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!ESKÉ A SLOVENSKÉ 
KULTURNÍ DIMENZE  

A REKLAMA1

CZECH AND SLOVAK CULTURAL  
DIMENSIONS AND ADVERTISING 

 
ABSTRACT:
The article covers the attitude to advertising as the most dominant tool of marketing communication. Advertising 
National culture is one of the frequent topics of professional discussions on advertising in the sphere of inter-
national advertising, most of all in terms of standardization, adaptation and localization of advertising. Probably 
the best known model which describes the divergences of national cultures is the model of cultural dimensions 
of the Dutch academic Geert Hofstede. In the first part of this paper the author describes four out of five cultural 
dimensions including their application in the field of marketing communication. Subsequently the results of large 
surveys through VSM 94 questionnaire in the Czech (Sv"tlík) and Slovak republic (Gecíková) are presented and 
the final data are compared with selected EU countries and the USA. On the basis of Kogut’s methodology and 
established data the cultural distance of both countries was calculated and compared with other countries of the 
EU. The results show that people from the Czech Republic and the Slovak Republic are in comparison with other 
EU countries very close to each other from the point of cultural distance. In the third part of the paper there are 
possible recommendations for the cluster of these two countries presented particularly in advertising appeals, 
forms and execution of advertising. The author pointed out that the product category and features of the target 
group have a very strong influence on selection of advertising strategy components.
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Úvod
 V posledních letech se stále zvy#uje zájem o podchycení vlivu místních resp. národních kultur v oblasti 
marketingu a to zejména vlivu kultury na spot$ební chování a komunikaci. Souvisí to se skute%ností, &e globali-
zace se stala v sou%asnosti ji& nevyhnuteln'm procesem se v#emi pozitivními i negativními projevy na &ivot kolem 
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V sou%asné dob" prod"kan pro v"du a v'zkum a vedoucí ústavu marketingové komunikace Fakulty masmédií 
PEV) Bratislava. +e#itel osmi domácích i evropsk'ch v'zkumn'ch grant( a projekt(, autor $ady v"deck'ch  
a odborn'ch monografií, vysoko#kolsk'ch u%ebnic, v"deck'ch a odborn'ch p$ísp"vk( v odborn'ch domácích 
a zahrani%ních %asopisech. Publikace citovány jak v domácím, tak i zahrani%ním odborném tisku (více ne& 100) 
v%etn" Web of Science and SCOPUS. Vystoupení na mezinárodních kongresech a konferencích nejen doma, 
ale i v USA, Velké Británii, SRN, Kypru, Bulharsku aj. Od roku 2003 %len sedmi v"deck'ch rad slovensk'ch  
a %esk'ch vysok'ch #kol resp. fakult, od stejného roku %len presti&ní profesní organizace Society for Intercultural 
Education, Training and Research United Kingdom, v letech 1993 - 1997 !len Executive Committee EURASHE 
Brusel (European Association of Schools in Higher Education) atd. V minulosti p$edná#el na $ad" domácích  
i zahrani%ních vysok'ch #kolách, mimo jiné na Wirtschaftsuniversität Wien, University Algarve, Karlov" univer-
zit" v Praze aj.
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nás. Sv"t se na jedné stran" stává stále homogenn"j#í a rozdíly mezi národními trhy se stírají. Na stran" druhé v#ak 
stále z(stávají velké rozdíly v hodnotovém systému obyvatel jednotliv'ch zemí. A z pohledu marketingu ovliv,ují 
kulturní hodnoty postoje a p$ání lidí nejen ve vztahu k produktu, zna%ce a spot$ebnímu chování, ale rovn"& ve 
vztahu k reklam". Toto téma se stává vysoce aktuálním v souvislosti s jednou ze základních otázek, které si kladou 
zadavatelé i tv(rci mezinárodní reklamy. Toti& zdali tuto reklamu standardizovat nebo lokalizovat. Oba p$ístupy 
mají své klady i zápory. !ist" ekonomick' pohled dává #anci standardizované reklam", úspory z mno&ství, které 
jsou s ní spojeny, jsou zna%né. Pokud se na tuto otázku budeme dívat z pohledu efektivity reklamního p(sobení, 
odpov"- zdaleka nebude jednozna%ná. Spí#e bude dávat za pravdu lokálnímu p$ístupu, tedy reklam", která re-
flektuje hodnoty národní nebo místní kultury. Proto také pochopení kulturních rozdíl( a specifik se jeví jako stále 
d(le&it"j#í znalost a know how v oblasti mezinárodního marketingu a reklamy. Interkulturních studií zab'vajících 
se problematikou aplikace národních kulturních rozdíl( v této oblasti není mnoho. Pokud se t'ká kulturních 
rozdíl( obyvatel !eské resp. Slovenské republiky s dopadem do oblasti reklamy, t"ch dosud existuje opravdu 
minimum. Cílem tohoto p$ísp"vku je p$inést nové znalosti do této, dosud málo prozkoumané oblasti reality.

1. Hofstedeho kulturní dimenze
 V posledních desetiletích existovala snaha akademick'ch pracovník(, ale i praktik( z oblasti marketin-
gové komunikace, vyu&ít pro pochopení kulturních rozdíl( n"kter'ch model( (nap$. Schwartz, Trompenaars, 
Hall, Kluckholn, Globe aj.). Mezi t"mito modely v#ak stále zaujímá ur%ité v'sadní postavení Hofstedeho model 
kulturních dimenzí. I proto, &e ur%it" existuje nejvíce sv"tov'ch studií, které aplikují tyto kulturní dimenze do 
oblasti marketingu a marketingové komunikace. Hofstedeho kulturní dimenze jsou pom"rn" velmi známé a vy-
jad$ují obecnou úrove, rozdíl( mezi kulturami jednotliv'ch zemí. Hofstede se zam"$il p$edev#ím na ty dimenze, 
které vedou k odli#nému chápání základních parametr( &ivota lidí a promítají se v'znamn" do jejich práce, $ízení 
organizace a do zp(sobu komunikace. Tyto dimenze byly p$edm"tem rozsáhlého pr(zkumu, kter' provedl mezi 
116 tisíci zam"stnanci spole%nosti IBM v 65 státech sv"ta. Pr(zkum byl uskute%n"n na konci 60. let a po%átkem 
70. let byl opakován za ú%elem verifikace v'sledk(. V roce 1981 byl zpracován a vyzkou#en nov' typ dotazníku, 
zji#.ující národní kulturní dimenze (VSM 82), a v roce 1982 bylo provedeno dal#í celosv"tové #et$ení. D(vo-
d( bylo n"kolik. Jednak firma IBM má velmi silnou a specifickou firemní kulturu a zji#t"né v'sledky mohly b't 
touto skute%ností ovlivn"ny. Druh' d(vod byl metodick'. Prioritním cílem p(vodního dotazníku nebylo #et$ení 
národních kulturních dimenzí, ale byl vytvo$en pro interní pot$eby firmy jako podklad k $e#ení problém( $ízení 
místních národních pobo%ek. Proto byly v osmdesát'ch letech n"které otázky z dotazníku odstran"ny a naopak byl 
dopln"n o nové otázky, lépe postihující kulturní národní dimenze. V devadesát'ch letech byl dotazník na základ" 
nov'ch zku#eností dopln"n o zji#.ování nové %asové dimenze a upraven tak, aby jej mohly vypl,ovat i osoby mimo 
pracovní pom"r, &eny v domácnosti, studenti, podnikatelé a &ivnostníci (VSM 94). P$esto&e p(vodní #et$ení byla 
provád"na pro pot$eby interkulturního managementu, byly v'sledky #et$ení s úsp"chem vyu&ity také v marketin-
gu, a to zejména v oblasti kulturních rozdíl( v chování zákazník( a v marketingové komunikaci (Sv"tlík 2005). 
V sou%asné dob" (2010) Hofstede roz#í$il ve spolupráci s profesorem Michaelem Minkovem dotazník VSM 94  
o dal#í dv" kulturní dimenze, dotazník byl p$epracován do sou%asné podoby (VSM 08). 
 Kritikové vyt'kají Hofstedeho p$ístupu n"kolik slabin. Jednak tu skute%nost, &e realita je mnohem kom-
plexn"j#í a &e tyto dimenze nepostihují v#echny základní postuláty kultur celého sv"ta. Rovn"& to, &e pr(zkumy 
byly uskute%n"ny u zam"stnanc( sv"tov'ch pobo%ek firmy IBM. Tento vzorek reprezentuje velmi úzkou a spe-
cifickou %ást národní populace. Av#ak pro pot$eby mezinárodního srovnání má tato skute%nost i svou v'hodu 
v tom, &e se jedná o vzorek v podstat" se stejnou firemní kulturou, stejn'mi profesemi, stejnou úrovní vzd"lání 
u v#ech zam"stnanc(, mírn'mi rozdíly ve slo&ení dle v"ku a pohlaví. Co zam"stnance skute%n" rozli#uje, jsou 
rozdíly kulturní. Dal#í v'tka je zam"$ena na tu skute%nost, &e v'zkum má pouze kvantitativní charakter, #et$ení 
bez kvalitativní anal'zy není zcela úplné a nemá tudí& úplnou vypovídací schopnost. Jeho v'hodou je to, &e nikdy 
nebyly zpracovány v'sledky kulturních rozdíl( ve více ne& osmdesáti státech sv"ta (a prakticky v#ech evropsk'ch 
zemí) v takovém rozsahu a s tolika respondenty. Jednoduchost zpracování v'sledk( a jejich p$ehlednost umo&,uje 

