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Anotace 

Tato práce se zabývá zkoumáním japonského kulturního vlivu na dnešní globalizovaný svět. 

Primárně se zaměřuje na české publikum a jeho vztah k Japonsku. Cílem je konfrontovat 

aktuální snahy japonské vlády o kulturní export a porovnat je s předpoklady, které má česká 

společnost o japonské kultuře. Výzkum porovnává výpovědi českých a částečně 

i slovenských respondentů. Pro sběr byla zvolena kvantitativní analýza, jako nástroj pro sběr 

dat pak polostrukturovaný dotazník, který se skládal z otevřených a uzavřených otázek. Jeho 

šíření probíhalo elektronickou formou. Práce je rozdělena na empirickou část, kde se definují 

hlavní teoretické, historické a společensko-kulturní koncepty Japonska, které jsou 

vysvětleny v rámci moderní konvergenční kultury a teorie japonského mediálního mixu. 

Snahy japonské kulturní diplomacie a aplikování soft power jakožto primárního nositele 

vlivu a politické moci směrem na Západ jsou vysvětleny skrze definování jednotlivých 

kampaní a konfrontování těchto aktivit s kritikou. V praktické části se provádí samotný 

výzkum a analyzují se v něm odpovědi 1 609 respondentů napříč třemi předem 

definovanými vzorky. Ze závěru analýzy vyplývá, že jsou snahy propagace v České 

republice omezené a probíhají primárně skrze oficiální agentury či skrze samotné fanoušky 

populárních mediálních obsahů, kteří s japonskou kulturou aktivně interagují. Česká 

společnost má k Japonsku kladný vztah a jeho popularita stále roste. Výzkum přinesl 

doporučení, jak efektivně s publikem pracovat a jaké jsou jeho preference. 

 

Abstract 

This master's thesis examines how powerful and determining Japanese cultural influence is 

and how it impacts today's globalized world. It primarily focuses on the Czech audience and 

its relationship to Japan. The aim of this research is to assess the current efforts made by the 

Japanese government to export its culture, and compare them with the image that Czech 

society has on Japan. The primary source of this research is quantitative data collected from 

Czech and Slovak respondents. . Data was collected by a semi-structured questionnaire that 

consisted of both open and closed questions and that was spread in electronic form. The first 

section of the thesis empirical. The main theoretical, historical, and socio-cultural concepts 

of Japan. are defined and explained in the context of modern convergence culture and the 

Japanese media mix theory. Japanese cultural diplomacy and the application of soft power 



as the primary bearer of influence over the West are explained through the critical analysis 

of specific campaigns. Then, the methodological section analyzes the answers of 1,609 

respondents across three predefined samples. Analysis shows that Japan’s cultural 

promotion efforts in the Czech Republic are limited, and that take place primarily through 

official agencies or directly through the fans of popular media content, who actively interact 

with Japanese culture. Czech society has a positive attitude towards Japan and its popularity 

is still growing. Finally, the thesis provides recommendations on how to effectively appeal 

to the audience and accommodate their preferences. 

 

Klíčová slova 

Japonsko, Česká republika, populární kultura, mediální konvergence, mediální mix, 

participace, globalizace, soft power 

 

Keywords 

Japan, Czech Republic, popular culture, media convergence, media mix, participation, 

globalization, soft power 

 

Title 

Reception of media strategies used to promote Japanese culture in the Czech Republic 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování panu Mgr. Janu Miesslerovi za jeho cenné 

rady, konstruktivní kritiku a doporučení při vedení mé diplomové práce. Také bych chtěla 

poděkovat profesorům a přátelům z univerzity Waseda i z univerzity Karlovy, kteří mi byli 

oporou po celou dobu psaní diplomové práce a pomáhali mi při získávání potřebných 

materiálů a dat. Dále bych ráda poděkovala všem respondentům, kteří věnovali svůj čas 

vyplnění dotazníku a podíleli se na mém výzkumu. V neposlední řádě velké díky náleží mé 

rodině, která mě po celou dobu studia podporovala. 

 

  



 

1 

OBSAH 

ÚVOD ................................................................................................................................... 5 

1 Historický a společensko-kulturní kontext ................................................................ 7 

1.1 Období Meidži ...................................................................................................... 7 

1.2 Vliv geografické polohy ....................................................................................... 8 

1.3 Koncept unikátnost Japonska ................................................................................ 8 

1.4 Období první krize kulturní identity ..................................................................... 9 

1.5 Období po druhé světové válce ............................................................................. 9 

1.6 Teorie konvergence ............................................................................................. 10 

1.7 Koncept nihondžinron ......................................................................................... 11 

1.8 Vliv globalizace a postmodernity na japonskou společnost ............................... 12 

1.8.1 Globalizace .............................................................................................. 12 

1.8.2 Postmodernismus .................................................................................... 14 

2 Japonský kulturní průmysl ....................................................................................... 16 

2.1 Rozkvět japonské ekonomiky ............................................................................. 16 

2.2 Přechod od technologické společnosti ke světové kulturní velmoci................... 17 

2.3 Kultura konvergence a japonský mediální mix................................................... 18 

2.3.1 Konvergenční kultura .............................................................................. 18 

2.3.2 Japonský mediální mix ............................................................................ 19 

2.3.2.1 Fenomén Pokémon .................................................................... 21 

2.3.2.2 Fenomén studia Ghibli .............................................................. 22 

2.3.2.3 Participační kultura ................................................................... 24 

2.3.2.4 Kultura otaku............................................................................. 24 

3 Šíření japonské populární kultury ............................................................................ 27 

3.1 Posilování japonského trhu ................................................................................. 27 

3.2 Moderní japonská populární kultura ................................................................... 28 

3.2.1 Jihokorejská populární kultura a „hallyu“ vlna ....................................... 29 

3.3 Začátek „Cool Japan“ diskurzu ........................................................................... 29 



 

2 

3.4 Tří stupňový model nahlížení na japonskou společnost ..................................... 31 

3.4.1 První fáze: nahlížení na Japonsko v období 50. až 60. let ...................... 33 

3.4.2 Druhá fáze: nahlížení na Japonsko během 70. a 80. let .......................... 33 

3.4.3 Třetí fáze: nahlížení na Japonsko během 90. let a dále ........................... 34 

4 Využití soft power a kulturní diplomacie k přetvoření obrazu Japonska ............ 35 

4.1 Soft power ........................................................................................................... 35 

4.2 Kulturní diplomacie ............................................................................................ 35 

4.3 Vzestup a vliv kulturní diplomacie ..................................................................... 37 

4.4 Japonská popkulturní diplomacie ....................................................................... 37 

4.5 National branding ................................................................................................ 38 

