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Co musíte vědět,
než vycestujete?

Children |



Students |

Business people |

C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o

Tourists

Úvod
Pokud cestujete do jiné země nebo navazujete známost s cizinci, musíte vzít v úvahu kulturní rozdíly, se kterými se můžete setkat. Mohou se týkat mnoha záležitostí
– jídla, poměru k času, zásad chování, úcty nebo životních priorit. Musíte si také
uvědomit přirozený lidský sklon k vytváření stereotypu na téma jiných národů. Je to
zcela nezávislé na vědomí, že se přece všichni obyvatelé dané země nechovají stejně
– myšlení pomocí stereotypu pomáhá pochopit odlišné kulturní podmínky a nalézt se
v nich. Zde je několik pokynů týkajících se Číny, specifiky čínské kultury a navazování
osobních a obchodních kontaktů s Číňany. Tyto pokyny jsou zcela nezávazné, protože
– stejně jako obyvatelé jiných zemí – Číňané jsou různí. Většina z nich se však vychovala v podobné realitě, platí tedy stejné otázky, které tvoří společenskou normu.
Doufáme, že informace, které vám představujeme, se stanou výchozím bodem pro
objevování bohatého obrazu Číny a její kultury.
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Část 1

Několik slov o Číně
BASIC MODULE |
Čína je největší stát Asie a třetí z hlediska rozlohy – po Rusku a Kanadě
– země světa. Území s asi 9. 600 000 km² obývá více než 1.300 000 000 lidí.

V Číně se nachází mnoho několikamilionových aglomerací. Podle údajů Čínské akademie sociálních věd pro rok 2009 je v Číně
118 měst s obyvatelstvem čítajícím více než 1
mln. osob a 4 města s více než 10 mln. Městy
s největším počtem obyvatel jsou: Chongqing
kolem 29.190.000 v roce 2011, Šanghaj
23.470.000 v roce 2011, Peking 20.180.000 v
roce 2011, oblast Hongkongu obývá „pouze”
asi 7.071.576 osob.
Čína je název, kterým pojmenovali zemi cizinci. Samotní Číňané tradičně nazývají svou zemi
Říší středu (Zhongguo), „Velkou krajinou“,
„Velkou zemí“. Ve skutečnosti Číňané považovali v minulosti svou zemi za střed světa. Také
dnes jsou Číňané velmi hrdí na svou kulturu,
národ, stát. A proto se nemá kritizovat v přítomnosti Číňanů zemi jejich předků, protože
náš partner rozhovoru se může cítit uražen.
Stejně jako při cestování do jiných zemí, tak
i v případě Číny je třeba si své kritické názory nechat pro sebe. Týká se to zejména takových záležitostí, které Číně vytýkají západní
státy , jako je politika jednoho dítěte, dodržování lidských práv a „3 T“ – Tibet, Taiwan a
Tianamen.



Podle oficiálních úředních údajů Čínu obývá více než
56 různých etnických skupin. Obrovská většina, více
než 90 % Číňanů patří k národnosti Han a zanechává tak za sebou 55 menšin rozsetých po celé zemi.
Nikdo v Číně nechce, aby menšin ubývalo, a proto se
na ně nevztahuje Politika jednoho dítěte (vládní politika kontroly porodnosti).
Podle výzkumů, které provedla Univerzita Purdu v roce
2007, více než polovina čínské společnosti je ateistická.
Je to hlavně v důsledku kulturní revoluce. Kromě toho
lze v Číně nalézt věřící prakticky každého náboženství
– taoismu, buddhismu, islámu, judaismu.

v Číně nalézt věřící prakticky
každého náboženství –

taoismu,
buddhismu,
islámu, judaismu.
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Část 1

Etnické menšiny
BASIC MODULE |

Individuální přístup k člověku jako jedinci je
charakteristický pro západní kulturu. Naopak
Číňanům je od nejmladších let vštěpováno, že
nejdůležitější hodnotou je společnost – její
dobro je důležitější než dobro jednotlivce.
V souvislosti s tím Číňan často dělá to, co dělají
jiní, smýšlí, jak smýšlejí jiní a přijímá skupinová rozhodnutí. Nakonec, pokud všichni postupují stejným způsobem, má to nějaký smysl.
Základní hodnotou, kterou Číňané uznávají,
je harmonie ve skupině. Odlišující se z davu
excentrici a individualisté „biantai“ (nenormální) jsou vnímáni velmi negativně, i když
tento trend se postupně mění. Ale, i přesto,
že mladá generace projevuje větší tendenci
k individualismu, nadále velmi silné je pouto
sounáležitosti k rodině, firmě nebo zemi.
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Hodnoty a postoje
BASIC MODULE |