snadné srovnání a pochopení základních rozdíl( mezi zem"mi, $ada v'zkum( rovn"& prokázala silnou korelaci 
mezi zji#t"n'mi kulturními dimenzemi a chováním zákazník(, specifikami distribuce v jednotliv'ch evropsk'ch 
zemích, rozdíly v oblasti osobního prodeje %i formáty a strategiemi reklamního sd"lení (Sv"tlík 2005).
 Pro pot$ebu anal'zy a mo&nosti interkulturního srovnávání vytvo$il Hofstede indexy pro ka&dou ze sv'ch 
%ty$ dimenzí, a to v hodnotách 0 (p$edstavující nejni&#í mo&n' v'sledek) a& 100 (nejvy##í mo&ná hodnota). V'-
sledn' index zm"$en' pro p$íslu#nou dimenzi v ka&dé zemi nem(&e b't posuzován ve své absolutní hodnot", 
spí#e vyjad$uje postavení zem" ve vztahu k zemím jin'm. V n"kter'ch v'jime%n'ch p$ípadech ov#em hodnoty 
mohou p$evy#ovat maximální hodnotu 100 nebo byly zji#t"ny i hodnoty ni&#í ne& 0. V posledních deseti letech 
bylo uskute%n"no n"kolik pr(zkum( %esk'ch kulturních dimenzí. Hodnoty uvád"né v tomto %lánku za !R jsou 
v'sledkem v'zkumu autora %lánku. Do #et$ení VSM 94, které probíhalo v letech 2000-2002, bylo zahrnuto cel-
kem tém"$ 1 300 respondent(, v roce 2003 bylo autorem uskute%n"no i #et$ení VSM 82, a to z d(vodu srovnání 
validity v'sledk( (Sv"tlík 2003). Na tento dotazník odpov"d"l více ne& jeden tisíc dotazovan'ch. Hodnoty #et$ení 
za Slovenskou republiku byly zji#.ovány dotazníkem VSM 94 v roce 2008 u celkového po%tu 1544 slovensk'ch 
respondent( (Gecíková 2010).

 Hofstede p(vodn" definoval %ty$i základní dimenze:
 - vzdálenost mocensk'ch pozic, 
 - snaha vyh'bat se nejistot", 
 - míra individualismu,
 - míra maskulinních hodnot (sout"&ivost). 

 Pozd"ji tyto %ty$i základní dimenze roz#í$il o pátou dimenzi, kterou je krátkodobá, pop$ípad" dlouhodobá 
%asová orientace. P$i hodnocení vlivu vyjmenovan'ch dimenzí na postoje a chování %len( spole%nosti je t$eba mít 
na pam"ti, &e &ádná z nich nep(sobí izolovan". Pochopit kulturní rozdíly jednotliv'ch národních kultur lze pouze 
p$i komplexním posouzení v#ech p"ti dimenzí. 

Vzdálenost mocensk'ch pozic
 Vzdálenost mocensk'ch pozic m(&eme definovat jako „rozsah, ve které mén" mocní %lenové spole%nosti 
akceptují a o%ekávají, &e moc bude mezi lidmi této spole%nosti distribuována nerovnom"rn"“. Vzdálenost mocen-
sk'ch pozic je m"$ena indexem PDI (Power distance index) a jeho hodnota se pohybuje od 0 po 100. V oblasti 
$ízení je v zemích, ve kter'ch p$evládá velká vzdálenost mocensk'ch pozic (index vy##í ne& 50), preferován spí#e 
autokratick' %i paternalistick' styl $ízení, pro instituce je p$ízna%ná formální hierarchická struktura a d(le&itou 
sou%ástí vedoucího postavení je zd(raz,ování statusu, pop$ípad" bohatství. Velká vzdálenost mocensk'ch pozic 
se projevuje v &ivot" celé spole%nosti. Jak v politice, zam"stnání a rodin", tak i nap$íklad ve #kole. Nerovnost mezi 
lidmi je v#eobecn" akceptována a respektována. Moc p$eva&uje nad právem a ti, kte$í jsou dr&iteli moci, jsou sou-
%asn" i „dr&iteli správného názoru a pravdy“. Moc, bohatství, status a dovednosti jsou spojovány a mocní mají prá-
vo i na ur%ité v'hody (Hofstede 1991, s. 23 - 40). V této spole%nosti jsou mimo jiné i více respektováni sta$í lidé. 
Lidé po&ívající moci dávají tuto skute%nost navenek znát nákupem drah'ch %i luxusních p$edm"t( (automobily, 
hodinky, #perky). Nositelé moci mohou rovn"& b't siln'm, neformálním zdrojem informací o produktu (opinion 
leaders). Ú%inn'm apelem v reklam" jsou %asto symboly statusu. D"ti jsou v této spole%nosti více chrán"ny, není 
p$edstavitelné, &e by si v reklam" hrály samy na ulici. Rovn"& nemá p$íli# nad"ji na úsp"ch reklama zesm"#,ující 
u%itele nebo vedoucí pracovníky. B"&né je v reklam" vyu&ívání celebrit, star#í lidé po&ívají úcty, proto také v re-
klam" radí sta$í mlad'm, nikoliv naopak (de Mooij 2010a); Zinkhan, Balazs 1998; Sv"tlík 2005).
 Malá vzdálenost mocensk'ch pozic se naopak projevuje tím, &e v#ichni %lenové mají stejná práva. Lidé 
cht"jí vypadat mlad#í a mocní cht"jí vypadat mén" mocn'mi a nevystavují svou moc na odiv ostatním.  V reklam" 
se %asto m(&eme setkat s parodií na #éfy, experty %i mocné lidi, je zde rovn"& b"&né, &e dcera radí matce, syn otci 
(Hofstede 2001, s. 97-106; Dahl 2000, s. 29 - 30). Na v'#i tohoto indexu má vliv i profese %len( spole%nosti 



56 V!skumné "túdie Communication Today

(co& by m"lo b't nap$íklad bráno v úvahu p$i volb" cílové skupiny marketingov'ch komunikací). Obecn" lze $íci, 
&e vy##ích hodnot tohoto indexu ve spole%nosti dosahují mén" kvalifikovaní pracující. S ka&d'm rokem vzd"lání 
navíc klesá hodnota tohoto indexu. Rovn"& byla prokázána korelace mezi profesí a v'#í tohoto indexu (Hofstede 
2001, s. 88) Nejni&#ích hodnot dosahují vzd"laní a kvalifikovaní mana&e$i. Ze zemí EU dosahuje nejv"t#í hodnoty 
tento index ve Francii (68), Belgii (65), Portugalsku (63) a +ecku (60). U zemí ji&ní Evropy je velká distance  
a paternalistick' zp(sob $ízení zp(soben dominancí rodiny v kulturních hodnotách t"chto zemí a p$enesením 
zp(sobu rozhodování z rodiny i do firem. V p$ípad" Francie je vysoká hodnota indexu spojena s autoritativním, 
centralizovan'm a byrokratick'm $ízením státu, co& se nepochybn" p$ená#í i do zp(sobu $ízení a kultury jed-
notliv'ch podnik(. Hodnoty zji#t"né v !eské republice jsou podpr(m"rné. Hodnoty dimenze vzdálenosti mo-
censk'ch pozic v p(vodních zemích Evropské unie, USA a n"kter'ch nov'ch %len( v%. !eské republiky ukazuje 
tabulka 1. Údaje za Slovenskou republiku jsou pou&ity z diserta%ní práce M. Gecíkové (Gecíková 2010). Pro 
úplnost jsou uvedené hodnoty dopln"ny i o USA, zejména z d(vodu srovnání kulturních vliv( na národní reklamní 
styly (Sv"tlík 2005). Srovnání jednotliv'ch zemí je v#ak pouze rámcové a je t$eba je brát s ur%itou rezervou, oproti 
v'zkumu Sv"tlíka a Gecíkové byly údaje zpracovány v"t#inou podle jiného dotazníku a jinou metodikou.