4.6 Globální a regionální postoje vůči Japonsku ...................................................... 39 

4.6.1 Globální hodnocení soft power ............................................................... 40 

5 Vládní a korporátní snahy o propagaci Japonska .................................................. 42 

5.1 Kampaň Visit Japan ............................................................................................ 42 

5.2 Kampaň Cool Japan ............................................................................................ 42 

5.2.1 Oficiální sektory a cíle „Cool Japan“ kampaně ...................................... 44 

5.2.2 Letní olympijské hry 2016 ...................................................................... 45 

5.2.3 Mediální turismus .................................................................................... 45 

5.2.4 Cool Japan Fund ...................................................................................... 47 

5.2.4.1 Investice fondu v letech 2014 až 2019 ...................................... 48 

5.3 Anime turismus ................................................................................................... 51 

5.4 Letní olympijské hry 2020 .................................................................................. 51 

5.5 Kritika Cool Japan kampaně ............................................................................... 52 

5.5.1 “Cool Japan” diskurz jako brandový nacionalismus ............................... 53 

5.5.2 Nedostatečná regulace šíření obsahu ...................................................... 54 

5.5.3 „Cool“ kapitalismus a postkolonistické snahy ........................................ 55 

5.6 Japan House projekty .......................................................................................... 56 

5.6.1 Brazilská komunita Japonců ................................................................... 57 

5.7 Směry šíření propagace ....................................................................................... 58 



 

3 

5.8 Balkanizace ......................................................................................................... 59 

5.9 Česká republika ................................................................................................... 59 

6 Vztah České republiky a Japonska ........................................................................... 61 

6.1 Diplomatické vztahy ........................................................................................... 61 

6.2 100. výročí vzájemných vztahů .......................................................................... 61 

6.3 Organizace propagující japonskou kulturu v ČR ................................................ 62 

6.3.1 Velvyslanectví Japonska v České republice............................................ 62 

6.3.2 Česko – japonská společnost ................................................................... 63 

7 Metodologická část ..................................................................................................... 65 

7.1 Kvantitativní výzkum .......................................................................................... 65 

7.2 Formulace výzkumného problému a výzkumných otázek .................................. 65 

7.3 Formulace hypotéz .............................................................................................. 67 

7.4 Klíčový nástroj .................................................................................................... 68 

7.5 Vzorek respondentů ............................................................................................ 69 

7.6 Limity práce ........................................................................................................ 70 

8 Výzkumná část ............................................................................................................ 71 

8.1 Předvýzkum oficiální propagace japonské kultury v ČR.................................... 71 

8.1.1 Komunikace s Česko-japonskou společností .......................................... 71 

8.1.2 Komunikace s Velvyslanectvím Japonska v České republice ................ 72 

8.1.3 Komunikace s Českým centrem v Tokiu ................................................ 74 

8.2 Výzkum za pomoci dotazníku a jeho šíření ........................................................ 75 

8.3 Demografická charakteristika respondentů ......................................................... 76 

8.4 Výsledky dotazníkového šetření a profil respondentů ........................................ 78 

8.4.1 Analýza představy české společnosti o Japonsku ................................... 78 

8.4.2 Analýza mediálních kanálů využívaných pro hledání informací 

o Japonsku a komunikaci s japonskou kulturou ...................................... 88 

8.4.3 Analýza recepce mediálních kampaním využívaných k propagaci 

japonské kultury ...................................................................................... 96 

8.4.4 Analýza českého a slovenského publika a jejich preferencí ................. 101 



 

4 

8.4.5 Analýza kontrast vlivu japonské a jihokorejské kultury na českou 

společnost .............................................................................................. 104 

9 Interpretace výsledků výzkumu, diskuze ............................................................... 108 

9.1 Aktuální snahy propagace japonské kultury v České republice ....................... 108 

9.2 Představa české společnosti o Japonsku ........................................................... 109 

9.3 Mediální kanály využívané pro hledání informací o Japonsku a komunikaci 

s japonskou kulturou ......................................................................................... 111 

9.4 Recepce mediálních kampaním využívaných k propagaci japonské kultury ... 112 

9.5 Pole působení vlivu japonské propagace .......................................................... 113 

9.6 Kontrast vlivu japonské a jihokorejské kultury na českou společnost.............. 114 

ZÁVĚR ............................................................................................................................. 115 

SUMMARY ...................................................................................................................... 119 

POUŽITÁ LITERATURA ............................................................................................. 123 

SEZNAM TABULEK ..................................................................................................... 135 

SEZNAM GRAFŮ ........................................................................................................... 136 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 138 

 



 

5 

ÚVOD 

Vědomí jedinečnosti, svébytnosti a neproniknutelnosti japonské kultury je charakteristické 

pro minulost i přítomnost japonského poválečného konceptu „nihondžinron", podle kterého 

mají Japonci odlišný způsob chování i myšlení. Japonsko provází kontrast tradice 

a modernity, mísící se v mnoha konceptech a teoriích. Díky prudkému technologickému 

růstu se z Japonska stal globální hráč a japonská kultura začala pomalu pronikat na západní 

trhy. Vzrostla tak obliba populárního průmyslu a v návaznosti na tento fenomén začala 

japonská vláda propagovat japonskou kulturu skrze mediální kampaně a soft power se stala 

důležitým prvkem zahraniční politiky. Na jedné straně úspěchu mohou stát snahy oficiální 

vládní propagace, které globálně šíří japonskou kulturu. Příkladem je vládní program „Cool 

Japan“, který měl za úkol povzbudit soft power a propagovat jedinečnost skrývající se pouze 

v japonských produktech. Kampaně se používají primárně k prezentaci Japonska jako 

národa a kultury, který se inherentně liší od ostatních, a proto je imunní vůči kritice založené 

na globálních, sociálních, morálních, historických nebo politických standardech 

prosazovaných ostatními národy. V tomto kontextu bude práce zkoumat, jaké jsou aktuální 

japonské vládní snahy o kulturní export a jak jsou tyto snahy úspěšné v českém kontextu. 

Na druhé straně úspěchu ale stojí aktivity fanoušků – aktivně se zapojují do komunikace 

s mediálními obsahy japonské populární kultury a stávají se jejími aktivními konzumenty 

a producenty. Vytvářejí imaginární světy, skrze které se globálně propojují a vytváří 

komplexní zážitky dostupné jen těm, kteří plní všechny kroky mediální a kulturní 

konvergence. 

