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Čo musíte vedieť
predtým, ako 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

Predhovor
Keď sa chystáte do niektorej cudzej krajiny, alebo keď chcete nadviazať kontakt s cudzincom, musíte
rátať s tým, že sa môžu objaviť rôzne kultúrne rozdiely. Môžu sa týkať rôznych oblastí – stravovania, prístupu k času, pravidiel správania, úcty či životných priorít. Treba si tiež uvedomiť, že ľudia
majú prirodzenú tendenciu zovšeobecňovať, a týka sa to tiež „národných“ vlastností. Je to úplne
normálne, hoci je jasné, že nie všetci obyvatelia danej krajiny sa správajú tak isto a myslia tak isto,
ale na druhej strane, používanie stereotypov pomáha pochopiť odlišné kultúrne podmienky a nájsť
v nich prvotnú orientáciu. Pozývame vás na krátke spoznávanie Číny, špecifík čínskej kultúry ako aj
zvyklostí pri nadväzovaní osobných a profesionálnych kontaktoch s Číňanmi. Všetky tieto postrehy
musíte brať s istým odstupom, keďže tak ako obyvatelia iných krajín, aj Číňania sú rôzni. Väčšina
z nich ale pochádza z rovnakého kultúrneho prostredia, takže tie isté faktory predstavujú všeobecnú
spoločenskú normu. Dúfame, že informácie, ktoré tu predstavujeme, stanú sa istým východiskovým
bodom pre vaše objavovanie Číny a jej kultúrneho bohatstva.
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1. časť

Niekoľko slov o Číne
BASIC MODULE |
Čína je rozlohou najväčší ázijský štát a tretí najväčší štát na svete – po
Rusku a Kanade. Na území s rozlohou okolo 9 600 000 km2 býva viac
ako 1 300 000 ľudí.

V Číne sa nachádza niekoľko desiatok viacmiliónových aglomerácií. Podľa údajov Čínskej
akadémie sociálnych vied, bolo v roku 2009
v Číne 118 miest s počtom obyvateľov viac
ako 1 milión, a 4 mestá s počtom obyvateľov
viac ako 10 miliónov. Najhustejšie zaľudnené
čínske mestá: Čchung-čching okolo 29 190
000 v roku 2011, Šanghaj 23 470 000 v roku
2011, Peking 20 180 000 v roku 2011, región
Hongkongu má „iba” okolo 7 071 576 obyvateľov.
Čína je názov pochádzajúci od cudzincov.
Číňania tradične volajú svoju krajinu Ríšou
stredu (Čung-kuo), „Veľká krajina”, „Veľká
ríša”. Číňania v minulosti naozaj považovali
svoj štát za centrum sveta. Aj dnes sú Číňania
veľmi hrdí na svoju kultúru, národ, štát. Preto
sa v prítomnosti Číňana nekritizuje štát jeho
predkov, keďže sa môže každý Číňan veľmi
ľahko uraziť. Tak isto, ako keď sa cestuje do
iných krajín, ja v Číne je potrebné svoje kritické poznámky nechať pre seba. Ide hlavne
o tie záležitosti, ktoré Číne vyčítajú „Západné
štáty“, ako je politika jedného dieťaťa, dodržiavania ľudských práv a tzv. „3 T“ – Tibet,
Tajvan a Tchien-an-men.



Podľa oficiálnych vládnych údajov na území Číny žijú
predstavitelia 56 národných menšín. Sú to naozaj
menšiny, keďže 90% občanov Číny sa hlási k národnosti Han, a zostávajúce obyvateľstvo tvoriace 56
národných menšín je roztrúsených po celej krajine.
Nikto v Číne nechce, aby tieto menšiny zanikli, preto
sa napr. Politika jedného dieťaťa (vládna politika kontroly pôrodnosti) na nich nevzťahuje.
Podľa prieskumu, ktorý v roku 2007 realizovala
Univerzita Purdu, viac ako polovica čínskeho
spoločenstva sa považuje za ateistov. Je to následok
hlavne kultúrnej revolúcie Okrem toho sa v Číne
dajú nájsť vyznávači prakticky každého náboženstva
– taoizmu, buddhizmu, islamu, judaizmu.

v Číne dajú nájsť vyznávači
prakticky každého náboženstva

– taoizmu,
buddhizmu,
islamu,
judaizmu.
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1. časť

Etnické menšiny
BASIC MODULE |

Individuálny prístup ku každému človeku, ako
k samostatnému jedincovi, je charakteristický
pre západnú kultúru. Číňania sú od mladosti
vedení k tomu, že najdôležitejšia hodnota je
spoločnosť – jej dobre je dôležitejšie ako dobro jednotlivca. Práve kvôli tomu Číňania veľmi
často robia to, čo robia iní, myslí tak, ako myslia iní, a rozhodnutia sú prijímané kolektívne.
V konečnom dôsledku, ak všetci konajú určitým spôsobom, môže to mať nejaký zmysel.
Základná hodnota, ktorú Číňania uznávajú, je
harmónia v skupine. Osoby vystávajúce z davu, excentrici a individualisti „biantai” (nenormálny) sú vnímaní veľmi negatívne, hoci
sa táto tendencia pomaly mení. Hoci sa hlavne mladé pokolenie charakterizuje väčšou
tendenciou k individualizmu, pocit spolupatričnosti k rodine, firme či k štátu je stále veľmi
silný.
Chinese people regard the principles of
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1. časť