F B P GR E I L NL D UK FIN S IRL DK A

PDI 68 65 63 60 57 50 40 38 35 35 33 31 28 18 11

PL M CZ SK H EST US

PDI 68 56 48 45 46 40 48

Tab. 1 Hodnoty indexu vzdálenosti mocensk!ch pozic.

Individualismus a kolektivismus
 Individualismus lze charakterizovat tak, &e „lidé se starají p$edev#ím sami o sebe a nejbli&#í rodinu“, za-
tímco v kolektivistické spole%nosti „lidé p$edev#ím jsou %leny ur%ité skupiny, která se o n" stará v'm"nou za 
loajalitu a oddanost“. V kolektivistické kultu$e je identita zalo&ena na sociální skupin", ke které %lov"k p$inále&í, 
zatímco v individualistické spole%nosti se odvíjí od jednotlivce. V individualistické kultu$e jsou pouta a vazby 
mezi jednotlivcem a skupinou voln"j#í a jednotlivec má silné pov"domí nezávislosti a odpov"dnosti sám za sebe. 
Lidé dávají p$ednost bydlení ve vlastních domech. Jsou sob"sta%ní, a proto rádi nakupují v obchodech s pot$ebami 
pro d(m. V oblib" jsou i domácí milá%ci - psi a ko%ky. Lidé z této spole%nosti více %tou knihy, %asopisy, noviny ne& 
lidé z kolektivistické kultury. V reklam" se %asto setkáváme se slovy Vy, já, ty, %i slogany typu: „Jdi svou vlastní 
cestou“ atd. V televizní reklam" spí#e uvidíme jednoho %lov"ka, nebo dvojici mlad'ch lidí, ne& v"t#í skupinu lidí 
pohromad". V osobní %i pracovní komunikaci je b"&né a roz#í$ené vyu&ívání e-mailového spojení (v"t#í vyu&ití 
SMS v p$ípad" komunikace prost$ednictvím mobilu) oproti kolektivistick'm kulturám, kde je v"t#í d(raz kla-
den na osobní kontakt. Vícemén" platí, &e zem" s velkou mocenskou distancí jsou %asto spí#e kolektivistické  
a naopak zem" s p$evládajícími individualistick'mi hodnotami jsou v"t#inou zem" s nízk'm indexem mocensk'ch 
pozic. V'jimku tvo$í Francie a Belgie, zem" s nadpr(m"rn'm PDI a sou%asn" p$evládajícími individualistick'mi 
hodnotami. Tato v'jimka je dána historick'm v'vojem samotné Francie a jejím vlivem na belgickou kulturu v mi-
nulosti. Projevy individualismu (resp. kolektivismu) v#ak nemusí b't v zemích s blízk'mi hodnotami této kulturní 
dimenze obdobné. V poslední dob" dochází v rámci této kulturní dimenze k %len"ní spole%nosti na horizontál-
ní a vertikální. Horizontální individualismus se projevuje v uznávání hodnot, které zd(raz,ují spí#e skromnost  
a nikoliv snahu vynikat, kladou d(raz na odli#ení od ostatních lidí, rozhodování o sob" sama. V horizontáln" ori-
entovan'ch spole%nostech jednotlivci projevují tendenci hodnotit pozitivn" rovnost lidí a vid"t sebe sama na stej-
ném statusovém míst" jako ostatní. Toto pojetí souvisí s Hofstedeho ni&#ími hodnotami vzdálenosti mocensk'ch 
pozic a maskulinity (sout"&ivosti). Zji#t"né hodnoty obyvatel !eské i Slovenské republiky jsou individualistické, 
jedná se v#ak o horizontální individualismus. Vertikální individualismus prosazuje hodnoty jako snahu o získání 
vy##ího sociálního statusu, sout"&ivost a snahu b't úsp"#n'm za ka&dou cenu, získání presti&e, prezentace úsp"-
chu a bohatství navenek, co& je nap$. p$ípad USA (Shavitt at al. 2006).

 V kolektivistické kultu"e obecn" p$evládá skupinov' zájem nad zájmem jednotlivce. Hlavní snahou lidí je 
dosa&ení souladu a konsensu.  Soukrom' &ivot m(&e b't zven%í naru#ován zájmem skupiny. Názory jednotlivce 
jsou rovn"& p$edem vícemén" determinovány tímto zájmem. Spot$ebitelé v t"chto kulturách p$i svém rozhodová-
ní jsou ve v"t#í mí$e ovlivn"ni referencí %len( skupiny, v"t#í roli v rozhodování mají sta$í lidé, proces nákupu b'vá 
del#í. Pro tyto spole%nosti je typická i rozt$í#t"ná sí. men#ích maloobchodních jednotek spí#e rodinného typu, 
úsp"#n"j#í je zde i sí.ov' marketing. V reklam" se projevuje skute%nost, &e se jedná o kultury s vy##ím komunika%-
ním kontextem. !asté je vyu&ití symbol( a zábavy, tyto symboly jsou také obtí&n" chápány lidmi z jin'ch kultur. 
Reklamy b'vají také plné lidí, pokud jsou lidé zobrazováni sami, m(&e to symbolizovat skute%nost, &e nemají 
p$átele %i rodinu (Hofstede 2001; Sv"tlík 2005; de Mooij 2010b).

UK NL I1) B DK S F IRL D FIN L A E GR P

IDV 89 80 76 75 74 71 71 70 67 63 60 55 51 35 27

H SK !R EST PL M US

IDV 80 69 67 60 60 59 91

1) Poznámka: Hodnoty Itálie byly m#"eny pouze v severní $ásti zem# a jsou proto zkreslené
Tab. 2. Hodnoty indexu individualismu.