Cílem této práce je rozebrat, proč je Japonsko považováno za unikátní národ a zda za tím 

stojí historický kontext, vládní propagace či aktivity fanoušků. Konfrontuje se zde minulost 

s aktuálními snahami japonské vlády o kulturní export s tím, jak jsou tyto snahy vnímány 

a zda mají na publika pozitivní či negativní vliv, případně zda jsou vládní snahy v poměru 

se světy vytvořenými populární kulturou neefektivní. Samotný výzkum práce zkoumá české 

mediální publikum a jeho vztah k Japonsku a japonské kultuře. 

Porovnává výpovědi českých respondentů, kteří zatím zůstávají nedotčeni japonskou 

kulturou a neprojevují o ní aktivně zájem s výpověďmi členů různých 

„japanofilních“ komunit, kteří jsou s japonskou kulturou již obeznámeni, a dále 

s výpověďmi Čechů, kteří byli v přímém kontaktu s japonskou kulturou a v Japonsku 
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nějakou dobu pobývali nebo zde přímo bydlí. Tento postup umožní ověřit, zda jsou japonské 

kulturní globální snahy úspěšné a dotýkají se i osob mimo zájmové a fanouškovské kulturní 

skupiny (fanoušci mangy, anime, bojových umění, j-popu apod.) či nikoli. 



 

7 

1 Historický a společensko-kulturní kontext 

1.1 Období Meidži 

Japonsko nebylo vždy jedním z hlavních světových tahounů pokroku a technologie, jak ho 

známe dnes. Dokonce ještě na počátku 20. století bylo Japonsko považováno za jednu ze 

zemí třetího světa, která nijak neovlivňuje své okolí, natožpak záležitosti celosvětového 

měřítka. Veškeré vlivy a informace pouze pasivně přijímalo. Nejvýznamnějším obdobím, 

které přispělo k vývoji Japonska, byly reformy v období Meidži, která se dá volně přeložit 

také jako éra „Osvícená“. Jednalo se o sérii ekonomických, kulturních i státoprávních 

reforem, které ustanovil tehdejší nový císař Meidži. Probíhaly od roku 1869 a začal jimi 

měnit doposud feudální a uzavřené Japonsko ve vyspělý a industrializovaný moderní stát 

podle západního1 vzoru. (Reischauer, 2009) 

Císař Meidži panoval v městě Edo, které následně přejmenoval na dnes světoznámé Tokio 

a prosadil výrazné změny jako ustavení parlamentu, přijetí jednotné měny jen, otevření 

tokijské burzy, a hlavně přijetí ústavy. Vzorem pro celonárodní transformaci se staly tehdejší 

hlavní mocnosti jako USA, Francie nebo Německo. (Beasley, 1990) Vše od technologie, 

struktury vlády a vojenské vybavenosti se postupně modernizovalo podle západního 

modelu. Následně se Japonsko začalo považovat za rovnocenného východního partnera 

západních zemí a stalo se tak imperiální velmocí. 

„Na počátku své cesty Japonsko stále leželo stranou hlavního zájmu západní společnosti 

o oblast východní Asie, zejména v Evropě téměř nikdo nepředpokládal, že se během velmi 

krátké doby podaří přeměnit feudální společnost v poměrně vyspělý moderní národní stát 

a zaostalou ekonomiku na plně industrializované hospodářství.“ (Reischauer, 2009, 146) 

Díky úplné modernizaci a emancipaci Japonsko dosáhlo stejného postavení vůči západním 

zemím. Velkou výhodou byla skutečnost, že si japonská společnost stále zakládala na svých 

tradicích a kulturních hodnotách i přes silný vliv modernizace a „westernizace“, které 

v tomto období aktivně probíhaly. Westernizací se rozumí pojem úzce spjatý s globalizací, 

během kterého probíhá snaha o aplikování hodnot, norem a idejí „západních“ kultur na 

                                                 

1 Pro zjednodušení budu v této práci vždy referovat „Západ“ či „západní svět“ jako koncept souhrnného 

označení pro mnohé státy Evropy, Severní Ameriky a Oceánie. 
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okolní svět. (Britannica, 2021) Nejčastěji je tento proces spojen s „amerikanizací“, v němž 

hraje USA hlavní roli šiřitele vlivu. Japonské hodnoty ale zůstaly silně zakořeněné v kultuře 

a v každodenním životě. Japonci jednoduše odmítli ztrátu svobody a dominanci nad svým 

kulturním dědictvím. 

1.2 Vliv geografické polohy 

Alexander Prasol ve své knize „Moderní Japonsko“ popisuje Japonsko jako „nádherné 

přírodní prostředí kombinované se sjednoceným a unitárním národem s mnoha cennými 

vlastnostmi v takové kombinaci, která je zřídka vidět kdekoliv jinde ve světě.“ (Prasol, 2010, 

viii) Jedním z možných důvodů, proč se Japonsko odlišuje od okolních kultur a národů, je 

jeho geografická poloha. 

Japonsko je souostroví, které se skládá ze čtyř velkých ostrovů a více než šesti tisíc menších 

ostrovů, které jsou většinou neobydlené. Dohromady tvoří celek podobně velký jako 

Kalifornie nebo Itálie. Čtyřmi hlavními ostrovy, od severu k jihu, jsou Hokkaidó, Honšú, 

Šikoku a Kjúšú. Všudypřítomná blízkost moří ostrovní stát silně ovlivnila z hlediska kultury, 

společnosti i gastronomie. Moře bylo důležitým zdrojem potravy, stal se faktorem 

ovlivňujícím klima, a hlavně vyloučil snadný kontakt s okolními zeměmi. (Stalker, 2018, 1) 

Japonsko bylo proto po staletí v naprosté izolaci, a to jak od Západu, tak i od ostatních 

asijských zemí. 

1.3 Koncept unikátnost Japonska 

Co ale činí Japonsko tak unikátní v tolika ohledech a směrech? Co se týče ekonomické 

perspektivy, jak je zmíněno v předešlé kapitole, jde o jednu z prvních asijských zemí, která 

zaznamenala globální ekonomický úspěch a dostala se do předních pozic světového 

technologického pokroku. Zároveň si ale stále dokázala zachovat jedinečnost skrze své silně 

zakořeněné zvyky a kulturu. Japonsko dokázalo získávat informace a rychle absorbovat 

západní inovace a technologie, ve stejnou chvíli ale nepodlehlo nátlaku globalizace 

a odmítalo zcela westernizovat své kulturní hodnoty a principy. Díky tomu si Japonsko 

zachovalo unikátní a pro mnohé národy fascinující kulturu, která spojuje moderní svět 

s tradicí. 
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To vše se odráží mimo jiné v poválečném konceptu „nihondžinron“ 2(japonsky 日本人論), 

podle kterého mají Japonci jedinečný způsob chování a myšlení právě díky izolované 

geografii a dalším faktorům. „Nihondžinron“ je soubor diskurzů, které mají demonstrovat 

japonskou jedinečnost ve světě a odlišnost od jiných kultur. Tímto směrem se snaží ustanovit 

japonskou kulturní identitu, která nemá ve světě podoby. (Manabe, Befu, 1993) 

