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Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

je zemí, kde na jedné straně vžité a známé 

stereotypy platí, ale zároveň se změnilo mnoho 

věcí, o nichž se ví méně.

Obyvatelstvo: 

• netvoří jen Angličané, Skotové a Welšané, ale 

vlny přistěhovalců z celého světa. 

Náboženství:

• vedle klasických náboženství, tj. anglikánské a

katolické církve

• židovské náboženství

• Islám

• náboženství asijská



Sociálně je země i nadále rozdělena na bohaté a 

chudé a mezi společenskými vrstvami jsou velké 

rozdíly. 

Královna je respektována a šlechtické tituly se 

považují za samozřejmou součást společnosti.



Pro Brity není snadné přenášet část své 

suverenity ve prospěch „úředníků z Bruselu", 

kteří porušují jejich zvyklosti. 

Specifická vlastnost Britů   mají rádi pořádek!

projevuje se v úctě před zákonem

jsou disciplinovaní

houževnatí

klidní

v osobním jednání bez emocí

jsou slušní

vlastně vše dělají s úsměvem



Jako námořní velmoc mají delší zkušenosti s 

mezinárodním obchodem než většina jiných zemí.

Tyto zkušenosti je také naučily realismu, 

pragmatismu a smyslu pro kompromis.

Jediným jazykem, kterým lze komunikovat, je 

angličtina, i když některé přízvuky jsou pro 

„neostrovana“ těžko srozumitelné. 



Ve styku s lidmi, které neznají, jsou značně 

rezervovaní. 

Při navazování obchodních kontaktů jsou 

formální, a to ať jde o styk písemný nebo osobní. 

Neseznamují se s nikým, kdo jim nebyl 

představen třetí osobou, kterou oba znají!!!



Obchodní jednání obvykle probíhají bez velkých 

odbočování. 

Příprava Britů na obchodní jednání je povrchnější, 

než by se předpokládalo, a zdánlivou suverénnost 

mnohdy nahrazuje neznalost nebo malá ochota 

rozhodovat. 

K obchodnímu jednání se dostavují vždy přesně a 

formálně oblečeni.



Doporučuje se zaslat předem pracovní materiály 

a přibližný program jednání, aby se partner mohl 

připravit. 

V žádném případě však nesmíte vyvolat dojem, že 

chcete jednání řídit, organizaci nechte zcela v rukou 

partnera. 

Na pracovní schůzky byste měli zásadně chodit 

včas.



Britové se vždy snaží, aby jednání bylo pro 

všechny zúčastněné příjemné. 

Týká se to jak občerstvení, tak vašich přání, která 

jsou obvykle schopni okamžitě zajistit prostřednictvím 

sekretariátu. 

Britové bývají obvykle na jednání perfektně 

připraveni, jsou velmi pragmatičtí a dokážou 

vystupovat velice suverénně. 



Britové nemají ve zvyku při jednání věci zastírat či 

přikrašlovat. 

Pokud nemají zájem, věcně, ale slušně vám tuto 

skutečnost sdělí a totéž očekávají od vás. 

Otevřenost a upřímnost prohlášení typu „to se mi 

nelíbí…“ by ovšem považovali za nezdvořilost, 

v každém případě by je to uvedlo do rozpaků. 

Doporučuje se proto volit diplomatický přístup.



Křestními jmény se okamžitě začnou oslovovat 

kolegové obojího pohlaví a různých funkcí. 

Tento zvyk je stále častější při obchodních kontaktech, a 

to i při telefonickém styku, aniž si oba partneři byli 

předem osobně představeni. 

Někdy možná uslyšíte, že někteří muži o sobě 

navzájem mluví nebo se oslovují výhradně příjmením.

Touto přepjatostí se vyznačují bývalí studenti „public 

schools“ a není třeba je v tom napodobovat. 



Ti, kteří byli povýšeni do šlechtického stavu, se 

oslovují Sir a za tímto titulem následuje pouze 

křestní jméno. 

Doktor se používá pouze pro lékaře a ostatní 

akademické tituly se neužívají. 



Muži by se neměli oslovovat jako pan Tenaten. 

Měli by se oslovovat buď jenom příjmením, nebo 

křestním jménem a příjmením. 

Ženy se mohou nechat oslovovat jakýmkoli titulem, 

který jim vyhovuje - Mrs, Miss nebo Ms a příjmení. 

V podnikatelském kontextu se žádný titul neužívá 

samostatně. Svým nadřízeným jeho mužští podřízení 

občas říkávají „Sir“, zejména ti, kteří si chtějí u něj 

udělat oko, a ti, kteří jsou ve služebním postavení -

šoféři, vrátní, recepční atd. „ Madam“ se nepoužívá. 



Potřásání rukama je vyhrazeno pro první schůze a 

pro zasedání. 

Lidé, kteří se stýkají pravidelně, si ruce nepodávají. 

Pozdrav „ How do you do?“ nemá hodnotu otázky, 

ale čeká se odpověď „ How do you do?“ bez 

dalšího komentáře. 

Velice se začíná šířit praktický zvyk Američanů, kteří 

se představují sami, aniž čekají na třetí osobu, která 

by je představila. 