Hodnoty a postoje
BASIC MODULE |

Číňania považujú tradičné zásady taoizmu a konfucianizmu za základ ich kultúry a aj v súčasnosti si ich
udržiavajú. Práve z nich pochádza túžba po harmónii
so svetom, sebaprijatie, ako aj päť cností od Konfucia
určujúcich pravidlá spoločenského života: múdrosť,
cnosť, etiketa, úprimnosť, spravodlivosť a šľachetnosť.
Pre Číňana je najdôležitejšie „zachovať si tvár”. Je to
niečo podobné ako sú v západnej kultúre pojmy dôstojnosť, česť a dobré meno. Ľudia si cenia tých, ktorý
„zachovávajú svoju tvár“ a dbajú o to, aby si tvár zachovali aj iní. „Strata tváre” je pre Číňana obrovská
tragédia. Preto je pri vedení rozhovorov také dôležité zachovávať správnu diplomaciu. Priama kritika,
hlavne týkajúca sa názoru danej osoby na istú vec,
môže spôsobiť „stratu tváre“, čo môže byť príčinou
prerušenia potenciálneho priateľstva či obchodného
vzťahu.

Číňania neznášajú vystatovanie. Cenia si skromnosť,
a zdvorilosť chápu ako negovanie vlastnej osoby, čo je
viac menej rovnoznačné so západnou formou skromnosti. Číňan sa bude vždy znižovať a bude povyšovať
dôstojnosť druhej osoby. V reštaurácii sa bude hádať
o to, kto má zaplatiť účet, a na kompliment odpovie,
že nie je ho hoden. Treba si ale zapamätať, že to isté
čakajú od druhej strany.
Úcta k tradícii určuje život Číňana. Nie je to nič čudné, ak si uvedomíme, že pokračujú v tradícii, ktorá
ako jediná na svete trvá neprerušenie niekoľko tisíc
rokov. Číňania nie bez dôvodu považujú svoj príspevok k pokroku civilizácie za neoceniteľný. Predsa
papier, cestoviny, porcelán, desiatková sústava, dáždnik, hodváb, kompas, fúrik, tlač, pušný prach, čaj, či
zubná kefka, to vymysleli Číňania pre celé ľudstvo.
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2. časť

Deti v Číne
CHILDREN MODULE |
Deti sú v Číne zbožňované. Mať deti je životný cieľ. Deti sa nevnímajú
ako samostatné bytosti, ale ako potomkovia – pokračovatelia rodu.
Číňan je neodlúčiteľne a doživotne spätý so svojou rodinou, ktorá
ho miluje a akceptuje, ale tiež sa intenzívne do všetkého zapája a vie
všetko o každom svojom členovi.

V Číne sa o najmenšie deti starajú predovšetkým starý rodičia Detské kočíky nie sú
populárne. Deti sa tradične nosia na rukách
alebo na pleciach oveľa dlhšie, ako ich rovesníci v západných krajinách. Tak isto, deti
spia v jednej izbe s rodičmi oveľa dlhšie, ako
je zvykom v Európe. Verí sa, že to v deťoch
vzbudzuje „ducha komunity, spoločnosti”, čo
je pre každého Číňana absolútne dôležité.

Následkom Politiky jedného dieťaťa Číňania od roku 1970 vychovávajú väčšinou jedináčikov. Ale vzhľadom na nárast životnej
úrovne spoločnosti, vláda tento prístup začína prehodnocovať.
Veľký počet detí – súčasne s drahými autami a sídlami – je prejavom bohatstva rodiny, ktorá si môže dovoliť platiť všetky štátom požadované dane. Dieťa je „centrum” rodiny – volá sa „malý
cisár”. Dokonca aj v chudobnejších rodinách sa príbuzní snažia
zabezpečiť deťom všetko najlepšie.
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2. časť

Deti v Číne
CHILDREN MODULE |

Malý Číňan nemá veľmi veľa voľného času. Čínsky
rodičia si myslia, že príliš veľa voľného času negatívne vplýva na výsledky učenia. Ale ak sa nejaký voľný
čas predsa objaví, dovoľujú deťom púšťať šarkany,
trénovať kung-fu, hrať ping-pong, bedminton, alebo
iné športové aktivity na čerstvom vzduchu. Rodičia to
vnímajú ako element vplývajúci na všeobecný rozvoj
dieťaťa.
Láska čínskych rodičov sa prejavuje hlavne ako starostlivosť o rozvoj dieťaťa. Mladý Číňan má byť pracovitý a snažiť sa o dokonalosť. Na druhej strane, úlohou
dospelých je naučiť svoje ratolesti schopnosti, ktoré
budú potrebovať ako dospelí. Presne tak ako aj inde,
aj v Číne sa deťom zakazuje strácať čas na pozeranie
televízie či na hranie počítačových hier, hoci mladé
pokolenie čoraz častejšie používa internet.