Číňané považují klasické zásady taoismu a konfucianismu za fundamentální pro svou kulturu a dodržují
je také v současnosti. Z nich se odvozuje snaha o harmonii se světem, sebeakceptace a pět ctností určujících zásady společenského života podle Konfucia:
nauka, ctnost, etiketa, upřímnost, spravedlnost
a spanilost.
Pro Číňana je nejdůležitější tzv. „zachování tváře“.
Tento jev lze ztotožnit se západním pojetím důstojnosti, cti a renomé. Úctě se těší osoba, která „zachovává svou tvář“ a dbá na to, aby ji mohli zachovat jiní.
„Ztráta tváře“ je pro Číňana tragédií. Proto je velmi
důležité diplomatické vedení hovoru. Přímá kritika,
zvláště týkající se stanoviska dané osoby, může způsobit „ztrátu tváře“ a přispět k zpřetrhání potenciálního přátelství nebo obchodních kontaktů.

Číňané nesnášejí předvádění se. Cení si skromnosti a upřímnost chápou jakou negaci vlastní osoby,
která je více méně ztotožňována se západními formami skromnosti. Číňan se bude vždy podceňovat a
zdůrazňovat postavení druhé osoby. V restauraci se
bude hádat o to, kdo zaplatí účet, a na kompliment
odpoví, že jej není hoden. Je dobré si zapamatovat,
že to stejné očekává od partnera rozhovoru.
Úcta k tradici je velmi důležitá v čínském životě. Není
na tom nic divného, uvážíme-li, že pokračují v jediné na světě tradici trvající nepřerušovaně po několik
tisíc let. Číňané jsou si vědomi toho, jak je důležitý
jejich vklad pro rozvoj světové civilizace. Skutečně, co
by si lidstvo počalo bez papíru, těstovin, porcelánu,
desítkového systému, deštníku, hedvábí, kompasu,
koleček, tisku, prachu, čaje, kartáčku na zuby a… toaletního papíru?
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Část 2

Děti v Číně
CHILDREN MODULE |
Děti jsou v Číně zbožňovány. Mít je je cílem života. Děti nejsou vnímány
jako individuální bytosti, ale jako potomstvo čili pokračování rodu.
Číňan je neoddělitelně a doživotně svázán se svou rodinou, kterou
miluje a akceptuje, ale také se hluboce angažuje ve všem a ví všechno
o všech.

V Číně se o nemluvně obvykle starají dědeček s babičkou. Dětské kočárky nejsou
oblíbené. Děti se tradičně nosí na rukou
nebo na zádech značně delší dobu než jejich
vrstevníci v západních státech. Děti také spí
společně v pokoji s rodiči déle než v evropských domech. Věří se, že to v dětech vzbuzuje „ducha kolektivnosti“, tak důležitého
pro Číňany.

Politika jednoho dítěte uplatňovaná v Číně způsobila, že Číňané
od roku 1975 vychovávají převážně jedináčky. Avšak v souvislosti
s růstem úrovně blahobytu společnosti vláda začíná měnit tento přístup. Mít větší počet dětí je – vedle drahých automobilů
a nemovitostí – projevem bohatství rodiny, která má na zaplacení
všech daní uložených státem. Dítě je „středem“ rodiny – je nazýváno „malým císařem“. Dokonce v chudších rodinách se příbuzní snaží poskytnout dětem to nejlepší.
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Část 2

Děti v Číně
CHILDREN MODULE |

Malý Číňan nemá mnoho volného času. Čínští rodiče
mají za to, že příliš mnoho volného času má negativní vliv na výsledky učení. Pokud však vznikne volný čas, děti mohou pouštět draky, trénovat kung-fu,
hrát stolní tenis nebo badminton či jiné aktivity na
čerstvém vzduchu. Rodiče to vnímají jako prvek ovlivňující celkový rozvoj dítěte.
Láska čínských rodičů, to je především péče o rozvoj
dítěte. Mladý Číňan má být pracovitý a usilovat o
dokonalost. Úkolem dospělých je vybavit potomstvo
schopnostmi, které budou užitečné v dospělosti.
Stejně jako v jiných zemích čínským dětem se nedovoluje ztrácet čas u televize a počítačových her, i když
mladá generace čím dál častěji používá internet.
Tradičně se čínská matka nepříliš stará o sebeúctu
dítěte. Svou nespokojenost s výsledky jeho činnosti
vyjadřuje upřímně a často velmi rázně. Není také
nadšená vším, co dělá dítě – určité věci jsou samozřejmostí a nemusí být odměňovány. Naopak skutečné úspěchy obdivuje celá rodina. Nicméně v poslední době je tento způsob výchovy příčinou diskusí
v čínských médiích.

