
 
L, Ľ 
Lajčiak, Ján 
Laurent, André 
leadership 
Levinson, Daniel 
lineárnosť 
logika sociálneho priestoru 
lokálno-globálna dilema (globálno-lokálna) 
„ľadovcový (iceberg)” model kultúry 
 
M 
malá sociálna skupina 
manažér 
manažment polarít 
Marko, Ilia, J. 
maskulínnosť 
materiálny status 



 
148

Meadová, Margaret 
medzikultúrna komunikácia 
medzikultúrna komunikačná kompetencia 
medzikultúrna zručnosť 
medzinárodné manažérske školy 
medzikultúrne pozorovanie 
medzikultúrne správanie 
medzikultúrne rozdiely 
medzikultúrna výchova 
medzikultúrny benchmarking 
medziľudské vzťahy 
metodické otázky  
metodologická triangulácia 
minulosť 
Mistrík, Erich 
mocenský odstup 
model kultúry – „ľadovcovy (iceber)” 
model medzikultúrnej výchovy 
motivácia 
multikultúrnosť 
multitasking 
 
N 
národná kultúra 
neutralita 
nízkokontextová kultúra 
normy 
Nový, Ivan 
 
O 
obava z neistoty 
obraz kultúrnych dimenzií 
očakávanie 
„onion (cibuľový)“ model kultúry 
organizačná kultúra 
organizačná štruktúra 
orientácia v priestore 
Osuský, Samuel Štefan 
 
P 
paradox kultúry 
partikularizmus 
prvky kultúry 
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podniková kultúra 
Podoláková, Katarína 
polarity kultúrnych paradoxov 
polarizácia kultúrnych dimenzií 
portrétovanie kultúrnych paradoxov 
povaha 
predpoklady (spoločné) 
predsudky 
prejav kultúry 
priestor 
priestor moci 
prítomnosť 
proces rekonciliácie 
program medzikultúrnej výchovy 
 
R 
rekonciliácia 
rethinking 
rituály 
rodový status 
 
S, Š 
Schenk, Juraj 
skupina 
socializácia 
sociálna inštitúcia 
sociálna kategória 
sociálna kompetencia 
sociálna organizácia 
sociálna skupina 
sociálne vzťahy 
sociálny agregát 
sociálny priestor 
sociálny proces 
softvér myslenia 
Sopóci, Ján 
spoločné predpoklady 
správanie 
status 
- vybudovaný 
- prisúdený 
stereotyp 
Strodtbeck, F. L. 
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súbežnosť 
symbol kultúry 
synchronizácia 
Szarková, Miroslava 
špecifickosť 
Štefánek, Anton 
štruktúra habitusu 
štruktúra kultúry 
štruktúra sociálnych pozícií 
Švec, Štefan 
 
T 
TEMPUS 
teoreticko-historické pramene MK 
teoretické východiská MK 
Trompenaars, Fons 
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Z POSUDKOV 
 
Viera Gažová: Podmienky nadobúdania a rozvoja medzikultúrnej komuni-

kačnej kompetencie 
 

Funkčné prepojenie teoretického skúmania s praktickým výstupom patrí 
k preferovaným trendom aktuálneho kulturologického diskurzu. Natália Ďurigo-
vá predložila prácu, ktorá úspešne sleduje práve túto líniu. Rovnako aktuálny je 
i výber a spracovanie témy, reflektujúcej stav a potreby dynamicky sa rozvíjajú-
cej medzikultúrnej komunikácie, v tomto prípade na pozadí hospodárskych pro-
cesov. 

Cieľom dizertačnej práce je zistiť „podmienky nadobúdania a rozvoja 
medzikultúrnej komunikačnej kompetencie ... prostredníctvom analýzy proce-
sov, ktoré poukazujú na medzikultúrne rozdiely a pomáhajú ich chápať“.  

Možno konštatovať, že definovaný cieľ bol v práci naplnený a hypotézy 
sa podarilo celkom úspešne dokázať. V logickom slede jednotlivých skúmaných 
problémov nás autorka sprevádza po zvolených teoretických konceptoch kultú-
ry. 