Vyh'bání se nejistot"
 Ka&dá spole%nost $e#í problém, jak se její %lenové vypo$ádají s nejistotou. Bu- je nejistota akceptována 
jako sou%ást na#eho &ivota nebo lidé v(%i ní a ka&dému riziku poci.ují silnou averzi. Nejistota je chápána jako n"co 
#patného, co nás ohro&uje, a proto musí b't u%in"na taková opat$ení, která by ji eliminovala. A to tak, &e se stanoví 
formální pravidla pro v'kon %inností jako prost$edek k vyhnutí se pochybnostem, nejistot" a nevypo%itateln'm si-
tuacím. Proto %lenové spole%nosti plánují své aktivity tak, aby dopad mo&ného selhání byl co nejmen#í. To se d"je 
v podob" zpracováním podrobn'ch plán(, harmonogram(, norem, standard( a pravidel v%etn" maximální snahy 
o jejich dodr&ování. Zem", jejich& kultura vykazuje vysok' index vyh'bání se nejistot", se vyzna%ují mno&stvím 
podrobn'ch zákon(, vyhlá#ek a p$edpis(. Lidé pot$ebují mít svou denní realitu jasn" strukturovánu, co& jim za-
ji#.uje pocit stability. Ve spole%nosti s vysok'ch indexem vztahu k nejistot" a ni&#í vzdáleností mocensk'ch pozic 
(N"mecko, Rakousko) je vy&adována jasná struktura, p$edpisy a zákony s tím, &e tyto jsou lidmi vnit$n" p$ijímá-
ny a dodr&ovány. V zemích, kde jsou oba indexy na vysoké úrovni (Francie, Itálie), je tomu podobn", s jedin'm 
rozdílem, &e dodr&ování je sice striktn" vy&adováno, nikoliv u sebe sama, ale p$edev#ím u jin'ch lidí. V chování 
spot$ebitel( se projevuje vysoká hodnota nap$íklad ve v"t#í oblib" balen'ch vod, ni&#ím nákupem jet'ch voz(, 
pomalej#ím zavád"ním internetu, ni&#í spot$ebou kosmetiky (lidé mají siln"j#í vztah k p$írod" a p$írodním pro-
dukt(m). Rovn"& p$íchod nov'ch zna%ek je v t"chto kulturách ztí&en (Hofstede 2005). S vysok'm indexem je na 
první pohled t"&ko vysv"tlitelná i obliba  rychlé jízdy automobilem. Vysv"tlením je skute%nost, &e kumulovan' 
stres $idi%i %asto vybíjejí rychlou jízdou. V oblasti reklamy se projevuje vysoká hodnota dimenze vztahu k nejistot" 
zejména pot$ebou po jasném vysv"tlení a struktu$e reklamního sd"lení, dlouh'mi texty, zve$ej,ováním v'sledk( 
oficiálních test(, oblibou testimonial(. Lidé vystupující v reklam" jsou p"kn", úhledn" oble%eni, %asto je vy&a-
dováno, aby se jednalo o uznávané osobnosti a profesionály (Francie, Belgie, )pan"lsko), %asto v bílém plá#ti 
(N"mecko, Itálie, !R, SR). Oblíbená je i ukázka toho, jak produkt funguje (de Mooij 2010a). V zemích s vy##ím 
indexem p$evládá v"t#í rezistence v(%i inovacím. To se projevuje ve v"t#í opatrnosti nejen p$i nákupu nov'ch pro-
dukt(, ale i v rezistenci p$i zavád"ní nov'ch my#lenek a inovací v pracovním procesu atd. (Gudergaan, Soo 2001; 
Sv"tlík 2005). 
 Pro zem" s nízk!mi hodnotami indexu vyh'bání se nejistot" se spot$ební chování projevuje nap$íklad 
vy##í oblibou nákupu jet'ch automobil(. Samoz$ejm", &e prioritní vliv zde hraje v'#e reálného p$íjmu a vybave-
nost domácností, pr(zkumy v#ak ukázaly v'znamn' dopad kulturních vliv( západoevropsk'ch zemí se srovna-
telnou &ivotní úrovní. Vliv této dimenze je i v tom, jak' v'znam p$ikládají lidé svému oble%ení. Lidé v kulturách 
s ni&#ími hodnotami mocenské pozice a vyh'bání se nejistot" si mén" potrpí na módní, drahé, stále upravené  
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a krásné oble%ení (Nizozemí, Dánsko, Velká Británie) oproti zemím, kde jsou hodnoty dimenzí vy##í (N"mecko, 
Belgie, Francie, Itálie, )v'carsko aj.). Tato skute%nost se mimo jiné projevuje i v tom, jak jsou oble%eni lidé hrající 
v televizní reklam" (de Mooij 2010a). Rovn"& reklama v zemích s ni&#í hodnotou indexu obsahuje více humoru 
a zábavy. Cílem je %asto spí#e pobavit a pot"#it ne& prodat (UK, DK, NL, Norsko). Z pohledu strategie tvorby 
reklamy se setkáme spí#e s neorganizovan'mi údaji bez logického zd(vodn"ní, s vysok'm explicitním záv"rem 
(de Mooij 2010a). V p(vodních zemích Evropské unie prokazují nejvy##í hodnoty indexu vyh'bání se nejistot" 
+ecko a Portugalsko, v men#í, av#ak stále vysoké mí$e Belgie, Francie, )pan"lsko. P$í%iny je nutné vid"t v jejich 
historickém v'voji a existenci trval'ch a siln'ch centrálních autorit $ídících stát ji& od doby +ímské $í#e a& po dobu 
zcela nedávnou (vojenské a diktátorské re&imy). Je poukazováno i na vliv katolické církve v t"chto zemích, kter' se 
projevil v oddanosti dodr&ování nábo&ensk'ch zákon( a mravních zásad. Nadpr(m"rn' index prokazují i n"mecky 
mluvící zem", Rakousko a N"mecko. Hodnota indexu v !eské republice %iní 82, na Slovensku 86. Pozoruhodn" 
vy##í hodnoty tohoto indexu jsou v zemích ji&ní Evropy a p$edev#ím v zemích b'valého sov"tského bloku, co& 
souvisí s historick'm v'vojem ve druhé polovin" dvacátého století (Sv"tlík 2005). 

GR P B E F I L A D FIN NL UK IRL S DK

UAI 112 104 94 86 86 75 70 70 65 59 53 35 35 29 23

M PL SK !R H EST US

UAI 96 93 86 82 82 60 46

Tab. 3 Hodnoty indexu vyh!bání se nejistot#

Maskulinita/Feminita 
(sout"&ivost, tvrdá resp. jemná dimenze)
 Mu&(m i &enám jsou p$isuzovány ur%ité vlastnosti a zp(soby chování, které od nich spole%nost o%ekává. 
V tradi%ních spole%nostech se od mu&( o%ekává, &e budou silní, asertivní, budou se um"t prosadit v konkurenci  
a cílem jejich aktivit bude p$edev#ím úsp"ch a schopnost prosadit se. Od &en se o%ekává, &e se budou spí#e starat 
o rodinu a domácnost, d"ti a lidi obecn", co& následn" vede k preferování dobr'ch mezilidsk'ch vztah( a dobrému 
prost$edí pro &ivot a práci. Ka&dá spole%nost uznává ur%ité hodnoty, jedna preferuje vy##í asertivitu, sout"&ivost, 
úsp"ch, pro spole%nost jinou jsou d(le&it"j#í dobré mezilidské vztahy, pohoda doma i v zam"stnání, p$íjemné 
a zdravé prost$edí. Pro lep#í vysti&ení a ozna%ení t"chto hodnot byla pou&ita terminologie vycházející z hodnot 
p$evládajících u mu&( nebo &en. Toto pojmenování m(&e b't pro n"koho zavád"jící a dochází potom nesprávn" ke 
spojování t"chto hodnot s postavením mu&e a &eny ve spole%nosti. I kdy& mezi t"mito dv"ma kategoriemi existuje 
ur%itá vazba, nelze mezi n" klást rovnítko (Hoppe 1998). Proto také n"kte$í odborníci pou&ívají pro tyto dimen-
ze mén" zavád"jící pojmenování. Nap$. „competitiveness“ (sout"&ivost - van Raaij 1996) nebo „tough (tvrd')  
dimension“ vers. „tender (jemn') dimension“ (Ferraro 2002).
 V maskulinní spole$nosti je uznávána v'konnost a síla. Tato spole%nost preferuje rozhodnost a silné vedení. 
Maskulinní kultury jsou mén" tolerantní ne& kultury feminní. Tolerance v(%i m"kk'm drogám, rozvod(m, prosti-
tuci atd. je ur%it" ve feminním Nizozemí vy##í, ne& v USA. Pro pracovi#t" v maskulinní kultu$e je typická v"t#í aser-
tivita, p$ímo%arost v jednání, p$irozená je i ur%itá sout"& mezi zam"stnanci. Podnik je více orientován na v'sledky, 
spln"ní sv'ch cíl( a na zákazníky. Od $ídících pracovník( se o%ekává rozhodnost, vysoká asertivita a tomu odpoví-
dající p$ímé jednání. /ije se spí#e pro práci a pro firmu (Hofstede 2001). V této spole%nosti existuje vy##í ochota 
spot$ebitel( k nákupu zahrani%ního zbo&í (de Mooij 2010b). P$evládá zde i v"t#í d(v"ra v reklamu ne& ve spole%-
nosti feminní. Z$ejm" i proto, &e cizí reklamy, které mají velmi %asto sv(j p(vod v USA, Velké Británii, N"mecku %i 
jiné „maskulinní zemi“, nezapadají do feminní kultury, jsou jejím obyvatel(m cizí a spí#e vyvolávají negativní re-
akce. Konfigurace individualismu a maskulinní spole%nosti typická pro anglo-n"meck' sv"t se odrá&í i v apelech  
a formátu reklamy. Zveli%ování, sout"&, komparativní reklama, velká o%ekávání jsou typick'mi prvky marketingo-
vé komunikace v t"chto kulturách. Je zde d(le&it' status, kter' prezentuje úsp"ch. Tvrzení b'vá více orientováno 

na úkol, úsp"ch %i v'sledek (p$ed a po pou&ití produktu). !asto v nich vystupují hv"zdy a celebrity. Reklama 
mívá a& agresivní charakter, kter' je nep$ijateln' v zemích s opa%n'mi hodnotami této dimenze (de Mooij 2010a). 
 Ideálem feminní spole$nosti je prosperita a sociální pé%e. V rodin" nejsou d"ti vedeny ke cti&ádosti 
a úsp"chu, ale spí#e k tomu, aby byly slu#né, skromné a zdr&enlivé. Asertivní chování je pova&ováno za neslu#-
né. Jsou zd(raz,ovány p$edev#ím lidské dimenze v hodnotách a chování. Typick'm rysem je nezd(raz,ování své 
v'jime%nosti, uznávána je skromnost a slu#nost v mezilidsk'ch vztazích. D(raz je kladen i na d(le&itost pracovní 
pohody a hezké pracovní prost$edí. Problémy se ne$e#í konfliktem, zásadou je kompromis. Mezilidské vztahy mí-
vají siln' sociální a vysok' komunika%ní kontext. !asto se m(&eme setkat i se &árlivostí na úsp"chy a v'jime%nost 
jin'ch. Pro nákupní chování je typická d(le&itost konsensu obou partner( v rozhodování domácností o nákupu 
zbo&í dlouhodobé spot$eby (nap$íklad automobilu). Rovn"& podíl mu&( na rozhodování p$i nákupu potravin je 
vysok'. Men#í zájem je o zbo&í zd(raz,ující status majitele (de Mooij 2010b). U automobil( Volvo je v USA zd(-
raz,ován status, ve skandinávsk'ch zemích naopak spolehlivost a p$edev#ím jejich bezpe%nost, která v silni%ním 
provozu nejlépe ochrání rodinu majitele vozu (Herbig 1998). Tvrzení v reklam" je více orientováno na sounále-
&itost %i vztah. Typická je absence snahy o p$ehán"ní, bli&#í t"mto kulturám je spí#e zdr&enlivé vyjád$ení. Pokud 
se v reklam" setkáme s hodnocením experta %i celebrity, má toto vystoupení %asto parodick' podtext (de Mooij 
2010a). Nejvy##í nam"$ené hodnoty indexu maskulinity dosáhlo v tomto pr(zkumu Japonsko. Z p(vodních zemí 
Evropské unie byl nejvy##í index nam"$en v Rakousku, Itálii, Irsku, Velké Británii a N"mecku. Mezi zem" uznáva-
jící feminní hodnoty pat$í v#echny skandinávské zem". )védsko dosáhlo v tomto pr(zkumu nejni&#í hodnoty, dále 
Nizozemí a Portugalsko (Sv"tlík 2005). V'#e indexu v !eské republice má dle m"$ení jak v p$ípad" dotazníkové-
ho #et$ení VSM 94, tak i VSM 82 nízkou hodnotu, stejn" tak i Slovensko Extrémn" nízkou hodnotu vykazují i n"-
které slovanské státy b'valého Sov"tského svazu, Rusko – 5, B"lorusko – 3 a Ukrajina 13 (Mitry a Bradley, 2001).