Velký důraz ve výchově dětí rodiče kladou na ctnost
„dong shi” čili na to, aby se dítě vždy a bez napomínání umělo vhodně zachovat v dané situaci. Děti
mají být pozorné a zralé, musí především dbát na
jiné, potom na sebe. Mladý člověk musí také předvídat potřeby druhých.
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Část 3

Vzdělání
STUDENTS MODULE |
Vzdělání v Číně je považováno za neobvykle důležité a má přednost před
veškerými jinými záležitostmi. Číňané vkládají velké naděje do svých dětí
a důsledně se je snaží realizovat.

Učení v číns
ké škole se za
kládá hlavně
Aby se Číňa
na cvičení p
né naučili p
aměti.
sát, musí si
množství zn
za
pamatovat
aků. Je tedy
velké
docela poch
paměti je ne
opitelné, že
jdůležitějším
cvičení
prvkem vzdě
lávacího syst
ému.
Učitelé v Číně jsou velmi považováni. Za neslušné se považuje oslovovat je přímo jejich jménem – k příjmení
učitele se musí přidat slovo „učitel“ (Lao shi). Tak tedy,
pokud se učitel jmenuje např. Wang, měli byste jej oslovit Wang Lao shi (učiteli Wangu).

Kromě „dong shi” se objevuje ctnost „zhengjing”
čili chovat se slušně. Mladý Číňan musí být dobrým
občanem – věrným, čestným, ctnostným, spravedlivým a poslušným. V žádném případě by neměl odbíhat od přijatých norem.
Vzdělání v Číně začíná již ve věku 3 let a od té doby
začíná boj o pozici ve společnosti a také to, aby rodina byla pyšná na dosažené výsledky. Šestka s mínu-



sem může být rodinnou tragédií. Neuspokojivé školní
známky vedou k dalším dodatečným hodinám cvičení
doma podle pravidla „cvičení dělají mistra“.
Čínské děti jsou velmi snaživé – tráví hodiny nad knihami a navštěvují zájmové kroužky vybrané jejich rodiči. Nejčastěji jsou to lekce angličtiny, hra na hudební
nástroje, plavání a jiné pohybové aktivity.
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Část 3

Vzdělání
STUDENTS MODULE |

Čínský vzdělávací systém se dělí na tři úrovně: základní, střední
a střední škola předcházející zkouškám na vysokou školu.
Zkouška na vysokou školu se nazývá „vyšší zkouška“ (Gao kao)
a probíhá v červnu, každý rok, v každé provincii. Trvá 3 dny
a obsahuje matematiku, čínský jazyk, cizí jazyk a dodatečný
předmět, který si vybírá žák v návaznosti na požadavky směru
příštích studií.

V Číně v roce 2011 fungovalo 2429 státních a soukromých
vysokých škol. Toto číslo nezahrnuje vojenské akademie ani
univerzity v Hong Kongu a Makau (V Číně se nerozlišují tyto
typy škol). V současnosti studuje na čínských univerzitách asi
34 000 000 osob. Po 4 letech studia studenti získávají stupeň
bakaláře, a aby získali stupeň magistra, musí studovat další
2–3 roky. Doktorandské studium trvá převážně 3–5 let.

Ačkoli mnoho mladých Číňanů studuje (v roce 2011 78,7 %
všech absolventů středních škol studovalo), výběr na prestižní
vysoké školy je velmi tvrdý.
Někdy je nutné být nejlepším studentem ve své provincii,
aby se bylo možné dostat na nejprestižnější vysokou školu.
Konkurence je tvrdá a někdy pouze zlomek bodu rozhoduje o přijetí na školu. Některé vysoké školy provádějí vlastní
přijímací zkoušky „Goa Kao“ nebo přímé vstupní testy.



CČHÍ N
I NAA–- cToh m
i n ug s í tTo
e zKnnáotw
, nBeežfov ryec eYo
s tuu jGe o
te?