Tradičná čínska matka sa veľmi netrápi sebahodnotením dieťaťa. Svoju prípadnú nespokojnosť s výsledkami jeho práce vyjadruje doslovne a často bez okolkov. Tiež nežasne nad všetkým, čo dieťa robí – isté
veci sú samozrejmé a nemusia sa odmeňovať. Ale ak
dieťa uspeje a niečo dosiahne, obdivuje ho celá rodina. V posledných časoch sa o tomto spôsobe výchovy detí veľmi veľa diskutuje v čínskych masmédiách.

Pri výchove detí sa veľký dôraz kladie na cnosť „dong
shi”, tzn. ide o to, aby sa dieťa vždy a bez napomínania správalo vhodne podľa danej situácie. Deti
musia byť pozorné a dospelé, najprv sa postarať
o iných a až potom o seba. Okrem toho musí mladý
človek predvídať potreby iných.
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3. časť

Vzdelávanie
STUDENTS MODULE |
Vzdelávanie má v Číne veľmi dôležité postavenie, má prednosť pred
všetkými inými záležitosťami. S deťmi majú veľké očakávania a
konzekventne sú vedené k ich zrealizovaniu.

Učenie v čín
skej
Ak sa chce m škole je založené hlavne
na memorov
ladý Číňan n
aní.
aučiť písať,
obrovský p
musí si zapa
očet znako
m
v. Tým sa
ätať
vysvetliť, p
dá aspoň č
rečo je cv
ia
st
o
ič
čne
e
n
elementom
vzdelávacieh ie pamäte najdôležite
jším
o systému.
Učiteľom sa v Číne prejavuje veľká úcta. Učiteľ sa nesmie
oslovovať priamo, považuje sa to za neslušné, pri oslovovaní sa dodáva slovo „učiteľ“ (Lao shi). Ak na učiteľ
volá napr. Wang, oslovuje sa ako Wang Lao shi (učiteľ
Wang).

Okrem cnosti „dong shi” je tu aj cnosť „zhengjing”,
čiže byť správnym. Mladý Číňan má byť aj dobrý občan - verný, čestný, cnostný, spravodlivý a poslušný.
V žiadnom prípade sa nesmie vychyľovať od prijatých noriem.
V Číne sa vzdelávací proces začína vo veku 3 rokov,
a od toho momentu sa začína boj o pozíciu v spoločnosti, ako aj o získanie chvály pre celú rodinu. Deti sú
od najmladších rokov vedené k súpereniu a k snaže

niu o dosiahnutie najvyšších mét. Jednotka z mínusom
môže v rodine vyvolať drámu. Ak výsledky dieťaťa nie
sú uspokojivé, čakajú ho dodatočné hodiny domácich
úloh, v súlade s maximou – cvičenie robí majstra.
Čínske deti veľmi ťažko pracujú – trávia mnohé hodiny
nad knihami a bežne chodia na dodatočné krúžky, ktoré im vyberajú rodičia. Najčastejšie sú to hodiny angličtiny, hra na hudobných nástrojoch, plávanie alebo
iné pohybové aktivity.
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3. časť

Vzdelávanie
STUDENTS MODULE |

Čínsky školský systém je rozdelený na tri úrovne: základná škola,
gymnázium a stredná škola (po nej nasleduje už vysoká škola).
Skúška umožňujúca štúdium na univerzite, obdoba maturity,
sa volá „vyššia skúška“ (Gao kao), a koná sa každý rok v júny
v každej provincii. Trvá 3 dni a skladá sa zo skúšok z matematiky, čínštiny, cudzieho jazyka a dodatočného predmetu, ktorý
si vyberá žiak podľa požiadaviek plánovaného odboru vysokoškolského štúdia.
V roku 2011 bolo v Číne 2429 štátnych a súkromných vysokých škôl. Toto číslo nezahŕňa vojenské vyššie akadémie
a ani univerzity v Hong Kongu a Makau (v Číne sa vyššie
školy nerozdeľujú na žiadne typy). Na čínskych univerzitách
aktuálne študuje okolo 34 000 000 poslucháčov. Po 4 rokoch štúdia dosahujú 1. stupeň bakalára, a na dosiahnutie
2. stupňa magistra musia študovať ďalšie 2-3 roky. 3. stupeň
štúdia – doktorát, trvá približne 3-5 rokov.

Napriek tomu, že väčšina čínskej mládeže študuje (v roku 2011
až 78,7% všetkých absolventov stredných škôl študovalo na
univerzite), konkurencia na miesta na tých najlepších univerzitách je obrovská, až zarážajúca.
Niekedy musí byť žiak najlepším žiakom v celej provincii, aby
sa dostal na najlepšiu vysokú školu. Konkurencia je taká zdrvujúca, že niekedy zlomok bodu rozhoduje o prijatí, alebo neprijatí. Niektoré vysoké školy majú svoju vlastnú vyššiu skúšku
„Goa Kao“, alebo prijímaciu skúšku vo forme testu.



ČC ÍHNI A
N A- -č oT hmi nu gs sí t eTov eK dn ioewť pBreefo
d tr ýemYo
, u
a ko
G ov y c e s t u j e t e ?