1.4 Období první krize kulturní identity 

Jak si dokázalo Japonsko zachovat svou kulturu i během silné vlny globalizace, šířené 

hlavně ze strany amerických korporací a dalších mocností? K zachování kultury pomohla 

skutečnost, že japonská společnost čelila první krizi kulturní identity. Jako jeden z výsledků 

westernizace v raných dobách modernizace bylo, že si na konci 19. a na začátku 20. století 

japonská bohatší vrstva a tzv. „smetánka“ užívala nového západního stylu života, zatímco 

zbytek obyvatelstva stále žil v chudobě. To vše vyústilo v silně anti-západní smýšlení a boje 

proti westernizaci. Navíc po vítězství Japonska v rusko-japonské válce v roce 1904 se Západ 

začal postupně Japonska obávat jakožto nebezpečné konkurence. O Asii se začalo psát 

a smýšlet jako o „žlutém nebezpečí“ (Yellow peril), které toužilo dominovat „bílému světu“. 

(Ito, 1990) Hlavně v USA sílila nenávist vůči Japoncům, kteří se tam díky reformám 

a volnosti cestování dostali, což ranilo japonskou národní hrdost. V reakci na toto chování 

se japonská společnost uzavřela vůči zahraničním kulturním vlivům a většina západních 

importů jako filmy, zvyky i tradice byly společenským tabu. (Ito, 1990) 

1.5 Období po druhé světové válce 

Dalším náročným, ale významným obdobím byla pro Japonsko prohra během druhé světové 

války, kvůli které se ostrovní národ znovu vrátil mezi země třetího světa. Nijak 

neovlivňovalo své okolí, ale primárně přijímalo vlivy ze zahraničí. Japonsko mělo velice 

nízké mediální pokrytí a přišlo o vojenské síly. Východisko vidělo hlavně v nově nabitém 

kapitále, proto se vláda soustředila na ekonomickou sféru. (Okawa, 2012) 

                                                 

2 Též známý jako „nihon bunkaron“, „nihon šakairon“ či „nihonron“. 
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Během studené války Spojené státy potřebovaly v Asii silného spojence proti Sovětskému 

svazu a Číně, proto byl do Japonska znovu importován nový politický, ekonomický 

i sociální systém a – westernizace tak nadále nuceně pokračovala. Díky tomu nadále 

pokračoval růst v oblasti ekonomiky, poté s ekonomickým růstem začal růst politický, 

i když se tomu Japonci nejdříve bránili. Raději se „schovávali“ za USA a vedli nepatrnou 

formu nucené diplomacie. Postupem času ale začali mít důležité slovo ve světových 

konfliktech a ovlivňovali situaci ve Vietnamu nebo v Thajsku. (Ito, 1990) Netrvalo dlouho 

a stali se hlavním tahounem technologického pokroku v celé Asii a byli nejvyspělejší zemí 

na kontinentu. V první vlně „modelu letících hus“ byli hlavní ekonomickou velmocí, za 

kterou se na dalších příčkách ocitla Čína, Korea, Malajsie a další státy, ve kterých se spíše 

pracovalo manuálně. Spojené státy snahu podporovaly, Japonsko brzy přestalo pouze 

importovat zboží, naopak začalo hromadně vyvážet vše od textilu, potravin, technologie až 

po kulturní průmysl. Chtěli exportovat hlavně do USA – největší ekonomiky s tehdy největší 

kupní silou. Plnila roli hlavního odbytiště pro celou asijskou ekonomiku. Stát lidi v Japonsku 

vzdělával a podporoval perspektivní průmysl, což vytvořilo dobré podmínky pro růst 

a technologický vývoj. (Kasahara, 2013) Pokud se na to budeme dívat z merkantilistického 

pohledu, přechod z importování na exportování zboží byl jeden z hlavních důvodů růstu 

Japonska jakožto velmoci. Asijské státy nyní dokonce uznávají neomerkantilistický model, 

kdy například díky vyššímu clu na importované výrobky chrání svůj trh vůči importovanému 

zboží a vnějším vlivům. (Nester, 1990) Quansheng Zhao tento vnitřní vývoj definoval 

pojmem „dacu-a-ron“ ( 脱米入亜), což znamená „opustit Asii a připojit se na Západ“. Tento 

princip se praktikoval již v období Meidži. Tehdejší přední japonští intelektuálové, jako byl 

Jukiči Fuzukawa, obhajovali westernizaci a rychlou modernizaci, aby Japonsko dokázalo 

dohnat průmyslové země Evropy a USA. (Zhao, 2004, 116) Aplikace západních trendů na 

domácí výrobu se také dá charakterizovat jako „wakon jósai“, který můžeme volně přeložit 

jako „japonský duch, západní technologie“. (Iwabuči, 2002, 10) 

1.6 Teorie konvergence 

Sílu již zmiňovaného konceptu „nihondžinron“ můžeme vidět i v negaci teorie konvergence 

formulovanou v 60. letech americkým profesorem Clarkem Kerrem, který tvrdí, že všechny 

industrializované společnosti (včetně Japonska) si jsou ve svých sociálních strukturách 

a hodnotových orientacích stále více navzájem podobné, a to právě díky funkčním 
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imperativům industrialismu. „Většina studií o Japonsku ale tuto teorii vyvrací, zaujímá 

protikonvergeční pozici a poukazuje na to, jak výjimečné a odlišné je Japonsko ve srovnání 

s ostatními euroamerickými společnostmi. Tento postoj se přisuzuje částečně i právě 

dominanci kulturního esencialistického diskurzu nihondžinron, který byl po druhé světové 

válce silným proudem japonských studií.“ (Sugimoto, 2014:192) Můžeme argumentovat, že 

je každá kultura jedinečná a zvláštní, ale celý koncept nihondžinron stojí na tom, že 

Japonsko je „jedinečně jedinečné“; zásadně a kvalitativně odlišné. Tato teorie se zabývá 

charakteristickými rysy japonské osobnosti, kultury a společnosti. (Sugimoto, 2014) 