Část 3

Vzdělání
STUDENTS MODULE |

Číňané rádi zvou zahraniční studenty. Kromě ochoty dělit se o zkušenosti a znalosti motivací pro čínské univerzity k přijímání zahraničních studentů je zvýšení mezinárodní
prestiže svých škol.
Většina čínských studentů bydlí na vysokoškolských kolejích, kde jsou skoro vždy společné pokoje. Studenti sdílejí 4–6, a dokonce i 8lůžkové pokoje. Postgraduálním studentům jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje. Zahraniční studenti zpravidla nebydlí společně
s čínskými studenty v jednom pokoji.
Za vysokoškolské vzdělání se v Číně platí. Dokonce i státní školy vybírají školné.
Pro průměrnou čínskou rodinu jsou to velké výdaje. Avšak vzdělání dětí je prioritou
pro každou rodinu. Dokonce za cenu velkého odříkání rodiče i prarodiče šetří peníze
pro vzdělání dětí. Vzdělání je vnímáno jako cesta k lepší práci a blahobytu.
„Staň se lékařem, inženýrem nebo geniálním informatikem“ – taková jsou přání čínských
rodičů. Tato povolání se považují za prestižní. Jedním z důvodů, že mají takové společenské postavení, je to, že vyžadují mnoho let učení a doživotní vzdělávání.

Kromě toho, že tradiční profese související
s literaturou, jazyky nebo uměním nejsou tak vysoce ceněny jako věda, lékařství
nebo právo – pokud umožňují slušné výdělky – jsou vnímány pozitivně. Čínští rodiče
se velmi zajímají o budoucnost dětí a jejich
profesní kariéru.
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Cestování a turistika
TOURISTS MODULE |
Evropan se v Číně setká s úplně jiným světem, ale přátelskými lidmi,
čistými hotely, kde nehrozí krádeže. Čína je spíše bezpečnou zemí
pro turisty. Čína je velká země, a abyste ji poznali, musíte ji projet
křížem krážem. Nezapomeňte na to, že cestují nejen zahraniční turisté.
Milióny Číňanů také miluje cestovat.

Pokud cesta připadá na některé státní svátky probíhající několikrát v roce, je třeba
myslet mnohem dříve na rezervaci. Během
nejproslulejšího Svátku jara většina Číňanů
navštěvuje svůj rodný kraj, takže je třeba mít
na paměti, že veřejná doprava bude zcela
vytížena. Nezapomeňte, že šance na cestování a zakoupení lístků jsou v tomto období spíše mizivé. Zase ve městech – dokonce
provinčních – kdysi rozšířená kola nahradila
auta a je třeba počítat s běžnými dopravními
zácpami.

Letecká doprava
V současné době se v Číně rozrůstá počet nízkonákladových
leteckých linek, které nabízejí převozy mezi různými regiony Číny.
Cesta letadlem je dobré a bezpečné řešení pro zaneprázdněné
osoby, které se chtějí rychle dostat z bodu A do bodu B. Stojí za
to si zapamatovat, že je třeba si rezervovat místa s předstihem
– zejména v období prázdnin a svátků.
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Cestování a turistika
TOURISTS MODULE |

Cestování vlakem
Velkým dobrodružstvím je cestování čínskými vlaky.
Jsou rychlé a neobvykle přesné – zvláště moderní vysokorychlostní vlaky. Většina vlaků je zpravidla neuvěřitelně přecpaná.
Čínské jízdenky na vlaky jsou uvolněny do prodeje
v určeném počtu dnů před odjezdem. Musíte vědět,
kdy se budou prodávat, zpravidla je to 10 nebo 20
dnů před odjezdem. Ve svátečních dnech zakoupení
jízdenky hraničí se zázrakem – lidé táboří na stanici a
doslova bojují o místo ve vlaku.
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Spací vlaky mají měkké postele pro
zámožné cestující a tvrdá lehátka pro
chudší. Měkká sedadla a tvrdé lavice
jsou určeny pro další společenské
třídy.
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Cestování a turistika
TOURISTS MODULE |

Čínské státní svátky
Svátek

Datum

Počet volných dnů

Nový rok

1. ledna

3 dny

Svátek jara

Pohyblivý svátek (připadá na konec ledna až
konec února)

7 dnů

Festival Qingming
(Svátek čištění
náhrobků)

Pohyblivý svátek (připadá na 104. den po
zimním slunovratu, tj. kolem 2.–4. dubna)

3 dny

Svátek práce

1. května

3 dny

Svátek dračích lodí

Slaví se 5. den 5. měsíce podle lunárního
kalendáře

3 dny

Svátek středu podzimu

Slaví se 15. den 15. měsíce podle lunárního
kalendáře

1 den

Národní svátek (výročí
vytvoření ČLR)

1. října

7 dnů

Pamatujte si, že
mnoho Číňanů
si bere dovolen
ou kolem svátku a prodlužuje
si ji na svátečn
í
období. Je to zv
láště oblíbené
během Svátku
jara a Národníh
o
dne. V tomto o
bdobí všechny
možné doprav
ní prostředky
budou obzvlášť
přecpané.