3. časť

Vzdelávanie
STUDENTS MODULE |

Čína veľmi ochotne prijíma na svoje univerzity zahraničných študentov. Okrem možnosti výmeny vedomostí a skúseností, čínske univerzity k otvoreniu na zahraničných
poslucháčov motivuje zvýšenie pozície svojej školy na medzinárodnej úrovni.
Väčšina čínskych študentov býva v internátoch v univerzitných kampusoch. V jednej
internátnej izbe bývajú 4-6 študenti, niekedy aj 8. Študenti druhého stupňa väčšinou
bývajú v dvojlôžkových izbách. Zahraniční študenti s pravidla nebývajú v jednej izbe
s čínskymi študentmi.
Vysoké školy sú v Číne spoplatnené. Dokonca aj na štátnych školách sa musí platiť školné. Pre priemernú čínsku rodinu je to veľmi veľký výdavok. Ale vzdelanie detí je prioritou každej rodiny. Dokonca aj za cenu veľký zrieknutí a obetí, rodičia a starí rodičia
odkladajú peniaze na vzdelanie svojich potomkov. Vzdelanie sa považuje za priepustku
k lepšej práci a tým aj k bohatstvu.
„Staň sa lekárom, inžinierom alebo geniálnym informatikom“ – to si od detí prajú čínsky
rodičia. Tieto povolania sa považujú za prestížne. Vnímajú sa ako ideálne vzhľadnom
na to, že vyžadujú veľmi veľa učenia a stáleho nadobúdania nových poznatkov počas
celého života.

Napriek tomu, že tradičné štúdia súvisiace
s literatúrou, jazykmi či umením, nie sú tak
vysoko cenené ako technické smery, medicína či právo, v súčasnosti – ak dávajú možnosť získať slušný plat – tiež sú prijímané
pozitívne. Čínsky rodičia sa veľmi zaujímajú
o budúcnosť svojich detí a stabilitu ich profesionálnej kariéry.
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4. časť

Cestovanie a turistika
TOURISTS MODULE |
Európan, ktorý navštívi Čínu, stretne sa s úplne novým svetom,
s priateľskými ľuďmi, čistými hotelmi, v ktorých sa netreba báť, že
vám niečo ukradnú. Čína je pre turistov pomerne veľmi bezpečná
destinácia. Čína je obrovská krajina, preto ak ju niekto chce celú
spoznať, musí prejsť tisíce kilometrov. Nezabúdajte, že v Číne nie sú
iba zahraniční turisti, ale aj domáci. Milióny Číňanov tiež rado cestuje.

Ak plánujete vašu cestu počas niektorého čínskeho štátneho sviatku, o rezerváciách musíte
pomyslieť oveľa skôr. Počas najväčšieho čínskeho sviatku – Jarného festivalu, väčšina Číňanov
navštevuje svoje rodné mestá, čo znamená,
že všetky prostriedky verejnej dopravy budú
napchané až na hranice možností. Šanca kúpiť si lístok a vydať sa na cestu je v tomto období veľmi malá. Znovu v mestách – dokonca
aj v tých vo vzdialených provinciách - niekedy
bežne používané bicykle nahradili autá, preto
musíte počítať so všadeprítomnými zápchami
a kolónami.

Letecká doprava
V súčasnosti sa v Číne objavuje čoraz viac pomerne lacných
leteckých spoločností, ktoré ponúkajú linky medzi rôznymi
regiónmi Číny. Cestovanie lietadlom je dobré a bezpečné riešenie
pre tých, ktorý nemajú veľa času, a chcú sa rýchlo premiestniť
z miesta A do miesta B. Aj tu nesmiete zabudnúť, že hlavne
v období prázdnin a sviatkov, je potrebné zarezervovať miesta
oveľa skôr.
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4. časť

Cestovanie a turistika
TOURISTS MODULE |

Železničná doprava
Cestovanie čínskymi vlakmi je isto veľký zážitok. Sú
rýchle a veľmi presné – hlavne ak hovoríme o moderných vysokorýchlostných vlakoch. Skoro všetky vlaky
sú zaplnené až na hranicu možností.
V Číne funguje systém predaja lístkov, ktorý umožňuje kúpiť a zarezervovať miesta skôr, s určitým časovým
odstupom. Ak chcete mať istotu, že sa vám podarí
kúpiť lístok, musíte si zistiť, kedy sa začína predpredaj
- spravidla je to 10 alebo 20 dní pred odjazdom. Počas
sviatkov je kúpenie lístka doslovne zázrak – ľudia čakajú na staniciach a doslova bojujú o miesto vo vlaku.
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Pre bohatších sú určené mäkké postele, pre chudobnejších tvrdé lôžka.
Mäkké sedadlá a tvrdé lavice sú určené pre ďalšie spoločenské triedy.
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Čínske štátne sviatky
Sviatok

Termín

Počet voľných dní

Nový rok

1. januára

3 dni

Jarný festival
(Čínsky nový rok)

Pohyblivý sviatok (je to niektorý deň od konca
januára do konca februára)

7 dní

Festival Qingming
(Festival čistenia
náhrobkov)

Pohyblivý sviatok (je to 104. deň od zimného
slnovratu, tzn. okolo 2.-4. apríla)