S využitím analytickej a interpretačnej metódy mapuje aktuálny stav 
problematiky vplyvu ekonomického a kultúrneho kapitálu na kultúrny potenciál 
Slovenska. Využíva pritom koncepcie kultúrnych dimenzií, komparatistiky a 
kultúrnej antropológie Geerta Hofstedeho a kultúrnych paradoxov Fonsa Trom-
penaarsa.  

V aplikačných kapitolách sa sústreďuje na charakteristiku stavu poznania 
a praxe v oblasti medzikultúrnej komunikácie na Slovensku s využitím už spo-
mínaného inštrumentária (Hofstede, Trompenaars) na striktne vymedzenom vý-
seku kultúrneho poľa (autorka skúmala názory vysokoškolsky vzdelaných ľudí 
na problematiku medzikultúrnej komunikácie, pričom respondenti boli vyberaní 
na základe svojich predchádzajúcich skúseností z práce v medzinárodnom pros-
tredí). Vyústením teoretického uchopenia problému a diagnostiky aktuálneho 
stavu je návrh modelu medzikultúrnej výchovy v podobe pilotného programu 
Medzikultúrna komunikácia. 

Celá práca je koncipovaná ako aplikácia modelu oboch spomínaných 
autorov (Hofstede, Trompenaars) v pomeroch slovenskej reality, stavajúc jedno-
značne na Hofstedeho vymedzení kultúry ako „programovania myslenia“, či sof-
tvérov mysle, rovnako i definovanie úrovní a typov kultúry s nenápadným a 
autormi nezdôrazňovaným odkazom na Clifforda Geertza, či dokonca Maxa 
Webera. 

Zaujímavé na celom projekte je prepojenie kultúrno-antropologického 
pohľadu s následným praktickým využitím v oblasti diagnostiky medzikultúr-
nych rozdielov v hospodárskych inštitúciách a z jej záverov vyplývajúcich odpo-
rúčaní pre manažérsku činnosť. Model využívaný dnes mnohými medzinárod-
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nými organizáciami priniesla autorka do našej reality poukazujúc na súvislosti, 
identické znaky i odlišnosti v definovaných kategóriách o čom presvedčivo ho-
vorí Záver 3. kapitoly. Výskum, ktorý realizovala a časť z neho prezentovala 
i na medzinárodnom fóre je zaujímavým a poučným materiálom nielen pre kul-
turológov, ale i pre ekonómov zaoberajúcich sa problematikou firemnej kultúry, 
či riadiacich procesov všeobecne.  

Za zvlášť podnetnú považujem kapitolu venovanú projektu/modelu me-
dzikultúrnej výchovy. Natália Ďurigová tu ponúka komplexný pilotný projekt 
semestrálneho kurzu medzikultúrnej komunikácie, ktorý je prakticky okamžite 
využiteľný. V širších súvislostiach nielen definuje podstatné zložky kultúrnej 
kompetencie, ale prezentuje i komparatívne prednosti oproti jestvujúcim mode-
lom inokultúrnej či domácej proveniencie zameraným temer výhradne na enkul-
turačnú školskú prax (ZŠ, SŠ).  

Integrálnou, a treba zdôrazniť, že vítanou súčasťou práce je 11 príloh. Au-
torka v nich okrem stručných portrétov pre slovenského čitateľa ešte vždy menej 
známych teoretikov Geerta Hofstedeho a Fonsa Trompenaarsa predkladá 
i všetky materiály použité pri vlastnom výskume a vyhodnotenie výskumov rea-
lizovaných na Slovensku. Pripojené Kurikulum Medzikultúrnej komunikácie na 
Katedre kulturológie FiFUK v šk. roku 2000/2001 a 2001/2002 je dôkazom, že 
svoj projekt kurzu medzikultúrnej komunikácie v spolupráci so študentmi kated-
ry kulturológie FiFUK realizovala a ponúkaný model je výsledkom praktickej 
verifikácie a potreby permanentného modifikovania a prispôsobovania výchov-
no-vzdelávacieho procesu životnej praxi.  
 