13

CČHÍ N
I NAA–- cToh m
i n ug s í tTo
e zKnnáotw
, nBeežfov ryec eYo
s tuu jGe o
te?

Část 4

Cestování a turistika
TOURISTS MODULE |

Dialekty
V Číně se vyskytuje mnoho dialektů, ale pouze dva z nich jsou významné: mandarínský
a kantonský. Mandarínský získává čím dál větší význam v psané a mluvené formě, jako oficiální dialekt. Oba jsou tónovými jazyky. To znamená, že význam slova se mění v závislosti
na tónu a občas také na kontextu. Turista by měl znát několik základních čínských frází
(nebo mít nainstalovanou aplikaci projektu C4EU ve svém mobilním telefonu) a pamatovat na to, že Číňané nemluví příliš dobře anglicky.
Čínština se dělí na mluvený a psaný jazyk – znamená to jen, že zápis slova nemá nic společného s jeho zněním a výslovností (jako je tomu u evropských jazyků). Aby se Číňané
snáze mohli naučit jazyk, byly činěny pokusy spočívající v zapisování čínštiny pomocí latinské abecedy. Takto vznikl tzv. Pinyin (neboli forma fonetického zápisu čínských slov), který
umožňuje cizincům naučit se jazyk. V současné době komunikaci usnadňují počítače (není
třeba se trápit s krasopisem čínských znaků) – když zapíšeme slovo v pinyin, získáme příslušný čínský znak. Počítač může také číst tyto znaky.

Obchodování
a smlouvání
V Číně je smlouvání běžné. Patří to k tradici obchodování – kdekoli jste, můžete zkusit smlouvat slevu z ceny, zvláště v turistických regionech. Můžete začít na 10 %! Pokud obchodník nerozumí anglicky, můžete použít kalkulačku, abyste mu ukázali, kolik chcete zaplatit. Pamatujte
na to, že chytrý obchodník vás může zkoušet emocionálně vydírat, aby vás přesvědčil k zakoupení většího množství zboží a zaplacení vyšší ceny. Nakupujete-li, měli byste si uvědomit,
co opravdu chcete koupit a jaká cena je pro vás přijatelná.
14
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Restaurace v Číně jsou úchvatná, hlučná místa, kde
probíhají obchodní schůzky u jídla. V některých
restauracích jsou oddělené prostory rezervované
pro větší skupiny osob nebo pro zvláštní příležitosti. Přijmete-li od Číňana pozvání na večeři, můžete
se ocitnout v jednom z takovýchto sálů. Jako v každé zemi existují jak luxusní restaurace, tak i rychloobslužné bary v obchodních centrech. Menu je
zpravidla velká kniha s barevnými fotografiemi
pokrmů, v některých je popis jídel v angličtině, ale
na mnoha místech tak tomu není a je třeba vlastně hádat, co jíte. Čínská kuchyně používá mnoho
masa. Velmi oblíbené je vepřové, kuře, kachna
nebo ryby. Můžete si dokonce přinést vlastní živou
rybu v plastové nádobě a požádat o její přípravu
v kuchyni. Jestliže jste vegetariáni, nebudete hladovět, protože čínská kuchyně nabízí širokou škálu
chutných zeleninových jídel.
Turista, který nemá rád místní jídlo, se může
najíst v mezinárodních sítích jako Pizza Hut nebo
McDonalds. Jsou čím dál oblíbenější, ale také přizpůsobeny místním chutím, takže nelze očekávat,
že v nich najdete stejná jídla jako v Evropě.