3 dni

Sviatok práce

1. mája

3 dni

Festival dračích lodí

Slávi sa 5. dňa 5. mesiaca podľa mesačného
kalendára

3 dni

Mesačný festival alebo
Festival stredu jesene

Slávi sa 15. dňa 8. mesiaca podľa mesačného
kalendára

1 deň

Národný sviatok
(výročie založenia ČĽR)

1. októbra

7 dní

Aj v Číne je bežn
é, že si Číňania
počas sviatkov
zo
no a tak si pred berú voľĺžia sviatočné
obdobie. Popu
lárne je to hlavne počas Jarn
ého festivalu
(Čínsky nový ro
k), ak
Národného svia o aj počas
tku (výročie
vytvorenia ČĽR
). Počas týchto
sviatkov budú
všetky dopravn
é
prostriedky ne
uveriteľne nab
ité.
13
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Dialekty
V Číne sa hovorí mnohými dialektmi, ale najvýznamnejšie sú iba dva: mandarínsky a kantonský. Mandarínsky dialekt sa presadzuje čoraz viac v hovorenej aj písanej čínštine, ako
oficiálny dialekt. Obidva jazyku sú tónické. To znamená, že význam slova závisí od tonácie,
a niekedy aj od kontextu. Každý cestovateľ by mal v čínštine poznať niekoľko základných
výrazov (alebo môže mať nainštalovanú aplikáciu projektu C4EU na svojom smartfóne),
a nezabúdať, že Číňania po anglicky veľmi dobre nehovoria.
Čínština je pomerne komplikovaný jazyk. Delí sa na hovorený a písaný jazyk - znamená to,
že zápis slova vôbec nesúvisí s jeho znením a ani výslovnosťou (na rozdiel od európskych
jazykov). Vzhľadom na tento problém a pre potreby učenia sa čínštiny, boli vytvárané
mnohé pokusy zapisovať čínštinu pomocou latinskej abecedy. Takýmto spôsobom vznikol tzv. Pchin-jin (forma fonetického zápisu čínskych slov), ktorý Európanom dáva šancu
spoznať a naučiť sa čínštinu. V súčasnosti komunikáciu zjednodušujú počítače (netreba sa
trápiť kaligrafiou) - slová sa píšu v pchin-jin, a príslušný čínsky znak sa vytvorí automaticky
Počítače tiež dokážu tieto znaky prečítať.

Obchod
a jednanie
Z Číňanmi sa musíte jednať. Patrí to k tradícii obchodu – vždy sa treba pokúpiť zjednať cenu,
hlavne v turistických oblastiach, vďaka čomu môžete výrazne znížiť cenu. Môžete začať na
10%! Ak obchodník nerozumie anglicky, môžete použiť kalkulačku, aby ste ukázali, koľko
chcete zaplatiť. Dobré je uvedomiť si, že dobrý obchodník sa bude pokúšať o istú formu emocionálneho vydierania, aby získal vyššiu cenu a predaj viac tovaru. Keď nakupujete, najprv si
dobre premyslite, či naozaj chcete kúpiť danú vec, a koľko ste za ňu ochotný zaplatiť.
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Čínske reštaurácie prekypujú životom, hučia hovormi, sú to miesta, kde sa konajú obchodné stretnutia
pri jedle a rozhovore. V niektorých reštauráciách
sú osobitné miestnosti na špeciálne príležitosti
a vyhradené pre väčšie skupiny osôb. Ak vás pozve Číňan na večeru, môžete očakávať, že stretnutie bude práve v jednej z takýchto miestností. Ako
všade na svete, nájdete veľmi luxusné reštaurácie,
ale aj bary s rýchlym občerstvením v obchodných
centrách. Jedálny lístok je spravidla veľká kniha, v
ktorej nájdete farebné fotografie jednotlivých jedál. V niektorých sú aj opisy jedál v angličtine, ale
vo väčšine miest to ešte stále nie je bežné, preto
často pri výbere jedla treba skôr hádať. V čínskej
kuchyni sa používa veľa mäsa. Obľúbená je bravčovina, kuracina, kačacina a rybacina. Často si hosť
môže priniesť vlastnú živú rybu vo vrecku, a poprosiť o jej prípravu v reštaurácii. Vegetariáni sa nemusia obávať - v čínskej kuchyni sa nájde obrovské
množstvo chutných bezmäsitých jedál.
Turisti, ktorí neradi experimentujú s miestnymi
jedlami, bez ťažkostí nájdu nejakú známu sieť
(Pizza Hut, McDonalds). Sú čoraz populárnejšie.
Samozrejme, tak ako všade, ich ponuka je prispôsobená miestnym chutiam. Preto neočakávajte, že
v nich nájdete to isté čo v Európe
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Jedlo
Čínska kuchyňa je rafinované a veľmi rôznorodá,
v závislosti od regiónu. Medzi najznámejšie patrí S’čchuánska kuchyňa a kuchyňa provincie Kuang-tung.
V každom jedle dominuje ryža alebo cestovina - základná zložka každého jedla. Úžasná kačka na pekinský spôsob, pirohy s mäsom a čínske polievky, či známe na celom svete čínske pirôžteky s mäsom, ktoré
sa všade predávajú. Na druhej strane pohľad na kuracie paprčky, svinské pysky, vtáčie hniezda a hmyz,
môže európskym turistom zobrať chuť na jedlo, ale
musíme povedať, že nie všetci Číňania jedia tieto lahôdky - je to jeden z nepravdivých mýtov.
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Rôzne zvyklosti
Cesta do inej krajiny prináša so sebou aj stretnutia s inými zvyklosťami a kultúrou. Treba počítať s tým, že to, čo
pre jedných je prirodzené, iných môže zadiviť, či dokonca aj nechtiac uraziť. Čína nie je výnimka.
Číňania počas jedla vydávajú zvuky, ktoré sú pre nich
znakom spokojnosti s jedlom, a nie sú prejavom zlého správania. Tak isto na uliciach oveľa častejšie pľujú,
pričom neberú ohľad na miesto. Niekedy sa stáva, že
sa sople vyfukujú priamo na zem, a bez zábran prdia.
Okrem toho, toaletný papier vo verejných záchodoch
nie je štandard, preto je lepšie mať so sebou svoj vlastný. Nečudujte sa, ak vo verejných záchodoch nie sú toaletné misy, ale iba otvory, nad ktorými sa počas potreby čupí, je to v Číne pomerne bežné.
Na druhej strane Číňania nerozumejú mnohé prejavy
správania Európanov, ako napr. zvyk schovať použitú
vreckovku späť do vrecka, obhrýzanie nechtov, šprtanie v zuboch, dotýkanie sa prstami úst, robenie grimás,
či gestikulovanie rukami, hlavne ukazovanie prstom.