A I IRL UK D EL B L F E P FIN DK NL S

MAS 79 70 68 66 66 57 54 50 43 42 31 26 16 14 7

H PL M EST SK !R US

MAS 88 64 47 30 27 15 62

Tab. 4 Hodnoty indexu maskulinity

2. Charakteristika v!zkum% a zpracování v!sledk%
 Pochopení specifiky vlastní kultury spolu s pochopením odli#ností jin'ch kultur a provedení komparace 
rozdíln'ch kulturních model( spo%ívající v hledání shodn'ch a odli#n'ch rys( hodnotov'ch schémat je základním 
krokem k opro#t"ní od emocionálních reakcí a p$edsudk( v(%i vlastní i cizím kulturám a mimo jiné i eliminaci 
chybn'ch marketingov'ch rozhodnutí. Jen tak lze získat ur%it' kulturní nadhled a oprostit se od etnocentrické-
ho p$ístupu, ani& by %lov"k ztratil vlastní kulturní identitu. Získání tohoto nadhledu je mimo jiné nezbytné pro 
objektivní a racionální rozhodování v oblasti $ízení mezinárodních marketingov'ch aktivit. Obsahem dal#í %ásti 
p$ísp"vku je proto anal'za %esk'ch a slovensk'ch kulturních dimenzí z pohledu teorie Geerta Hofstedeho. 

Charakteristika v'zkumu
 V'zkum %esk'ch kulturních dimenzí dotazníkov'm #et$ením VSM 94 (Value Survey Modul) byl uskute%-
n"n v pr(b"hu 2000 – 2002 autorem %lánku u 1 123 respondent(. V'b"r respondent( byl uskute%n"n kombi-
nací prostého náhodného v'b"ru s kvótním dohledáváním (Foret, Stávková, s. 54 – 55). Po prvním náhodném 
v'b"ru (cca 500 respondent() bylo provedeno zji#t"ní kontrolních znak( a na základ" zji#t"n'ch rozdíl( byl dále 
provád"n v'b"r a to se snahou o co nejv"t#ího p$iblí&ení se základnímu souboru. Jako základní kontrolní znaky 
byly zvoleny v"k a pohlaví. Vzhledem ke skute%nosti, &e zji#.ování kulturních dimenzí se uskute%,uje nep$ímo 
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prost$ednictvím anonymních odpov"dí na otázky t'kající se uznávan'ch pracovních hodnot respondent(, byl v'-
zkum omezen v"kovou hranicí 20 resp. 65 let. D(vodem byl p$edpoklad, &e u p$íli# mlad'ch respondent( bez 
pracovních zku#eností by odpov"di byly zkreslené a záv"ry nesprávné (Sv"tlík 2005). V'zkum slovensk'ch kul-
turních dimenzí uskute%nila studentka doktorského studijního programu V)B-TU Martina Gecíková (Mihoková) 
v rámci své diserta%ní práce v roce 2008 a to celkem u 1 544 respondent(. Údaje byly získávány v 80 % osobním 
dotazováním, zbyl'ch 20 % elektronickou formou pomocí dotazníku VSM 94, kter' byl k dispozici na webu. 
Respondenti pocházeli jak z v'chodního Slovenska, tak i z /ilinského resp. Bratislavského kraje.

!R:      SR:
celkem

1,123

mu&i &eny

571 552

mu&i &eny maturita V)

29 250 569 275

-29 30 - 39 40 - 49 50 -

464 177 385 197   

celkem

1,544

mu&i &eny

751 793

mu&i &eny maturita V)

462 172 505 405

-29 30 - 39 40 - 49 50 -

765 232 278 269

  Zdroj: Sv#tlík 2006 Zdroj: Gecíková 2010

   Tab. 5 Struktura vzorku respondent%

 Na Slovensku i v !eské republice byl v roce 1998 uskute%n"n ji& jeden v'zkum kulturních dimenzí dle 
Hofstedeho. Uskute%nil jej L. Kolman na vzorku 107 (!R) a 102 (SR) student( V). Získané hodnoty se zna%n" 
rozcházejí s hodnotami nam"$en'mi Sv"tlíkem a Gecíkovou. D(vod( je n"kolik. Jednak velikost vzorku je ome-
zujícím faktorem pro relevantní záv"ry. Rovn"& je otázkou, zdali sto student( V), mlad'ch lidí, je vhodn'm re-
presentativním vzorkem %eské resp. slovenské populace. Dotazník VSM 94 zji#.uje pracovní hodnoty ze situací, 
se kter'mi se respondent setkává v zam"stnání. Je otázkou, kolik student( z p$íslu#ného vzorku m"lo skute%né 
zku#enosti ze zam"stnání. Vzhledem k jejich v"ku se jednalo o prezen%ní formu studia. Kolman navíc kalibroval 
zji#t"né v'sledky tak, &e p$i%etl (ode%etl) hodnoty, které byly zji#t"ny u student( holandské vysoké #koly od hod-
not, které zjistil Hofstede u zam"stnanc( holandské pobo%ky IBM (zji#.ované jinou metodikou a jin'm dotazní-
kem) dvacet let p$ed samotn'm v'zkumem Kolmana. V'sledky jsou obsa&eny v tabulce 2.

Kulturní dimenze Sv"tlík (!R) Gecíková (SR)
Kolman

!R SR

Vzdálenos. mocensk'ch pozic 48 45 51/781 79/86

Vyh'bání se nejistot" 82 86 61/81 37/57

Individualismus / Kolektivizmus 67 69 74/68 46/40

Maskulinita (sout"&ivost) 15 27 39/81 96/127

!asová orientace 50 51 25/28 49/52
1 Hodnota po kalibraci

Tab. 6 Srovnání v!sledk% v!zkumu kulturních dimenzí v &R a SR

 Pro posouzení vzájemné vzdálenosti %i naopak blízkosti kultur jednotliv'ch zemí lze vyu&ít v'po%tu kul-
turní distance. Tato hodnota je vypo%ítána jako aritmetick' pr(m"r rozdíl( %ty$ kulturních dimenzí dvou zemí 
opraven'ch o odchylku mezi t"mito Hofstedeho dimenzemi. !ím v'sledek p$edstavuje ni&#í hodnotu, tím jsou 
kulturní odli#nosti srovnávan'ch zemí men#í, naopak, %ím je v'sledek v"t#í, tím jsou si srovnávané zem" kulturn" 
vzdálen"j#í. Do v'po%tu byly zahrnuty dimenze vzdálenosti mocensk'ch pozic, vyh'bání se nejistot", maskulini-
ty (sout"&ivosti) a individualismu. Pro mo&nou srovnatelnost v'sledk( byly porovnány a zji#t"ny hodnoty !eska  

a Slovenska zji#t"né #et$ením VSM 94 a vedle toho vybran'ch zemí EU resp. USA a Japonska, které byly zji#.o-
vány odli#nou metodikou a proto také v'sledky v porovnání s !R resp. SR by nemusely b't relevantní. Zp(sob 
v'po%tu je nazna%en v následujícím vzorci v'po%tu kulturní distance (Kogut 1988):
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UHNODPD� VHERX�SĜLQiãt�REURYVNp� ILQDQþQt� ~VSRU\��1D� VWUDQČ�GUXKp�YãDN� MHMt� SĤVREHQt�PĤåH
EêW� Y�GĤVOHGNX� NXOWXUQtFK� RGOLãQRVWt� ]QDþQČ� QHHIHNWLYQt�� 9\WYiĜHQt� VKOXNĤ� ]HPt�� NWHUp
Y\ND]XMt� EOt]NRX� VWUXNWXUX� D� KRGQRW\� NXOWXUQtFK� GLPHQ]t�� MH� MHGQtP� ]�PRåQêFK� D
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KDE:
 -  CDj = kulturní diference mezi zemi a a zemí b
 -  Iij = v'sledek j-té zem" v i-té kulturní dimenzi
 -  Iia = v'sledek a-té zem" v i-té kulturní dimenzi
 -  Vi = odchylka i-té dimenze
 -  n = po%et dimenzí