Erich Mistrík: Od teoretických po praktické problémy komunikácie kultúr 
 

Na práci Natálii Ďurigovej sa prejavuje schopnosť vidieť problémy kultú-
ry ako výsostne teoretické problémy, ktoré siahajú aj k najvyšším zovšeobecne-
niam v teórii, ale vidieť problémy kultúry aj ako mimoriadne praktické problé-
my komunikácie kultúr, rastu kultúr, premien a vplyvov kultúr. 
 Doktorandka bola vo svojej práci schopná prejsť oblúk od prísne teoretic-
kých vymedzení a reflexií, cez interpretáciu výskumov iných teoretikov až po 
reflexiu slovenskej reality z rôznych výskumov i po vlastnú snahu o empirický 
opis reality.  

Problém medzikultúrnej komunikácie vystupuje na tomto základe v jej 
práci v prepojení empirických dát, empiricko-teoretických interpretácií a teore-
tických definícií.  

Sympaticky pôsobí aj pokus o praktickú realizáciu vlastných konceptov 
vo výchove a opis jedného (autorkinho) modelu medzikultúrnej výchovy. 

Tejto nie jednoduchej úlohy sa autorka zhostila s prehľadom, koncepčne a 
systematicky budovala svoj teoreticko-empirický výskum. Svoje úvahy a vý-
skumy založila na koncepciách Geerta Hofstedeho a Fonsa Trompenaarsa, zná-
mych a uznávaných osobností z teórie kultúry a z empirických výskumov veno-
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vaných analýze kultúry. Získala tak nástroje adekvátne téme. Celkom logicky 
preto napája údaje zo svojho výskumu a údaje týkajúce sa Slovenska na údaje 
a interpretácie týchto mysliteľov, čo jej umožňuje aj adekvátne konfrontovať 
slovenskú realitu s realitou v iných krajinách.  

Nadväznosť na tieto výskumy a teórie jej umožňuje aj využívať analýzu 
konkrétnych dimenzií a paradoxov kultúr, takže sa jej analýzy nenesú vo veľmi 
všeobecnej a neuchopiteľnej rovine, ale abstraktné termíny „sťahuje na zem“.  

 
Miroslava Szarková: Aktuálne problémy a možnosti riešenia medzikultúr-

nej komunikačnej kompetencie 
 

Doktorandská dizertačná práca rieši vysoko aktuálnu a zložitú problema-
tiku, ktorú nemožno riešiť bez interdisciplinárnych poznatkov a postupov.  

Autorka si stanovila cieľ prostredníctvom analýzy kultúrno-
psychologických a sociálno-ekonomických procesov prebiehajúcich v súčasnej 
etape integrácie a globalizácie, zistiť podmienky nadobúdania a rozvoja medzi-
kultúrnej komunikačnej kompetencie, ktorá tvorí rozhodujúcu zručnosť aktív-
nych manažérov multikultúrnych podnikateľských spoločností v multikultúrnom 
podnikateľskom prostredí a zároveň je nutnou podmienkou uplatnenia sa na trhu 
práce.  

Aplikačnú časť dizertačnej práce autorka zamerala na kontext národnej 
a podnikovej kultúry, ktoré chápe ako špecifické a kľúčové oblasti kultúry.  

V súvislosti s hlavným cieľom si autorka stanovila cieľ vypracovať návrh 
pilotného programu medzikultúrnej výchovy a overiť ho v praxi.  

Dizertačná práca je spracovaná na veľmi dobrej teoretickej úrovni. Obsa-
huje spracovanie najnovších zahraničných aj domácich teoretických zdrojov 
z oblasti kultúry a komunikácie a kultúrnej komunikačnej kompetencie. Autorka 
sa relatívne dobre vysporiadala s interdisciplinárnym prístupom, ktorý bol pre 
spracovanie danej problematiky nevyhnutný.  

Za prínos jednoznačne možno považovať overenie zahraničných diagnos-
tických postupov v podmienkach slovenských podnikov, ako aj výstupy, ktoré 
z realizovaných prieskumov/sond vzišli.  

Práca obsahuje prehľadne spracované tabuľky, grafy a obrázky. 
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