1.7 Koncept nihondžinron 

Nihondžinron má dlouhou historii, která sahá až ke „kokugaku“, akademickému 

a filosofickému hnutí 18. století, které bylo populární během Edo období. Kokugaku mělo 

podobnou charakteristiku jako nihondžinron, ale největší popularitu získalo až po druhé 

světové válce, kdy bylo Japonsko prezentováno světu jako nevyzpytatelná země. Západní 

svět proto prahnul po racionálním vysvětlení, proč je Japonsko tak odlišné od ostatních 

asijských zemí. Antropologické dílo Ruth Benediktové „Chryzantéma a meč“, vydané 

v roce 1946, toto rozuzlení přineslo a uspokojilo potřebu Evropy a USA o jednoduchý 

souhrn národního charakteru a popisu rámců vzorů kultury. Usilovala o logické pochopení 

„záhadného Japonska“, vše ale za předpokladu, že je kvalitativně odlišná od západních 

společností. (Benedictová, 1946) 

Následně začalo Japonsko během 70. a 80. let stoupat a ekonomicky dohánět technologicky 

vyspělé velmoci. Objevila se zde znovu poptávka po vysvětlení, jak mohl, tak ekonomicky 

a finančně válkou zasažený národ povstat a získat tak silné místo na trhu, že představoval 

hrozbu pro USA a další vyspělé ekonomiky. „Toto období byl hlavní rozkvět literatury 

nihondžinron, kdy spisovatelé a umělci mezi sebou soupeřili o to, co je klíčové pro 

pochopení a nahlédnutí do kulturních tajemství úžasného ekonomického rozkvětu 

Japonska.“ (Sugimoto, 2014,193) Zapojením všemožných akademiků, novinářů, 

romanopisců a autorů z oblasti obchodu přineslo toto pole obrovské množství knih, včetně 

dodnes přetrvávajících bestsellerů. „Tyto publikace inklinovaly k vyčlenění a oslavě 

vybraných aspektů japonské společnosti – ať už jsou to vytrvalost, loajalita, zdvořilost, 

pohostinnost nebo pracovitost – uspokojující touhu čtenářské veřejnosti po symbolech 
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identity a sebevědomí. Studie dokazují, že v období od roku 1945 do roku 1978 bylo 

publikováno více než 700 titulů navázaných na nihondžinron. (Manabe, Befu, 1993,89) 

Dle studie Kazufumi Manabeho a Harumi Befu z roku 1993 je možné vypozorovat, že více 

než jedna čtvrtina japonské současné společnosti (více než 20 milionů obyvatel), četla jednu 

nebo více knih z této kategorie. (Manabe, Befu, 1993) Mnohé z těchto publikací získaly 

uznání široké veřejnosti, například Čie Nakane v roce 1970 vytvořila analýzu japonské 

společnosti a argumentovala, že Japonsko je „vertikálně strukturovaná společnost“ v tom 

smyslu, že řada sociálních vztahů mezi dvěma jednotlivci jsou přesně a striktně definovány. 

Například starší osoba je respektovaný „senior“, který má ve společnosti vysoké postavení, 

a mladší jedinec „junior“ by to měl ctít a vždy si ho vážit. S další teorií přišel psychoanalytik 

Takeo Doi v roce 1971 v knize „Anatomie závislosti“. Zde podrobně zkoumal koncept 

„amae“ (volně přeloženo jako závislostní orientace), který se dá popsat jako jednoznačně 

japonský a používá se pro potřebu být nápomocný lidem okolo a zároveň být na nich závislý. 

Lze jej přirovnat k osobě, která se snaží přimět autoritu (rodiče, manžela učitele nebo 

člověka v jiné nadřízené pozici), aby se o něj postarala. Jako příklad se nabízí vztah rodiče 

a dítěte, kterému by se dle Doiho měly ostatní vztahy přiblížit. V praxi tak jde o jeden ze 

základních pilířů japonského kolektivismu. (Sugimoto, 2014,193) 

1.8 Vliv globalizace a postmodernity na japonskou společnost 

1.8.1 Globalizace 

Globalizace. Slovo, které od konce 20. století slyšíme jak v pozitivních, tak negativních 

konotacích. Dle antropologů Arjuna Appaduraie a Ulfa Hannerze a jejich přístupu ke 

globalizaci, který se definoval během 90. let, globalizace kultury vyústila v míšení 

heterogenní a hybridní formy kultury. (Apparudai, 1990) Často šlo o domorodé kultury, 

které si přizpůsobovaly globální (typicky západní) kulturní zvyky místním potřebám. 

(McKevitt, 2017, 10) 

Formuje se tak unikátní vztah mezi kulturami, kdy jsou mezi sebou propojeny úzkými 

vztahy. Ty jsou dále ovlivněny globálními toky proudícími z jednoho nebo více center. 

Anthony Giddens popsal globalizaci jako „zintenzivnění celosvětových sociálních vztahů, 

které spojují vzdálené lokality takovým způsobem, že místní události jsou formovány 

událostmi dějícími se mnoho mil daleko a naopak“. Vidí jej jako dialektický proces, protože 
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takové místní události se mohou vyvíjet zcela opačně než velmi vzdálené vztahy, které je 

formují. (Giddens, 2003,62) Teoretická perspektiva globalizace v sobě často nese prvky 

westernizace, kapitalismu a postmoderny. (McMillin, 2007) Arjuna Appadurai následně tyto 

globální kulturní toky rozděluje do pěti různých rámců, jelikož je dle jeho názoru důležité 

nahlížet na globalizaci i mimo pojmy jako „amerikanizace“ či „komodizace“, které jsou s ní 

spojovány. Nahlížet na svět z pohledu „amerikanizace“ může být zkreslující, jelikož 

například pro Koreu byl případ „japanizace“ více historicky a kulturně určující než případ 

vlivu „amerikanizace“. (Apparudai, 1990, 295) Tvrdí, že nová globální kulturní ekonomika 

musí být chápána jako komplexní a navzájem propojená v disjunkci, nikoli však jako sílu 

vlivu, který proudí z jednoho centra do periferních oblastí. (Apparudai, 1990, 296) Svět 

nestaví na binárních termínech jako „Západ“ proti „Východu“ či země „prvního“ světa 

oproti zemím „třetího“ světa. 