 Zji#t"né hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce 7, prokazují velmi t"snou blízkost kulturních dimenzí 
obyvatel !eské a Slovenské republiky. Srovnatelná je pouze blízkost kultur USA a Velké Británie. Vzdálenost 
n"kter'ch vybran'ch západoevropsk'ch zemí p$edstavuje hodnotu 15, co& není rovn"& p$íli# vzdálená distance 
(N"mecko vs. Rakousko, N"mecko vs. Velká Británie a Francie vs. sever Itálie). Zajímavá je velká distance kultur 
severu a jihu Evropy. Ta je dokonce v"t#í ne& kulturní distance mezi USA a Japonskem.

!R/SR US/UK D/UK F/I A/D UK/F I/S US/JPN GR/Nor Port/DK

5 5 15 15 15 31 34 35 43 47

3. Kulturní dimenze a reklamní strategie
 Jedním z d(le&it'ch faktor( efektivity reklamního p(sobení je i akceptování místní kultury. V jedné kul-
tu$e je hlavním posláním reklamy p$esv"d%it, v jiné vybudovat vzájemn' vztah a d(v"ru mezi firmou resp. zna%kou 
a jejími zákazníky. Tak jeden model vytvo$en' v ur%itém kulturním prost$edí nem(&e b't bez rizika uplat,ován 
v jiném. Lokalizovat ale reklamní kampan" je v"t#inou ekonomicky neúnosné, standardizovaná reklama sebou 
p$iná#í obrovské finan%ní úspory. Na stran" druhé v#ak její p(sobení m(&e b't v d(sledku kulturních odli#ností 
zna%n" neefektivní. Vytvá$ení shluk( zemí, které vykazují blízkou strukturu a hodnoty kulturních dimenzí, je 
jedním z mo&n'ch a p$ijateln'ch $e#ení pro eliminaci v'#e uvedeného rozporu. Je samoz$ejmé, &e trhy !eské  
i Slovenské republiky jsou z celoevropského nebo globálního pohledu tak malé, &e adaptace nebo lokalizace re-
klamy má smysl vícemén" pouze u lokálních, kulturn" vázan'ch produkt(. !esk' i slovensk' reklamní trh je p$íli# 
mal' na to, aby reklamní kampan" globálních %i regionálních zna%ek byly ve v"t#í mí$e adaptovány pro %eské resp. 
slovenské kulturní prost$edí. Na stran" druhé v#ak vzájemná blízkost %eské a slovenské kultury, které je doku-
mentována i v tomto p$ísp"vku, vytvá$í trh kulturn" siln" homogenní, kter' p$edstavuje ji& 15 mil. spot$ebitel(.  
A v tomto p$ípad" ji& mnohdy stojí za to uva&ovat o adaptaci reklamní strategie na místní kulturní podmínky. 

 Uznávané hodnoty, pot$eby a p$ání, které jsou základem na#eho chování, jsou svázány s kulturou. Je 
samoz$ejmé, &e v chování %esk'ch a slovensk'ch spot$ebitel( se projevují i jiné velmi silné vlivy, které nemají  
s p$íslu#n'mi kulturními dimenzemi nic spole%ného. A. ji& se jedná o vlivy ekonomické, demografické, psycho-
logické, politické aj. Jádrem a základem kultury jsou uznávané hodnoty. Proto je také jasné, &e kulturní základy 
chování !ech( a Slovák( budou jiné ne& u spot$ebitele britského nebo $eckého. Nízká hodnota indexu masku-
linity se promítne do skute%nosti, &e sociální pot$eby budou p$eva&ovat nad pot$ebou uznání. Rovn"& nejvy##í 
pot$eba seberealizace bude %asto v na#ich zemích chápána odli#n" ne& nap$íklad v USA. Velmi vysok' index vy-
h'bání se nejistot" klade d(raz na bezpe%í a jistotu. Proto i kombinace pot$eby bezpe%í a sociální pot$eby bude 
hrát d(le&itou roli v hodnotovém &eb$í%ku na#ich spoluob%an(. Pokud p$ijmeme v'sledky rozsáhlého pr(zkumu 
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EMS (de Mooij 2010a) za relevantní i k chování %esk'ch a slovensk'ch spot$ebitel( (p$i opomenutí velmi siln'ch 
ekonomick'ch aj. vliv(), m(&eme konstatovat, &e nap$íklad vy##í dimenze vztahu k nejistot" by se m"la projevit 
nap$íklad ve vy##í spot$eb" balen'ch vod, postupnou zm"nou stravovacích návyk( (ovoce, zelenina) a obecn" 
vy##ím zájmem o produkty spojené se zdrav'm &ivotním stylem (jízdní kola, pot$eby pro sport a turistiku, zdravé 
potraviny aj.). Tuto hypotézu pln" potvrzuje $ada pr(zkum( t'kajících se zm"n &ivotního stylu %eské a slovenské 
populace v minul'ch letech. V p$ípad" kupního chování nap$íklad u nov'ch a ojet'ch automobil(, objemu domá-
cích prací apod., je u nás stále rozhodujícím faktorem koup"schopnost obyvatelstva, která je u nás podstatn" ni&#í 
ne& v tradi%ních zemích EU. Lze v#ak p$edpokládat, &e se vzr(stem &ivotní úrovn" budou hrát kulturní faktory 
stále v'znamn"j#í roli i u nákupního chování t"chto produkt(. Do chování %esk'ch a slovensk'ch obyvatel se be-
zesporu promítá i nízká hodnota indexu maskulinity (sout"&ivosti). To má mimo jiné vliv na spolurozhodování  
o nákupu ze strany &ivotního partnera. T'ká se nap$. nákupu potravin mu&em nebo pr(myslov'ch produkt( a au-
tomobil( &enou. Rovn"& tato dimenze podporuje v"t#í rozsah kutilsk'ch aktivit. Obliba t"chto prací m(&e mít p$í-
%inu i v nízké hodnot" maskulinity. Potom by se r(st koup"schopnosti obyvatelstva nepromítal p$ímo úm"rn" do 
poklesu t"chto aktivit. Nep$ímo o tom sv"d%í i roz#i$ování sít" super a hypermarket( zam"$en'ch na prodej zbo&í 
pro kutilství, zahrádka$ení a domácí práce v !R a SR. P$i nákupu automobil( za%ínají %e#tí a sloven#tí spot$ebite-
lé stále více klást d(raz na dodate%né vybavení automobil( prvky zaji#.ujícími bezpe%nost cestujících. Sou%asn" 
roste obliba men#ích automobil( s ni&#ím obsahem motoru. Lze konstatovat, &e v kupním rozhodování %esk'ch 
spot$ebitel( se v tomto p$ípad" vedle ekonomick'ch faktor( promítají i kulturní vlivy. Pr(zkum EMS prokázal 
v"t#í oblibu bezpe%n'ch, dob$e vybaven'ch automobil( nezd(raz,ujících status nebo v'jime%nost sv'ch majitel(. 
Dle zmín"ného v'zkumu European Marketing and Media Survey (EMS) se nadpr(m"rná hodnota indexu indivi-
dualismu promítá v preferenci bydlení v samostatn'ch domech a p(ldomcích oproti bydlení v %in&ovních bytech. 
Rovn"& je charakteristická pro tuto kulturu vy##í obliba soukrom'ch zahrádek, obliba p"stování ps( a ko%ek atd. 
Rovn"& jsou ve v"t#í oblib" domácí práce p$i údr&b" domu nebo bytu. To posiluje p(sobení i indexu vyh'bání se 
nejistot" v oblíbenosti t"chto „kutilsk'ch“ %inností v %esk'ch a slovensk'ch domácnostech (de Mooij 2010b). 
Vysoká obliba zahrádka$ení, soukrom'ch chat, p"stování „domácích mazlí%k(” v %eské i slovenské spole%nosti 
m(&e b't i projevem kulturní dimenze individualismu (horizontálního). 
 Jednou z otázek, které kupodivu má také kulturní základy je ochota akceptovat nové produkty a noviny na 
trhu. Úsp"ch resp. p$e&ití firem je mimo jiné dnes zalo&en i na neustál'ch inovacích. V'zkumy ukázaly, &e obyva-
telé ne ka&dé zem" p$ijímají tyto inovace stejn" rychle (de Mooij 2010b). Ochota ka&dého spot$ebitele zakoupit 
a vyzkou#et nov' v'robek zále&í na jeho osobních postojích, vzd"lání a schopnostech vyrovnat se s nejistotou.  
S p$ijímáním inovací ve spot$ebním chování se spí#e setkáme v individualistické spole%nosti s ni&#í úrovní indexu 
vyh'bání se nejistot". V !R a SR jsou v#ak hodnoty této dimenze vysoce nadpr(m"rné. Finsk' v'zkum (zam"-
$en na inovace v oblasti mobilních telefon() prokázal, &e v zemích, na jejich& trzích dochází k akceptaci inovací  
a nov'ch v'robk( (nap$. v d(sledku vysokého indexu vztahu k nejistot") pozd"ji, ne& v zemích s nízkou hodnotou 
této dimenze, dochází následn", po opo&d"ném p$ijetí spot$ebiteli, k velmi rychlému roz#í$ení t"chto produkt(. 
!asto rychlej#ímu ne& v zemích s ni&#í hodnotou tohoto indexu (Sundqvist at al. 2001). Tuto hypotézu potvrzuje 
nap$. v p$ípad" internetu a mobilních telefon( i situace na %eském trhu (Sv"tlík 2005). 
 Je z$ejmé, &e v"t#ina reklam pro globální nebo regionální produkty je produkována velk'mi reklamními 
agenturami v centrech sv"tové nebo evropské reklamy, nikoliv v Praze nebo Bratislav". Pokud je reklama vyráb"na 
v t"chto st$edoevropsk'ch metropolích, potom zakázku v"t#inou dostane velká, silná nadnárodní reklamní agen-
tura, kterou $ídí zahrani%ní nebo %e#tí mana&e$i, kte$í získali své znalosti v USA, Velké Británii %i jiném centru 
sv"tové reklamy a jejich& koncepce a p$ístup k tvorb" reklamní strategie tomu %asto odpovídají. Je nepochybné, &e 
kulturní aspekty reklamní strategie jsou pouze jedním z faktor( hrajícím roli v úsp"#nosti reklamního p(sobení. 
Vedle t"chto aspekt( hraje p$i volb" strategie velmi v'znamnou roli propagovaná produktová kategorie, charak-
teristika cílové skupiny, kreativní p$ístup atd. P$ehlí&ení kulturních specifik v#ak m(&e vést k sní&ení efektivity 
reklamního p(sobení nebo dokonce k odmítání takové reklamy. Jak by se v p$ípadech kulturních dimenzí !ech( 
a Slovák( m"la p$izp(sobovat ve sv'ch jednotliv'ch %ástech kreativní reklamní strategie, si uvedeme v následují-
cím textu na $ad" doporu%ení.