Stoupající neformálnost strhla bariéry rezervovanosti. 

Zdrženlivost vyvolává někdy pocit chladu a 

nedostatku zájmu, ale většinou nevychází 

z ostentativní netečnosti. 

Kolegové, kteří jsou si v hierarchii blízko, pěstují 

přátelství a „ old - boy atmosphere“. 

Na společenské úrovni je nutné být „a nice 

person“, čímž se myslí zdvořilost a skromnost a 

uhlazenost. 



Britové velmi rychle ztratí svou rezervovanost, když 

někdo napadne obraz, který si malují sami o sobě.

Nikdo by si neměl dobírat čím dál bizarnější tradice a 

zvyky, zejména pokud jde o majestát královny. 

Při běžné konverzaci se nedoporučuje zpochybňovat 

přesvědčení, že britská televize je ze všech televizí 

na světě ta nejlepší a že britské počasí je ze všech 

nejzajímavější. 



Oblékání

Britové dokážou mistrně klasifikovat každého 

člověka podle jemných detailů v řeči, způsobech a 

oblékání. 

Oblek, který si vezme muž na sebe, signalizuje nejen 

jeho vkus, ale co je podstatnější, i jeho původ. 

Konfekční prodejny dosáhly takové obliby, že už není 

nutné mít dobrého krejčího. 

Vázanky vysílají do světa důležité signály!!! 



Muži nosí vázanku své bývalé školy, armády, 

univerzity nebo klubu, a jestli na žádnou z nich 

nemají právo, tak si pořídí takovou, která něco z toho 

připomíná. 

Protože se předpokládá, že všichni dotyčnou vázanku 

dokážou zařadit, nepatří k dobrým mravům, začneme-li 

se na ni vyptávat. 

= > NEPTAT SE NA VÁZANKU

Ke společenským pokleskům - faux pas - také patří, 

když nosíte vázanku, na kterou nemáte právo. 



Ženy takové problémy nemají. Když se žena snaží 

vypadat velmi autoritativně a chce připomínat své 

vysoké postavení, obléká se prakticky v pánském 

stylu, vyjma sukně, kterou nosí místo kalhot. 

Na formální večerní příležitosti, jako je výroční večeře 

nebo významné obchodní setkání, se vyšňoříme do 

smokingu a večerní toalety, a to povinně, pokud je na 

pozvánce uvedeno „black tie“. 

Nemusíte se rovnou zadlužit, je přijatelné zajít do 

půjčovny. Na slavnostních obědech a večeřích se smí 

kouřit až po jídle. Signálem vám bude „Royal Toast“, 

kdy všichni vstanou a připijí na zdraví královny. 



Dochvilnost

Ve společenském kontextu si Britové nedochvilnost 

zařadili do svého konvenčního chování, takže přijít 

včas je nezdvořilé.

Při společenských příležitostech to znamená přijít 

zhruba 10 až 20 minut po uvedeném časovém údaji.

Někdy vám to přímo řeknou při pozvání, když vás třeba 

pozvou na 7.30 až 8, což znamená, že nesmíte přijít 

později, než v 7.50. 



Tyto zvyky platí i v obchodním světě. 

Lidé chodí do práce, na schůze i na obědy o deset 

minut později.

V poslední době se v mnoha společnostech jako 

součást programu o lepší kvalitu objevila snaha 

prosadit do všedních zvyklostí dochvilnost a lepší 

efektivitu. 



Humor

Britové cítí k vážným věcem nechuť. 

Humor se čeká na všech úrovních, prostě 

vždycky. je důležité být zábavný při každé 

příležitosti, která se jen naskytne, ať na veřejnosti 

nebo v soukromí. 

Je řada veřejných osobností, které humor postrádají, 

ale to se považuje za tělesnou vadu. Jediný člověk, 

který nemusí být zábavný, je královna. 



Cizinci se nemusí připojit, ale neměli by se nechat 

zaskočit nedostatkem vážnosti při příležitostech, 

které se jim budou zdát pro žertování nevhodné. 

V kulturách, které potlačují otevřené citové projevy, 

je humor pláštíkem pro rozpaky a agresivitu. 

Humor může být sebezlehčující, rošťácký, 

sarkastický, sexistický, zemitý, rasistický. 

Ženy mají také rády humor, včetně vtipů se 

sexuálními narážkami, ale jejich humor není 

sarkastický a pichlavý, protože to je výhradní 

zbraň mužů, kteří si tak navzájem uštědřují 

zásahy. 



Společenské styky

Kolegové spolu obvykle v práci obědvají. Do jaké míry 

zde dochází k promíchání hodností, závisí na 

okolnostech.

V mnoha společnostech dosud existují oddělené 

jídelny. K běžným jevům patří jídelna pro ředitele. 

I v jídelně pro jednu hodnost se mohou najíst jiné 

šarže, je přijatelné využít příležitosti a vmísit se mezi 

nadřízené. 



Velmi často si po práci kolegové a jejich 

bezprostřední šéfové zaskočí do hospody. 

Někdy se kolegové stýkají o víkendech, pokud bydlí 

poblíž, ale pravidelná společenská setkání, včetně 

partnerek, se nekonají. 