Rokovania s Číňanmi sú väčšinou dlhotrvajúci proces. Musíte byť trpezlivý, optimisticky
naladený a pokojný, nezabúdajte, že Číňania
väčšinou nevyjadrujú svoj názor priamo.
Tradične sa radšej vyhnú priamej konfrontácií, opätovnému prehodnoteniu problému
a hľadaniu iného riešenia.
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Pre čínskeho podnikateľa sú počas nadväzovania obchodnej
spolupráce podstatné kompetencie partnera. Preto už na prvom
stretnutí overuje jeho odborné znalosti v danej oblasti. Od poznania
reálií daného odvetvia závisí, či partnerovi prejavia úctu, alebo či sa
pokúsia využiť jeho nevedomosť.

Ak sa počas rozhovorov objavia odpovede ako „možno”, „vrátime sa k tomu neskôr” či „uvidíme”, treba to
chápať ako „nie”. Zaujímavosťou isto je, že v tradičnej
čínštine neexistujú slová pre „áno” a „nie”.
Číňania prejavujú pozoruhodnú úctu voči hierarchii
v súkromnom a profesionálnom živote. Preto do konferenčnej miestnosti najprv vchádzajú vedúci delegácie, a oni aj vedú rokovania. Partneri sa musia postarať, aby zastávali pozície na tej istej úrovni. Členovia
tímu nesmú vyjadriť protichodný názor s názorom
vedúceho delegácie.
Porušenie etikety Číňania považujú za poškvrnenie cti,
čo môže znamenať koniec šance na spoluprácu. Kto
chce obchodovať s Číňanmi, nemôže ich nikdy priamo
kritizovať, nemôže žartovať na ich účet a musí sa k nim
správať v súlade s pozíciou, ktorú vo firme zastávajú.
Presnosť sa cení veľmi vysoko – zmeškanie stretnutia
znamená osobnú urážku. Stretnutie začína privítaním
hostiteľ – vedúci tímu. Potom nasleduje odpoveď zo
strany hosťa (s príslušným statusom). Rozhovor na
nepodstatné témy má uvoľniť atmosféru a navodiť
príjemnú náladu. Znakom privítania počas návštevy
firmy môže byť aj potlesk. Mal by sa opätovať.
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Kto chce nadviazať obchodné kontakty s Číňanmi,
musí si pripraviť množstvo elegantných vizitiek Číňania prikladajú veľký význam peknému písmu.
Pri podávaní a prijímaní vizitiek, treba vždy použiť
obidve dlane. Vizitky sa nesmú vložiť do vrecka v prítomnosti jej majiteľa. Vizitku treba počas stretnutia
umiestniť pred seba na stole – pomáha to zapamätať
si priezvisko a pozíciu vášho obchodného partnera.
Počas obchodných rozhovorov sa nesmie gestikulovať, robiť grimasy, niekoho sa dotýkať či poklepať,
chichotať sa, či bez dôvodu sa zasmiať! Číňania si cenia zdržanlivé správanie a pokoj. Neznášajú ukazovanie prstom – ak chceme niečo ukázať, treba to urobiť
celou dlaňou.

Biznisové oblečenie
Biznisové oblečenie je konzervatívne – tmavé obleky a topánky, nevýstredné kravaty. Nepoužívajú
sa smokingy. Podľa biznisovej etikety, ženy si obliekajú tmavé sukne alebo kostýmy a nie veľmi
vysoké topánky. Sukne nezakrývajúce kolená, nápadná bižutéria či hlboké výstrihy nie sú v Číne
milo videné. Cez leto nemusia muži nosiť kravaty
ani saká. Akceptovateľné sú tmavé nohavice a košele rozopnuté pod krkom.