Vytvořil proto základní rámce pěti globálních kulturních toků, skrze které nahlížet na 

globální vztahy. Jedná se o etnický, technologický, finanční, ideový a mediální rácem. Tyto 

bloky následně nazývá „imaginárními světy“. (Apparudai, 1990, 296) Do etnického rámce 

patří pohyb osob a aplikuje se na turismus, migrace apod. Technologický rámec znamená 

vzájemné proudění a výměna technologií, spolupráce jednotlivých zemích na projektech 

a vytváření multinárodních podniků. Finanční rámec obsahuje globální kapitály, akciové 

a finanční trhy. Ideové a mediální rámce jsou úzce navázány na imaginární obrazce, 

v ideovém případě narativy jako svoboda, demokracie a další politické ideologie. Důležitý 

je mediální rámec, ať už privátní či státní, který má moc vytvářet a distribuovat obrazy 

a narativy skrze mediální kanály jako noviny, televize či filmy. Tyto narativy následně 

vytváří představy o světě, jakožto selektované útržky reality či imaginárních světů. Důležitý 

je také typ média, které představy šíří, a formát. Lidé tak skrze média přijímají obrazy 

o světech, které nemají šanci poznat skrze své osobní zkušenosti, a jsou tak inklinováni 

k vytváření vlastních představ skrze tyto metanarativní představy. (Apparudai, 1990, 296-

299) 

Japonsko tak přijímalo americké narativy skrze televizní kulturu (i další mediální 

platformy). Nechalo se její produkcí inspirovat a aplikovalo ji na svá média i technologie. 

Přijímalo tak západní vlivy, ale nedocházelo zde k homogenizaci, globální kultura se 

neaplikovala na domácí potřeby, ale novými vědomostmi a informacemi Japonci 

vylepšovali své exportní produkty, které se následně dodávali na Západ. „V 70. a 80. letech 
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americké elity konzumovali suši, jezdili v Toyotách a Hondách, sledovali hollywoodské 

filmy na Sony přehrávačích a chodili do kina na Blade Runnera, který byl také silně 

inspirován japonskou kyberpunkovou kulturou.“ (McKevitt, 2017, 8) Byly tak zapomenuty 

válečné konflikty Japonska a USA během druhé světové války a na konci 20. století. 

S rostoucí popularitou postmodernismu v 70. letech a inklinujícímu konfliktu studené války 

už globalizovaný svět nahlížel na problémy v novém světle. Střet mezi velkými 

metadiskurzy jako liberalismus proti autoritarismu, kapitalismus proti komunismu, bohatí 

proti chudým a další střety velkých idejí přestaly být aktuální a s pádem Sovětského svazu 

se zhroutil i jeden z největších metanarativních schémat tehdejší doby. Společnost se pomalu 

přesunula do postmodernisté mentality, kde všechna velká metavyprávění ztratila svou 

autoritu. Jak se říkalo v USA, „Japonsko bylo hrozbou pro naše peněženky, ne pro naši 

ideologii“. Nepředstavovalo proto hrozbu pro americký liberalismus a kapitalismus. 

(McKevitt, 2017, 11) 

1.8.2 Postmodernismus 

Filosof Jean-Francois Lyotard ve své knize „O postmodernismu“ (v originále La condition 

postmoderne) z roku 1979 definuje postmoderno jako to, „co je budoucí (post) a zároveň 

právě minulé (modo)“. (Lyotard, 1993, 28) Postmoderní situace je tedy proces, během 

kterého „vědění mění svůj statut současně s tím, jak společnosti vstupují do takzvaného 

postindustriálního věku a kultury do takzvaného věku postmoderního“. (Lyotard, 1993, 100) 

Wolfgang Welsch píše o postmodernismu jako o upřednostňování diferentního nad 

heterogenním, a z tohoto pohledu zavrhování univerzálních výkladů světa. Konec těchto 

univerzálních výkladů vidí jako rozpad celků a konec sjednocujících metavyprávění. 

(Welsch, 1994,41) Hlavní diskurz a metavyprávění moderního západního světa byly v 70. 

letech sliby amerického demokratického liberalismu, které se postupně hroutily s nástupem 

rasových konfliktů, války ve Vietnamu, kauzy Watergate, energetické krizi a stagnaci. 

Příběhu americké modernity bylo proto těžké uvěřit a postmodernita 70. let byla 

východiskem, které opustilo hledání univerzálního konsensu a přineslo objasnění v realitě 

a pluralitě možností. (McKevitt, 2017, 12) V tuto chvíli na trh přišlo Japonsko, tzv. „Říše 

znamení“, jak ji definoval teoretik Roland Barthes (1970). Země, která neměla žádné 

metadiskurzy ani náznaky univerzalismu nebo morálního absolutismu. Teoretik Joseph S. 

Nye definoval soft power jako „schopnost dosáhnout toho, čeho chceme, díky přitažlivosti 
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kultury země, politických idejí a zahraniční politiky země“. (Nye, 2004,3) Michael Crichton 

tuto myšlenku rozvedl hlouběji a tvrdil, že kvůli nedostatku morálního absolutismu japonská 

kultura postrádá základní hodnoty a velké ideje, které by mohla nabídnout západnímu světu. 

To znamenalo, že japonská ekonomická moc nemohla vyzvat globální obsesi a půvab 

„amerických hodnot“, soft power a „amerického snu“. (McKevitt, 2017, 12-13) 

Klíčovou dobou rozkvětu japonské kultury a ekonomiky a jejich vzestup na globální trh jsou 

proto 70. léta. Žádná jiná země nedokázala transformovat svou pověst tak strmě a rapidně 

jako Japonsko. Jak píše Andrew C. McKevitt: „Pamatuji si, že když jsem byl mladý, 

jakékoliv zboží vyrobené v Japonsku bylo považováno za vtip.“ (McKevitt, 2017, 15) 

Během roku 1979 se ale japonské zboží dostalo na přední příčky a kvalitou zvítězilo nad 

ostatními produkty. Posléze během 90. let hlavní největší světové banky byly japonské, 

aktiva ve všech japonských bankách měla více než dvojnásobnou hodnotu než ty ve všech 

amerických bankách. Přezdívalo se tomu „japonský zázrak“‘. Během roku 1984, budoucnost 

vypadala japonsky a hlavním exportem byla technologie – auta, televize, DVD přehrávače, 

stereo systémy a VCR. Japonské společnosti jako Mitsubishi nebo Sony skupovaly americké 

společnosti a dominovaly trhu. Co se týče kulturního exportu, prozatím bylo Japonsko stále 

považované za technologickou velmoc a z kulturního hlediska na trh prosáklo pouze suši, 

které se konzumovalo ve vyšších vrstvách západní společnosti. (McKevitt, 2017, 15-37) 
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2 Japonský kulturní průmysl 

2.1 Rozkvět japonské ekonomiky 

Již zmiňovaný koncept nihondžinron byl silně zakořeněný v poválečné japonské mentalitě 

a nacionalistický nádech byl všudypřítomný jak ve společnosti, tak v literatuře i populární 

kultuře. Japonsko odmítalo zahraniční vlivy, bylo hrdé na své kořeny a „japonsky 

japonský“ národ. Abychom pochopili, jak se tato země mohla dostat z ekonomické tragédie, 

která způsobila druhá světová válka, do globálního lídra během období studené války, je 

důležité uvést historický kontext, v jakém rozpoložení se nacházely Spojené státy a jak 

pomohly pozvednout japonskou výrobu na jedničku na světovém trhu. 