15

Jídlo
Čínská kuchyně je rafinovaná a velmi různorodá. Jídlo
se liší v závislosti na regionu. Nejznámější je Sichuan
kuchyně nebo kuchyně z provincie Guangdong.
V každé převládá rýže nebo těstoviny, které tvoří základní složku většiny jídel. Známá kachna po
pekingsku, pirohy s masovou náplní a čínské polévky jsou známé po celém světě. Avšak slepičí nožky,
prasečí rypáky, ptačí hnízda a hmyz mohou lidem
ze západu zkazit chuť k jídlu – nemyslete si však, že
všichni Číňané jí pamlsky tohoto typu – je to mýtus.
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Různé zvyky
Cestujete-li do jakékoli jiné země, setkáte se s jinými
zvyklostmi a kulturou. Měli byste počítat s tím, že to co
se některým jeví jako normální, jiné udivuje, a nechtíc
můžete dokonce urazit. Čína v tom není žádnou výjimkou.
Číňané často vydávají při jídle zvuky, které jsou známkou
spokojenosti s pokrmem, a nikoli projevem nedostatku
slušnosti. Kromě toho se Číňané domnívají, že lépe „ven
než dovnitř“ a často plivají, kde se jim zamane. Někdy
také smrkají na zem a nezadržují větry. Kromě toho na
toaletách není standardem toaletní papír, takže vždy
buďte připraveni na tuto okolnost. Je třeba také vzít
v úvahu, že v Číně se často používají tzv. dřepové toalety.
Číňané nerozumí mnoha evropským zvykům, např.
vložení použitých kapesníků zpět do kapsy, okusování
nehtů, dloubání v zubech, dotýkání se prsty úst, dělání
grimas a gestikulace, zejména ukazování prstem.

Vyjednávání s Číňany je obvykle dlouhodobý
proces. Je třeba mít strpení, být optimistickým
a klidným a pamatovat na to, že Číňané nemají
ve zvyku vyslovovat přímo názory. Tradičně se
raději vyhnou přímé konfrontaci a zkoušejí opětovně najít řešení problému.

16

CČHÍ N
I NAA–- cToh m
i n ug s í tTo
e zKnnáotw
, nBeežfov ryec eYo
s tuu jGe o
te?

Vyje
dná
je o
bvy vání s
Č
k
pro le dlou íňany
ce
h
mít s. Je tř odobý
opt
imis strpen eba
í, bý
tick
ým
t
ak
lidn
ým

Část
5 5
Chapter

Obchodní etiketa
BUSINESS MODULE |
Při uzavírání obchodní spolupráce jsou nejdůležitější pro čínské
podnikatele kompetence obchodního partnera. Proto také už
během první schůzky ověřují jeho znalosti v daném oboru.
V závislosti na znalosti daného oboru jej buď respektují, anebo
zkouší využít jeho neznalosti.

Pokud během jednání padnou formulace jako „možná“, „vrátíme se k tomu později“ nebo „uvidíme“, měli
bychom to chápat jako „ne“. Také bychom měli pamatovat na to, že v čínštině nejsou žádné ekvivalenty slov
„ano” a „ne”.
Číňané krajně respektují hierarchii v soukromém a
profesním životě. Do konferenčního sálu vstupují jako
první šéfové delegace a oni vyjednávají. Partneři by
měli dbát na to, aby si byli rovni postavením. Členové
týmu by neměli vyjadřovat názory odlišné od názoru
lídra.
Porušení etikety Číňané považují za poskvrnění cti a
pohřbení šance na spolupráci. Pokud chcete obchodovat s Číňany, nikdy je nemůžete otevřeně kritizovat,
dělat si z nich legraci nebo se k nim chovat způsobem,
který neodpovídá jejich postavení, jaké zaujímají ve
firmě.
Velmi se cení přesnost – pozdní příchod na schůzku
je osobní urážkou. Schůzka začíná přivítáním hostitele
– šéfa týmu. Následně by to měla oplatit druhá strana (příslušně k postavení). Diskuse o banálních věcech
má uvolnit atmosféru a navodit příjemnou náladu.
Potlesk může být způsobem přivítání návštěvy ve firmě. Měl by být opětován.
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Kdo chce navázat obchodní kontakty s Číňany, měl by
si připravit mnoho vkusných vizitek – Číňané přikládají velkou váhu krásnému písmu. Pokud podáváte
nebo přijímáte vizitku, používejte obě ruce. Není
také vhodné schovávat vizitku do kapsy v přítomnosti jejího majitele. Často je užitečné umístit vizitku na
stůl před sebe během schůzky – pomáhá to zapamatovat si jméno a funkci obchodního partnera.
V přítomnosti nesmíte gestikulovat, dělat grimasy,
dotýkat se někoho nebo poklepávat na rameno, bezdůvodně se smát! Číňané si cení střízlivého chování a
klidu. Nesnášejí také ukazování prstem – pokud chcete na něco ukázat prstem, udělejte to celou dlaní.

Reprezentativní oblečení
Reprezentativní oblečení je konzervativní – tmavé obleky a obuv, tónované kravaty. Nejsou
přípustné smokingy. Obchodní etiketa pro ženy
předpokládá tmavé sukně nebo kostýmy a boty
na nízkém podpatku. Mini sukně, okázalé klenoty
nebo hluboce vystřižené halenky nedělají dobrý
dojem. V létě muži nemusí nosit kravaty nebo
saka. Akceptují se tmavé kalhoty a košile rozepnuté pod krkem.