Ak plánujete obchodovať s Číňanmi, musíte sa
pripraviť na dlhú časovú perspektívu. Čas chápu
v jeho „kozmickom” význame a všetko plánujú
dlhodobo. A unáhlený Európan chce mať všetko
rýchlo. Termíny realizácie treba dohodnúť tak,
aby zostávalo ešte niekoľko týždňov rezervy.
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Vítanie a lúčenie
Pri privítaní a lúčení je lepšie ak počkáte na iniciatívu vášho čínskeho partnera. Bežne sa používa západné podanie rúk. Niekedy môže dôjsť
k malému nedorozumeniu, keďže podľa čínskej
tradície stačí úklon. Bozky (na líca) sa považujú za
príliš intímne prejavy, a isto sú neprípustné počas
prvých stretnutí. Dôležité je venovať pozornosť,
akým spôsobom oslovujete partnerov. V Číne sa
priezvisko vždy uvádza pred menom. Ak má niekto akademický titul, musí sa uviesť pred priezviskom. Úcta voči predsedovi predstavenstva firmy
sa prejavuje používaním oslovenia „Predseda …”
Číňania veľmi neradi prechádzajú s obchodnými
partnermi na neformálne oslovovanie, tykanie.

Dávania darom
Dôležitou súčasťou obchodných a spoločenských kontaktov v Číne je tradícia dávania darov.
Číňania dávajú dary a očakávajú, že sami budú obdarovaní. Darček musí byť pekne zabalený.
Najlepšie farby sú žltá a červená ako aj strieborná a ružová. Biela sa nesmie v tejto situácii
používať, keďže biela je v Číne symbolom smútku. Číňania sú veľmi pragmatický, čo si môžete
všimnúť aj v ich vzťahu k darčekom. V obchodných kontaktoch sú vhodné vkusné firemné predmety, umelecké diela z krajiny partnera, elegantné kancelárske doplnky. Darček nemôže byť
príliš lacný, čo je prejavom neúcty, ale nemôže byť ani príliš drahý, čím by sa náš čínsky partner
mohol dostať do rozpakov vzhľadom na príliš nízku hodnotu svojho daru. Výnimočný význam
sa pripisuje aj niektorým číslam. „4” je zakázané číslo – pripomína slovo „smrť”. Cenené je číslo
„8”, ktoré pripomína slovo označujúce úspech a rozvoj.
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Olympijské hry v Pekingu sa začali 8. augusta 2008.
„9” znovu označuje dlhotrvajúci vzťah.
Ak sa návšteva koná doma, dar sa musí odovzdať
žene hostiteľa. Môžu to byť bonboniéra alebo koňak.
Darčeky sa pri darcovi neotvárajú. Pri prijímaní daru sa
podľa tradície má predstierať, že dar nechcete prijať.
Následne druhá strana nalieha. Až vtedy môžete dar
prijať a doslovne, rozplynúť sa vo vďačnosti. Darčeky
sa dávajú aj prijímajú vždy obidvomi rukami.
Niektoré darčeky sú zakázané. Nesmú sa darovať hodinky (znak pripomína uctievanie mŕtvych), dáždnik
(môže symbolizovať rozchod), zelený klobúk (je to
znak zrádzaného muža). Darovanie nožov tiež nie je
dobrý nápad.

Obchodná večera
Dôležitejšie ako oficiálne stretnutia v kanceláriách je
nadväzovanie osobných kontaktov. Schopnosť získať
dôveru čínskeho partnera počas spoločného trávenia
času je podstatným základom úspechu. Oficiálne a neoficiálne obedy alebo večere sú príležitosťou vytvárania
partnerských vzťahov, preto nebuďte prekvapený ich
počtom. Počas neoficiálnych stretnutí nie je potrebné
nasilu viesť konverzáciu a v žiadnom prípade sa nesmie
hovoriť o obchodných záležitostiach. Na druhej strane sa
od hostí očakáva, že sa budú nadšenie zaujímať o Čínu,
čo sa považuje za prejav priazne. Nezabúdajte, že počas
týchto stretnutí nesmiete kritizovať čínsky životný štýl
a hovoriť o témach súvisiacich s politikou.
20
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Veľmi dôležitou súčasťou osobných kontaktov je pozývanie na večerné bankety. Číňan očakáva, že ho
hostiteľ privíta pri vchode a odprevadí ho ku stolu na
miesto vybrané príslušne podľa jeho pozície vo firme. Za najdôstojnejšie sa považuje miesto v strede
oproti dverám, alebo sa nachádza na východnej strane, je to miesto zarezervované pre najdôležitejšieho hosťa (s najvyššou spoločenskou pozíciou). Ďalší
hostia sa usádzajú podľa hierarchie - čím vyššie postavenie, tým miesto bližšie k centrálnemu miestu.
(Ak sa večierok koná doma, hostiteľ sedí na najmenej
dôležitom mieste a najdôstojnejšie miesto tradične
ponecháva pre najvýznamnejšieho hosťa).
Ak je stôl okrúhly, najdôstojnejšie miesto sa nachádza oproti dverám. Od tohto miesta, vpravo aj vľavo,
miesta obsadzujú osoby od najvyššie postaveného,
až sa všetci stretnú na druhej strane.