Japonský technologický rozkvět také podpořil technologický nacionalismus, který byl 

přímým důsledkem nárůstu moci korporací, jako bylo Sony či Matsushita. Šlo o období, kdy 

v Japonsku převládal nacionalistický slogan „kokusaika“, což můžeme přeložit jako 

internacionalizace. Díky rostoucí interakci mezi různými kulturami se zvýšilo přijetí 

Západu, ale stále se silně udržoval rozdíl mezi „námi“ (Japonsko) a „nimi“ (ostatní země). 

(Iwabuči 1994) Japonsko tak přijímalo inovace a upravovalo je podle sebe a následně je 

prodávalo zpátky na do Evropy a USA. (Iwabuči, 2002) 

Obrovský růst japonské ekonomiky můžeme vizuálně pozorovat například na následujícím 

grafu, který znázorňuje exponenciální růst hrubého domácího produktu v rozmezí desetiletí. 
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Tabulka č. 1: Graf růstu japonské ekonomiky 

 
Zdroj dat: Green, 2015, 50 

2.2 Přechod od technologické společnosti ke světové kulturní velmoci 

Na konci 20. století se předpokládalo, že Japonsko má dostatek financí a moderní 

technologie, ale nemá na svět žádný globální kulturní vliv. Herman a McChesney ve své 

knize o globálních médiích „The Global Media: The New Missionaries of Corporate 

Capitalism“ píší: „Japonsko dodává globálnímu mediálnímu systému kapitál a trhy, ale nic 

jiného.“ (Herman, McChesney, 1998). Tento argument ale přehlížel dramatický nárůst 

popularity japonské popkultury a exportu jejich forem jako animace, komiksů, fiktivních 

postav, módy, populární hudby a televizních dramat. (Iwabuči, 2002, 447) Jedním z mnoha 

příkladů, který Koiči Iwabuči popisuje ve své výzkumu, je Pokémon, jenž se stal globálním 

fenoménem, nebo světově uznávané animované filmy studia Ghibli a režiséra Hajao 

Mijazakiho. Cesta do fantazie dokonce v roce 2003 získala Oscara za nejlepší celovečerní 

animovaný film. (Iwabuči, 2002,447) Tyto dvě franšízy dokázaly překonat své hranice 

a získaly celosvětové uznání, jedním z hlavních důvodu úspěchu byly různé aspekty 

moderní konvergentní kultury a kolektivní inteligence, která působí na fanoušky 

a konzumenty obsahů. 



 

18 

2.3 Kultura konvergence a japonský mediální mix 

2.3.1 Konvergenční kultura 

Pokud začneme uvažovat o japonské populární kultuře a co je pro Japonsko nejvíce určující, 

jako jedno z prvních mnohé napadne anime, tedy japonské animované filmy a seriály. 

Anime má dlouhou historii a jeho fanoušci tvoří širokou subkulturu, která má své členy ve 

všech koutech světa. Důležitým prvkem, který přispívá k popularitě tohoto audiovizuálního 

produktu, jsou aktivní participanti. Ti jsou na animované světy a příběhy tak navázáni, že 

jsou nejen jejich pasivními konzumenty, ale se světem aktivně komunikují a společně ho 

dotváří. 

Mediální teoretik Henry Jenkins představuje konvergenci jako přeliv obsahu mezi mnoha 

mediálními platformami, kooperaci mezi různými mediálními společnostmi a migraci 

publika médií, které je ochotné zajít téměř kamkoliv při hledání druhů zábavy a zážitků, po 

kterých touží. Konvergence je slovo, kterým lze popsat technologické, industriální, kulturní 

a společenské změny. Ve světě mediální konvergence se odvypráví každý důležitý příběh, 

každá značka se prodá a každý uživatel je proveden přes různé mediální 

platformy.“ (Jenkins, 2006,3) Vytváří se tak prostředí, ve kterém jsou lidí aktivními aktéry. 

„Jedná se o změnu, která mění roli producentů a konzumentů obsahu v tom, jakou mají 

závislost na behaviorálních a technologických změnách.“ (Jenkins, 2006, 93) Již se nejedná 

o produkování obsahu, který má pouze jeden kanál vstupu a distribuce. Producenti musí 

vytvářet kreativní obsah, který čtenářům a divákům umožňuje aktivní zapojení a ve kterém 

najdou i „nadhodnotu“. 

Jenkins ve své knize „Convergence Culture: Where Old and New Media Collide“ popisuje 

participační kulturu a transmediální storytelling na příkladu fenoménu TheMatrix, snímku 

Lany a Lilly Wachovských. (Jenkins, 2006, 95) Matrix popisuje jako éru kolektivní 

inteligence. „Bratři Wachowští 3hráli transmediální hru velmi dobře, nejprve vzbudili zájem 

o původní film a nabídli k němu několik webových komiksů, skrze které skalní fanoušci 

získávali více informací, vypustili anime během očekávání druhého filmu a uvedli na trh hru 

pro zvednutí povědomí, celý tento cyklus ukončili s finálním dílem The Matrix Revolutions. 

                                                 

3  Nyní sestry Wachovské 
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Následně předali celý svět fanouškům skrze multiplayerové online hry. Každý tento krok 

stavěl na tom, co přišlo dříve, a zároveň nabídl nová místa vstupu.“ (Jenkins, 2006, 95) 

Všechny části na sebe navazovaly a fanouškům byl skrze tento svět a participaci v něm 

poskytnut komplexní zážitek, který byl umožněn pouze těm, kteří splnili všechny potřebné 

kroky navíc. (Jenkins, 2006, 95) Tento fakt Pierre Lévy nazývá „kulturním aktivátorem“, 

který nutí participanty k dešifrování a zpracovávání informací a spekulaci. Stejně tak 

definuje s ním spojený pojem „kolektivní inteligence“, která se utváří skrze fanouškovské 

komunity a skupiny, kdy si jednotliví členové navzájem sdílejí své zkušenosti a konzumují 

zájmové mediální texty. (Lévy, 1997) 

Nejoddanější spotřebitelé hledají a skenují všechny texty a někdy vytváří a šíří vlastní 

paratexty, aby získali co nejširší přehled o světě. (Jenkins, 2006, 95) Příjemce již není 

slepým konzumentem obsahu, ale sám si ho aktivně vybírá, interaguje s ním, sdílí ho, 

vytváří, prezentuje prostřednictvím médií a svých online platforem, jako jsou sociální sítě, 

blogy či zájmové weby. (Jenkins, 2006, 1-24) Stejně tak na tuto teorii navazuje Alex Bruns 

(2007) se svým termínem „produživatelé“ (neboli anglicky používané jako produsers), což 

jsou moderní uživatelé nových médií, kteří je zároveň produkují, ale i užívají. Vytváří tak 

participační kulturu, která se v dnešní digitální době díky novým technologiím velmi rychle 

šíří a proměňuje. Jak píše mediální teoretik Mark Deuze, „mediální participaci v online 

prostředí můžeme vidět jako jednu z určujících charakteristik internetu, pokud jde o jeho 

hypertextovou, interaktivní a síťovou infrastrukturu a digitální kulturu“. (Deuze, 2007, 245) 

Konvergence je tak nepřetržitý tok obsahu skrze různé platformy, uživatele, spolupráce 

i mediální průmysly. (Jenkins, 2006, 10) A právě produsers a aktivní participanti hrají 

v šíření japonské kultury obrovskou roli. 