Při uzavírání obchodu s Číňany předpokládejte
delší časový výhled. Nahlížejí na čas v „kosmické“
souvislosti a vždy plánují dlouhodobě. Zatímco
ukvapený Evropan by rád dostal všechno rychle.
Termíny realizací sjednávejte tak, abyste si nechali několik týdnů v záloze.
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Pozdravy
S přivítáním nebo rozloučením počkejte na iniciativu čínského partnera. Obvykle je přijatelné západní podání ruky. Někdy se však můžete
dopustit chyby, protože podle čínské tradice je
postačující úklon. Líbání na tvář je považováno za
příliš intimní a určitě nevhodné na prvních schůzkách. Je třeba si také všímat způsobu oslovování
obchodních partnerů. V Číně se vždy příjmení uvádí před jménem. Pokud má někdo vědecký titul, je
třeba jej uvést před příjmením. Předsedovi firmy
se projevuje úcta použitím fráze „Charmain …“
Mějte prosím na paměti také to, že Číňané neradi
přecházejí s obchodními partnery na „ty“.

Předávání dárků
Velmi důležitým prvkem obchodních a osobních kontaktů v Číně je tradice předávání dárků.
Číňané dávají dárky a očekávají od jiných totéž. Dárek musí být krásně zabalen. Nejlepší barvou je zlatá a červená a také stříbrná a růžová. Nepřípustná je bílá barva, která je v Číně barvou smutku. Číňané jsou velmi pragmatičtí a lze si toho všimnout v jejich přístupu k dárkům.
Dobrými obchodními dárky jsou firemní předměty, řemeslná ruční díla ze země obchodního
partnera, vkusné kancelářské potřeby. Dárek nemůže být příliš levný, což znamená nedostatek úcty, ani příliš drahý, aby se čínský partner necítil trapně příliš nízkou hodnotu svého dárku. Výjimečný význam se přikládá některým číslům. Číslo „4“ je zakázáno – připomíná slovo
„smrt“. Dobře se vnímá číslo „8“, které má podobný význam jako slovo blahobyt a rozvoj.
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Olympijské hry v Pekingu byly započaty 8. 8. 2008.
Číslo „9” znamená dlouhodobý vztah.
Při domácích návštěvách je třeba předat dárek
manželce hostitele. Jsou přijatelné čokoláda nebo
koňak. Dárky se nerozbalují před darujícím. Podle
tradice byste měli předstírat, že dárek nechcete přijmout. Druhá strana by měla naléhat. Teprve tehdy
je třeba jej přijmout oběma rukama a rozplývat se
vděčností.
Některé dárky jsou zakázány. Nepřijatelné je darovat
hodiny (je to znamení, když někoho odsoudí k smrti),
deštník (může znamenat rozchod), zelený klobouk
je známkou zrazeného manžela. Darování nožů také
není dobrý nápad.

Obchodní večeře
Navázání osobních vztahů je důležitější než oficiální
schůzky v kancelářích. Schopnost získat důvěru čínského partnera během trávení společného času je
klíčem k úspěchu. Oficiální a neoficiální obědy nebo
večeře jsou způsob budování partnerských vztahů,
a tedy se nelze divit, když se pořádají často. Je to místo pro široký okruh konverzace, nejenom obchodní.
Dobře se vnímá zájem o kuriozity Číny, což se vysoce hodnotí jako známka přátelství. Pamatujte však
na to, abyste nekritizovali čínský životní styl a nezačínali témata související s politikou.
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Velmi důležitou součástí osobních kontaktů jsou pozvánky na večerní bankety. Číňan očekává, že ho hostitel přivítá u vchodu a zavede k jeho místu u stolu,
které odpovídá jeho postavení ve firmě. Za nejdůstojnější se považuje místo ve středu naproti dveří
nebo situované směrem na východ, je samozřejmě
rezervováno pro nejdůležitějšího hosta (s nejvyšším
postavením). Další hosté jsou usazováni podle hierarchie, ti, kteří mají vyšší postavení v hierarchii, sedí
blíže k nejdůležitějšímu hostu. (Pokud banket probíhá doma, hostitel zaujímá méně významné místo
a nejdůstojnější je vždy pro nejdůležitějšího hosta.)
Pokud se používá kulatý stůl, nejdůležitější místo se
nachází naproti dveří. Od něho na levou a pravou
stranu zaujímaní místa osoby v pořadí od nejvyššího
postavení po nejnižší – až se všichni potkají na protilehlé straně.