Menu obchodnej večere sa dohaduje skôr, preto neočakávajte, že budete mať možnosť výberu. Dokonca sa neobjaví ani otázka, či vám ponúkané jedlo chutilo.
Na stole by malo byť viacero jedál – okolo 20. Je to prejav pohostinnosti hostiteľa a úcty k pozvaným hosťom. Pohostenie začína hostiteľ naložením porcie najlepšieho jedla pre čestného
hosťa. Slušnosť káže ochutnať kúsok z každého jedla na konci nechať nedojedené zvyšky na
tanieri - je to znak sýtosti. POZOR! Číňania sa k osobám, ktoré nepijú, správajú podozrivo,
a často ich na konci pohostenia skúšajú. Počas večere je potrebné myslieť o prípitkoch, ktoré
sú súčasťou tradície. Každý hosť musí samozrejme predniesť zdvorilý prípitok za hostiteľa.
Treba sa ale pripraviť na to, že prípitkov bude oveľa viac. Pohárik sa má vypiť do dna. Treba
tiež očakávať, že ak položíte úplne prázdny pohárik, veľmi rýchlo vám nalejú znovu.
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Pravidlá používania paličiek
Používanie paličiek je na svete čoraz viac bežnejšie, nakoľko všade objavuje čoraz viac orientálnych reštaurácií.
V Číne sa používanie paličiek považuje za súčasť spoločenského správania, a bolo vypracovávané tisícky rokov.
Preto je dobré poznať základy, aby ste neurobili foux pas
alebo dokonca niekoho neurazili.
Číňania ocenia, keď ukážete, že si s paličkami viete poradiť. Európania majú ale v tejto veci dosť zlé zvyky,
čiastočne pochádzajúce z pravidiel používania príboru.
Rovnobežne uložené paličky na tanieri predstavujú zlé
znamenie. Zvuk, ktorý vydávajú paličky dotýkajúc sa
vášho taniera, pripomína zvuk, ktorý vydávajú žobráci
udierajúci paličkami misku, aby pritiahli na seba pozornosť. Navíjanie alebo napichovanie niečoho na paličky
sa považuje za neslušné. Jedlo, ktoré by sa paličkami jedlo len veľmi ťažko, sa jednoducho je lyžičkou. Za prejav
zlej výchovy sa považuje aj ukazovanie paličkami na inú
osobu sediacu pri stole, či mávanie paličkami. Paličky
sa v žiadnom prípade nesmú zapichnúť v miske kolmo!
Takáto pozícia pripomína kadidlá, ktoré sa umiestňujú v obetnej čaše na počesť zomrelých. Ak paličky nesprávne používa dieťa, obviňovaní sú jeho rodičia, ktorí
sú zodpovední za jeho výchovu. Tradične, každá osoba
používa „svoje” paličky pri nakladaní jedla na svoj tanier
alebo pri nakladaní iným spolustolovníkom. V súčasnosti
sa často objavujú aj „spoločné paličky”, ktoré sa používajú na nakladanie jedla pre seba aj pre iných. Keď sa jedlo
naloží, musia sa vrátiť do nádoby, v ktorej boli, aby ich
mohli použiť aj ďalší.
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Počas stolovania platí pravidlo, že najstarší ako prví začínajú používať svoje
paličky.
Je neprípustné používať paličky „hore
nohami”. Použitie paličiek naopak je akceptovateľné iba pri prenášaní zvyškov
jedla z jednej nádoby do druhej, a to
iba v takom prípade, ak na stole nie sú
žiadne voľné paličky určené na tento
účel.
Paličkami sa nesmie v jedle vŕtať ani
prehrabovať. Nakoľko to pripomína kopanie hrobu, je to spoločensky neprijateľné.
Odloženie paličiek na okraji vlastnej
misky znamená, že ste skončili jesť. Ak
sa paličky odložia na špeciálnu podložku, ktorá je súčasťou prestretia stola,
znamená to, že ste jedlo iba prerušili.
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5. časť

Obchodná etiketa
BUSINESS MODULE |

Pečate
Na západe sa pečate používajú hlavne na dôležitých
dokumentoch alebo listinách. Pečať je znakom odosielateľa listu, zobrazuje status danej osoby a niekedy aj jej povolanie. V Číne, každá firma zaregistrovaná v Priemyslovo-obchodnej komore a potvrdená
Úradom verejnej bezpečnosti, má povinnosť nahlásiť
vzor oficiálnej pečate. Zostáva v úradných dokumentoch a používa sa počať riešenia sporov. Firma môže
používať aj iné pečate, v závislosti od oblastí pôsobenia či veľkosti spoločnosti. Môžu sa používať na
obchodných zmluvách či iných dokumentoch. Právo
používať pečate majú iba osoby, ktoré v danej firme
zastávajú príslušné pozície. Iba osoby s patričným
postavením majú právo používať pečate. Znamená
to, že sa môže používať ako istý druh kontrasignácie
a nástroj schvaľovania vo firme.

Menšie firmy nemôžu používať pečate v takom rozsahu, ako veľké spoločnosti. Západná firma musí
počítať s tým, že ju môžu požiadať o predstavenie
a používanie oficiálnej pečate svojej firmy na všetkých obchodných dokumentoch. Preto je dobré takú
pečať pripraviť, keďže Číňania neuznávajú inú obchodnú prax.
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