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VŠE udělila čestný doktorát profesorovi
Geertu Hofstedemu
Ve čtvrtek 6. října 2016 převzal holandský vědec Geert Hofstede čestný titul „doctor
oeconomiae honoris causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE)
prof. Ing. Hany Machkové, CSc. Profesor Geert Hofstede je přední světový odborník
v oblasti organizační antropologie a mezikulturního managementu. Jeho identifikace
pěti základních kulturních dimenzí je stále platným a zároveň nejužívanějším modelem
v oblasti studie kultur. Své výsledky publikoval v roce 1980 v knize Culture’s
Consequences, která ho proslavila po celém světě. Během 80. a 90. let Hofstede
přednášel na nizozemských i zahraničních univerzitách. V současné době je v
důchodu.
Praha 7. října 2016
Vědecká rada VŠE rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris
causa“ profesorovi Hofstedemu na základě návrhu Vědecké rady Fakulty mezinárodních
vztahů VŠE. Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE za
účasti téměř 350 hostů, včetně rektorů, prorektorů a dalších představitelů dvaceti českých a
slovenských vysokých škol a pěti velvyslanců. Přítomen byl také velvyslanec Nizozemského
království pan Eduard W. V. M. Hoeks.
Profesor Hofstede je přední světový odborník v oblasti organizační antropologie a
mezikulturního managementu. Své výsledky poprvé publikoval v knize Culture’s
Consequences v roce 1980. Jeho závěry znamenaly výraznou změnu paradigma v oblasti
komparativních studií kultur. Od té doby je rozvíjení jeho práce stejně jako míra výzkumu v
oblasti kultur nepřetržitě na vzestupu. V dnešní době již existuje několik rámců dimenzí kultur
stejně jako řada koncepcí toho, co vlastně kultura představuje. Nicméně soudě podle
četnosti využití, stejně jako přetrvávající platnosti Hofstedeho dimenzí oproti jiným druhům
dat, je Hofstedeho model stále nejpravděpodobnější a praktický.
Jeho publikace byly přeloženy do mnoha jazyků (včetně češtiny) a jeho články vycházely v
řadě prestižních světových odborných časopisů. Dlouhá léta patřil jako jeden z mála
„neameričanů“ do první stovky nejcitovanějších autorů v Social Science Citation Index. Jeho
poradenské služby využívala řada mezinárodních institucí, mimo jiné Světová banka,
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo Evropská komise. Je
členem Akademie managementu v USA a hodností čestného doktora jej dosud vyznamenalo
8 univerzit. Univerzita v Maastrichtu zřídila v roce 2006 profesorský stolec, který nazvala
Geert Hofstede Chair in Cultural Diversity Management. Časopis Wall Street Journal jej v
roce 2008 zařadil jako jediného Evropana mezi 20 nejvlivnějších myslitelů v oblasti
managementu v té době.
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Během slavnostního předávání čestného titulu ve Vencovského aule VŠE vystoupil s krátkou
přednáškou na téma „Developing an international perspective: how to become a World
Citizen“. Hofstede svou přednášku věnoval především vlivům kultury na naše smýšlení a
osobnost. Na závěr svého vystoupení uvedl: „Společnost je jako skládačka, jedinci
představují jednotlivé dílky a každý dílek je jiný, společně ale tvoří jeden celek.”
xxx
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 17 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz.
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