Menu obchodní večeře se domlouvá předem a neměli byste očekávat možnost výběru jídel.
Nebudete také dotazováni, zda vám chutná určité jídlo.
Na stole musí být mnoho chodů – kolem 20. To svědčí o pohostinnosti hostitele a úctě k pozvaným osobám. Hostitel zahajuje hostinu – naloží porci nejlepšího jídla na talíř čestného
hosta. Host by měl ochutnat kousek z každého jídla a na konci nechat nedojedené zbytky na
talíři, což je znamení, že snědl dost. POZOR! Číňané podezíravě jednají s abstinenty a často
je vystaví zkoušce na konci jídla. Během večeře je třeba pomyslet na pronášení přípitků, což
patří k tradici. Nutně musíte pronést zdvořilostní přípitek za hostitele. Očekávejte však, že
přípitků bude mnohem více. Sklenice by se měly vypít do dna. Pokud odložíte svou sklenici
prázdnou, bude rychle doplněna.
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Zásady používání hůlek
Používání hůlek je čím dál častější v Evropě v souvislosti se vznikem čím dál většího počtu orientálních restaurací. V Číně je používání hůlek součástí etikety vypracované po tisíce let. Seznamte se tedy s jejími základy,
abyste neporušili společenské normy nebo dokonce
někoho neurazili.
Číňané oceňují používání hůlek při jídle. Evropané mají
však špatné zvyky v tomto ohledu vyplývající z používání příborů. Rovnoběžné uložení hůlek na talíři je
špatným znamením. Zvuk doprovázející klepnutí hůlek o okraj talíře se spojuje s žebráky, kteří kdysi takto upozorňovali na sebe. Nabírání čehokoli hůlkou se
považuje za nezdvořilé. Jídlo, které se obtížně jí hůlkami, se tradičně jí lžící. Za nezdvořilé se považuje ukazovat hůlkami na jinou osobu sedící u stolu. Hůlky by
nikdy neměly být zabodnuté svisle v misce! Protože to
připomíná kadidelnice umístěné v míse s jídlem ke cti
zemřelých. Když dítě nesprávně používá hůlky, zodpovědnost bude spočívat na rodičích, kteří zodpovídají
za jeho výchovu. Tradičně každá osoba používá vlastní
hůlky, aby si nabrala jídlo z nádoby na svůj talíř nebo
na talíře starších osob nebo hostů. V dnešní době se
často objevují „společné hůlky”, které se používají pro
nabírání jídla sobě nebo jiným osobám. Po použití by
se měly vrátit do nádoby, aby je mohly použít druhé
osoby.
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Při jídle je zvyklostí dovolit starším
lidem, aby jako první začali používat
své hůlky.
Hůlky by se neměly používat „vzhůru
nohama“. Je to přijatelné pouze v případě přenášení zbytků do jiné nádoby
a pouze v případě, když na stole nejsou
náhradní hůlky určené k tomuto účelu.
Hůlkami se nemá v jídle vrtat ani přehrabávat. Připomíná to kopání hrobu
a je to neakceptovatelné.
Odložení hůlek na okraj vlastní mísy
znamená, že je jídlo ukončeno. Uložení
hůlek na speciální podstavec nacházející se na boku mísy znamená pouze
přerušení jídla.
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Pečetě
Na západě se pečetě používají na důležité dopisy
a dokumenty. Pečeť označuje odesílatele dopisu,
označuje status dané osoby a někdy i povolání. V Číně
každá firma zaregistrovaná v Průmyslově-obchodní
administraci a schválená Úřadem veřejné bezpečnosti má povinnost nahlásit vzor oficiální pečetě (CHOP).
Pečeť zůstává na úředních dokumentech a slouží
k rozhodování sporných záležitostí. Pečetě se mohou
používat pro razítkování uzavíraných smluv mezi
obchodními partnery nebo jiných dokumentů. Právo
používat pečeť mají pouze osoby, které zaujímají ve
firmě vysoké postavení. Znamená to, že pečeť může
plnit funkci spolupodpisu a autorizačního nástroje
uvnitř firmy.

Menší firmy nemají právo používat pečetě v takovém
rozsahu jako velké podniky. Západní firma si musí
být vědoma, že může být požádána, aby předložila
a použila pečeť své firmy na veškerou obchodní
dokumentaci. Nezapomeňte na to, abyste si připravili
takové pečetě, protože Číňané neuznávají jinou
obchodní praxi.
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