Reklamní apel
 P$i vyjád$ení vyu&ití vhodn'ch apel( v %eské a slovenské reklam" je t$eba upozornit na p(sobení dvou 
d(le&it'ch faktor(, kter'mi jsou obecn' postoj k reklam" a rozli#ení „&ádoucích“ a „&ádan'ch“ spole%ensk'ch 
hodnot. Proto&e v'zkum prokázal, &e obecné postoje k reklam" ve spole%nosti jsou spí#e negativní, potom i volba 
reklamního apelu m(&e negativní vnímání p$íslu#né reklamy bu- prohloubit, %i zmírnit (Sv"tlík 2005b). Rovn"& 
vyu&ití apel( vycházejících z „&ádoucích“ hodnot (co by lidé skute%n" cht"li a co skute%n" konají) m(&e b't v roz-
poru s hodnotami „&ádan'mi“ ve spole%nosti (dané spole%ensk'mi a kulturními normami a pop$. tabu) a reakce 
v(%i reklam" m(&e prohloubit negativní vnímání reklamy jako takové. Pokud budou apely vycházet ze „&ádoucích“ 
hodnot, potom se nabízí vyu&ití spí#e emocionálních apel(, v p$ípad" hodnot „&ádan'ch“ apel( racionálních nebo 
dokonce morálních (Sv"tlík 2005). Z pohledu %esk'ch a slovensk'ch kulturních dimenzí a vy##ího komunika%-
ního kontextu, kter' je pro ob" zem" charakteristick', se nabízí preference vyu&ívání vybran'ch apel(. Pokud 
budeme p$ihlí&et k v'#i dimenze individualismu (horizontální), nabízí se vyu&ití apelu „spole%enství“ (nap$. p$i-
nále&itost ke komunit", národní identita, patriotismus aj.), „odli#ení se“ (stylov', moderní design, vzácn', exklu-
zivní, autonomní, ud"lej si sám, samostatnost), „rodina“ (mít domov, rodinné soukromí a pohodu). Vzhledem  
k  nízké hodnot" dimenze maskulinity/feminity jsou to apely „afilace“ (sociální, p$átelsk', dru&n', recipro%ní, 
taktní se sociálním cít"ním), „skromnost“ a „pokora“ (neafektovan', mírn', skromn', pokorn', zdr&enliv', pla-
ch', %ist', nevinn'), p$íroda (zví$ata, prost$edí, kvalita &ivota), „pomoc v nouzi“ (získání pocitu lásky, vd"ku, 
uznání), „relaxace“ (pohoda, klídek, voln' %as, odpo%inek), pot"#ení (b't #.astn', pobavit se, ú%astnit se, smích – 
jako &ádoucí hodnota) a „popularita“ (znám', konven%ní, pravideln', obvykl', ka&dodenní). Posledn" jmenovan' 
apel spí#e jako „&ádoucí“ hodnota m(&e b't n"kdy v rozporu se „&ádan'mi“ hodnotami vypl'vajícími z vy##ího 
indexu vyh'bání se nejistot". Slova, která by m"la b't pozitivn" p$ijímána (nap$. z pohledu tvorby sloganu), jsou 
nap$íklad: kvalita, pé%e, solidarita, skromnost, kompromis, pomoc, láska, mal', jemn', cit, my atd. Je t$eba v#ak 
p$ipomenout, &e pokud se t'ká nízkého indexu maskulinity, ten je znateln' p$edev#ím v %eské kultu$e, ve sloven-
ské kultu$e je hodnota této dimenze tém"$ dvojnásobná. Pokud p$ihlédneme k vysok'm hodnotám indexu vyh'bá-
ní se nejistot" jak v %eské, tak i slovenské kultu$e, m(&eme na základ" zahrani%ních v'zkum( konstatovat, &e bude 
vhodné vyu&ít apely „bezpe%í“ (jistota, stabilita, záruky, mo&nost v'm"ny atd.), „%istota“ (po$ádek, %istota, jasn', 
vonn'), „tradice“ (klasick', historick', tradi%ní, nostalgick', legendární), „jistota“ (du#evní klid, zabezpe%ení, 
d(v"ra), „zdraví“ a „moudrost“ (inteligence, expertíza, zku#enost, vzd"lání). Vysoká hodnota kulturní dimenze 
vzdálenosti mocensk'ch pozic zd(raz,uje podle de Mooij (2010a) i Allbers-Millerové (1996b) vyu&ívání apel( 
„status“, „drahost“, „dekorativnost“ (krásn', stylov', nazdoben'). Nízké hodnoty maskulinity %eské i %áste%n" 
slovenské spole%nosti v#ak vy&adují, aby symboly úsp"chu a bohatství nebyly vystavovány p$íli# na odiv. Proto je 
mo&né tyto apely doporu%it pouze u specifického segmentu osob (úsp"#ní lidé, podnikatelé atd.) (Sv"tlík 2005).

Reklamní formát
 Formát p$edstavuje základ pro formu reklamního sd"lení, které je komunikováno cílové skupin". Prefe-
rence ur%itého formátu cílovou skupinou je mimo jiné rovn"& ovliv,ována kulturními aspekty. Pro volbu správné-
ho formátu reklamy v oblasti mezinárodních reklamních kampaní je nutné ur%it, kter' formát je spí#e univerzální, 
a kter' se hodí pro ur%itou zónu kulturní sp$ízn"nosti, kulturní klastr, a kter' pro ur%itou specifickou kulturu. 
Existující studie zab'vající se touto problematikou ukázaly, &e roli univerzálního formátu plní ve v"t#in" zemí vel-
mi oblíben' formát „p$íb"h“, u ostatních formát( se ve v"t#í %i men#í mí$e projevuje kulturní podmín"nost jejich 
obliby v jednotliv'ch zemích. Na základ" zmín"n'ch mezinárodních i vlastních v'zkum( lze s p$ihlédnutím ke zji#-
t"n'm kulturním dimenzím definovat ur%ité zásady pro tvorbu reklamního formátu v podmínkách !eské resp. 
Slovenské republiky. Z pohledu vy##ího komunika%ního kontextu obou spole%ností se jeví jako mén" vhodné 
vyu&ívání formátu „lekce“ zejména v podskupinách „konferenciér“, „srovnání“, „prezentace“ a „zdramatizovaná 
p$edná#ka“. Tyto formáty je mo&né doporu%it pro kultury s ni&#ím komunika%ním kontextem s maskulinními di-
menzemi. Zku#enosti v#ak ukazují, &e nap$íklad formát „demonstrace“ produktu je i u nás v ur%ité mí$e oblíbena 
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u cílové skupiny senior(. Zd(vodn"ním m(&e b't v"t#í d(v"ra star#ích lidí v média a sou%asn" hledání informací  
o pou&ití produktu, jeho p$ínosu pro kupujícího p$ed a po pou&ití atd. V'zkumy potvrdily vysokou oblibu formátu 
„&ivotní p$íb"h“ v %eské reklam", (Koudelova, Whitelock 2001; Sv"tlík 2008). Tato skute%nost mimo jiné po-
tvrzuje, &e tento formát je oblíben a vhodn' pro feminní spole%nosti. V'zkumy rovn"& prokázaly oblibu formátu 
„$e#ení problému“, „metafory“ a „zábava“, zejména podskupiny humor. Vy##í oblibu humoru prokázal i v'zkum 
veden' autorem p$ísp"vku (Sv"tlík 2008). Pou&ití humoru, p$esto&e je v %eské spole%nosti oblíben, má svá úskalí 
a ta by m"la b't v&dy zva&ována. I kdy& je humor v %eské i slovenské reklam" oblíben'm formátem, jeho u&ití (dle 
v'zkumu v %eské reklam" dosahuje tém"$ 30 %) je spojeno s ur%it'm rizikem. Zmín"né v'zkumy %eské reklamy 
(obdobn' v'zkum probíhá v sou%asnosti na FM PEV) v Bratislav") ukázal, &e v televizní reklam" p$evládaly vtip, 
slovní h$í%ka, satira (Koudelová, Whitelock 2001, Sv"tlík 2008). Mezi jiné otázky, které je t$eba $e#it, je spoje-
ní humoru s produktovou kategorií (spí#e potraviny ne& produkty dlouhodobé spot$eby), se známostí a oblibou 
konkrétního produktu, dále d(v"ryhodnost zdroje humorného sd"lení a pln"ní reklamních cíl( (pozornost, obli-
ba aj.) Jednotlivé základní formáty nemají p$i tvorb" reklamního sd"lení v'jime%né postavení, je b"&né, &e se %asto 
vzájemn" dopl,ují. Obvykle to znamená, &e jedna z forem má v realizaci reklamy dominantní postavení, zatímco 
jiné formáty %i podskupiny hrají v p$íslu#né reklam" spí#e dopl,ující roli. Proto i p$i kombinaci formát( a jejich 
podskupin je nutné brát v úvahu vliv kulturních faktor( a mo&nou preferenci n"kter'ch z nich.

Realizace reklamy
 V záv"re%né, nejvíce viditelné %ásti kreativní reklamní strategie, hrají z pohledu kulturních vliv( nejd(-
le&it"j#í roli v'b"r a po%et osob, jejich oble%ení, vyu&ití barev, cizího jazyku a vizuální $e#ení ti#t"né reklamy. Z 
vysoké úrovn" dimenze vyh'bání se nejistot", ni&#í hodnoty vzdálenosti mocensk'ch pozic, mírn" nadpr(m"rné 
úrovn" dimenze individualismu (horizontálního) a feminity %eské a slovenské spole%nosti vypl'vá preference vy-
stupování d(v"ryhodného %lov"ka, spí#e vy##ího v"ku, jeho& projev je skromn', klidn' – je jeden z nás, „oby-
%ejn' %lov"k“. Jeho oble%ení je úhledné, upravené a %isté. Tato charakteristika v#ak neplatí u reklamy zam"$ené 
na mladé lidi, tuto cílovou skupinu spí#e osloví názorov' v(dce, kter' jak v"kem, tak i sv'm vystupováním, je 
v souladu s více individualistick'mi a maskulinními hodnotami mladé generace, která spí#e neuznává autority a 
je ochotna jít do nejistoty a rizika. V'znamnou roli hrají v ovliv,ování ve$ejnosti i názoroví v(dci a WOM. V p$í-
pad" formát( „sd"lení“ nebo „lekce“ budou roli názorového v(dce hrát spí#e osoby s odborn'mi kompetencemi 
a p$itom „oby%ejní lidé“ (vyh'bání se nejistot"/feminita) ne& celebrity, úsp"#ní lidé a vysoce postavené osoby 
p$edstavující dr&itele moci). Tuto skute%nost prokázaly i ji& zmín"né v'zkumy v %eské reklam" (nap$. ve srovnání 
s více individualistickou britskou kulturou) vystupuje více ne& jedna osoba (58 % vers. 40 %), rovn"& po%et &en 
vystupujících v reklam" je vy##í (Koudelova, Whitelock 2001, Sv"tlík 2008). Nelze opomenout velk' vliv katego-
rie produktu na v'b"r p$íslu#né osoby a po%tu vystupujících. Rozsáhl' v'zkum reklamy na pivo v Nizozemí, Velké 
Británii a N"mecku (Dahl 2002, Sv"tlík 2007, 2008) prokázal nejen velké rozdíly v apelech, ale i v provedení 
(realizaci) reklamy. Zatímco v n"meck'ch a nizozemsk'ch reklamách vystupují &eny minimáln" (dominantní roli 
v nich hrají mu&i), v britsk'ch reklamách, kde je velmi siln'm apelem vedle humoru sex (nulov' v'skyt u N"mecka 
i Nizozemí), hrají &eny velmi v'znamnou, n"kdy a& dominantní roli. V reklam" n"mecké, holandské, ale i %eské 
a slovenské platí, &e pokud &eny v reklam" na pivo vystupují, potom lze jejich roli popsat pouze jako dopl,ující 
a vedlej#í (p$inese pivo, sedí v pozadí ve spole%nosti jin'ch mu&( apod.). !eská reklama do zna%né míry p$ejímá 
kreativní strategii z n"mecké reklamy ve zd(raz,ování apelu p$átelství, dru&nosti (v obou zemích je konzumování 
piva spí#e spole%ensk'm fenoménem) a tradice. Spole%né s britskou reklamou je vyu&ití humoru, kter' v n"mecké 
není zastoupen.
 V %eské reklam" ve srovnání se zahrani%ní hraje v'znamnou roli hudba. Stále %ast"ji se v %eské i sloven-
ské reklam" (díky velkému pom"ru standardizovan'ch kampaní) setkáme s cizími jazyky (zejména v reklamních 
sloganech). Pokud tyto podtrhují ur%itou v'jime%nou vlastnost produktu vypl'vající z jeho zem" p(vodu, potom 
vyu&ití cizího jazyka obvykle není na #kodu. Stále %ast"ji se setkáváme se slogany v jazyce anglickém. Jejich vyu&ití 
(s v'jimkou mladé generace) je pon"kud diskutabilní a zaslou&í si dal#ího v'zkumu. Rovn"& p$eklady v zahrani-
%í oblíben'ch slogan( mohou p$i „otrockém“ p$ekladu, nerespektujícím jazykovou ekvivalenci, vyzn"t hloup" 

a sm"#n" a zbyte%n" sni&ují hodnotu zdroje sd"lení nebo zna%ky. V p$ípad" vizuálního $e#ení ti#t"né a tiskové 
reklamy je rozhodujícím faktorem druh média. D(le&itou roli zde v#ak hrají i kulturní aspekty. S p$ihlédnutím 
k zahrani%ním v'zkum(m, vysoké hodnot" dimenze vyh'bání se nejistot" ale sou%asn" i vy##ímu komunika%nímu 
kontextu, lze konstatovat, &e velkou roli v ti#t"né reklam" hraje text, a to v d(sledku pot$eby v"t#ího mno&ství in-
formací. Sou%asn", s p$ihlédnutím k preferenci symbol( a metafor v %eské a slovenské reklam", m(&e hrát vizuální 
$e#ení ne nev'znamnou roli. Dá se ov#em p$edpokládat, &e ne tak vysokou, jako nap$íklad v reklam" francouzské, 
ale v'znamn"j#í ne& v reklam" n"mecké (Sv"tlík 2005).
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