2.3.2 Japonský mediální mix 

Konvergence médií je v Japonsku důležitým prvkem a nese své vlastní označení. I přes to, 

že původní termín mediálního mixu pochází primárně z marketingu, začal mít odlišný 

význam v 80. letech 20. století a poté hlavně na přelomu tisíciletí během začátku masové 

popularity japonské animace. Anime a manga jsou po mnoho let významnou součástí 

japonské populární kultury a pojí se k ní nejen sledování obsahů, ale sbírání postav, 

sdružování a celková konvergence s mediálními obsahy. (Rendell, 2018) Tato triangulace 

mangy, anime a zboží je nyní primárním obchodním modelem pro japonský mediální 
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průmysl, který Marc Steinberg právě nazývá jako „mediální mix“. Transmediální přenos 

přechází z postav a příběhu ke spotřebitelským produktům jako hračky, hry, samolepky či 

sběratelské figurky. Umožňuje tak vstup a komunikaci z různých stran. (Steinberg, 2012) 

Podobně jako „západní“ konvergenční kultury Henryho Jenkinse (2006), „anime mix médií 

v populárním diskurzu odkazuje na dva protínající se jevy: překlad nebo nasazení jednoho 

díla, postavy nebo narativního světa napříč mnoha médii nebo platformami a synergické 

využití více mediálních děl k prodeji dalších takových děl v rámci stejné franšízy nebo 

skupiny“. (Steinberg 2012, 142). Dle Steiberga má japonské anime globální úspěch nejen 

díky zvláštnímu vizuálnímu stylu a silnými narativu, ale protože jsou japonské animační 

společnosti velmi zkušené ve využívání mediálního mixu. Jde o pojem, který odkazuje na 

mediální prostředí, přičemž určitá franšíza vyrábí produkty pro širokou škálu mediálních 

„platforem“ – animace, komiksy, videohry, divadelní filmy, zvukové stopy – i další typy 

komodit jako popruhy na telefon, trička, tašky nebo figurky. Takový stav bychom mohli 

popsat jako „sériové propojení komodit“; nestojí samostatně jako produkty, ale vzájemně 

souvisejí, obvykle prostřednictvím existence hlavní postavy nebo příběhu. (Steinberg, 2006, 

191) 

Dále tento jev popisuje na popularitě animované seriálu Astro Boy z roku 1963, což bylo 

první světově populární animovaná série, která se stala základem pro intenzivní komoditní 

serializaci a výrobu produktů. Představila světu sílu japonského mediálního mixu. Steinbert 

jej uvádí jako „okamžik, kdy anime průmysl spojil své estetické rysy i vztah 

k merchandisingu.“ (Steinberg, 2006, 191) Šlo zde o důležitý krok ve vývoji animačního 

merchandisingového „stroje“, který umožnil globální popularitu anime. Jinými slovy dle 

Steinberga „merchandisingový průmysl vyvinul anime“ (Steinberg, 2006, 191) Hlavním 

důvodem byly finance, jelikož anime nemohlo bez příjmů plynoucích z licencovaných 

postav vznikat, protože náklady na produkci epizod nebyly pokryty poplatky za vysílání od 

televizních stanic. „Merchandising postav a příjmy plynoucí z licencování postav pro různé 

společnosti, jako jsou výrobci potravin, hračky a nahrávací společnosti, byly jedním 

z hlavních prostředků podpory produkce televizní animace. Merchandising umožnil přežít 

animačnímu průmyslu v Japonsku.“ (Steinberg, 2006, 92) Samotný Astro Boy byl 

30minutový týdenní animovaný televizní seriál vyrobený ze stejnojmenné mangy vytvořené 

„bohem mangy“ Osamou Tezukou. Odvysíláním prvního dílu Astro Boye je rovněž 

mnohými teoretiky považován za počátek anime, jak ho známe nyní. (Steinberg, 2006, 195) 
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2.3.2.1 Fenomén Pokémon 

Dalším přelomovým anime, které profitovalo z konvergence médií a publik a ovlivnilo 

významnou část globálního publika, i včetně České republiky, byl fenomén Pokémon. 

Samotný Pokémon vyvolal vzrůstající zájem Japonců spojovat globální zájmy s japonskou 

symbolickou silou, hlavně z důvodu jeho obrovskému úspěchu na americkém trhu, který 

stále nepřekonala žádná animovaná postava ani postava z počítačové hry. (Iwabuči, 2002) 

„V Japonsku se první generace her prodalo přes deset milionů, později ve Spojených státech 

téměř stejné množství. Klíčový byl nápad s propojením konzolí. Hráči na pultech obchodů 

našli dvě verze – v Japonsku to nejprve byly červená a zelená, v Evropě a USA červená 

a modrá. V jedné verzi nešlo chytit všechny Pokémony, hráči se tudíž museli spolehnout na 

vzájemné obchodování. Přístupem, který vydržel až do současnosti, rostla kolem fiktivního 

světa Kanto komunita fanoušků, kterým stačily pouze videohry. Postupně se pokémoni 

rozrostli o mangu, televizní seriál, sběratelské karty i animované filmy.“ (Musil, 2021) Právě 

vyměňování a obchodování herních karet přispělo k aktivizaci fanoušků a zapojení je do 

děje, kdy se stali participanty a aktivního tvůrci obsahu. „Japonští akademici zkoumali 

americké děti, kteří rádi sledovaly fenomén Pokémonů, a dle jejich výsledků děti vždy 

považovaly Japonsko za „cool“ národ schopný produkovat úžasné postavy, imaginární světy 

a komodity.“ (Iwabuči, 2002,453) Japonsku a jejich snaze dobýt svět pomocí přízviska 

„cool“ budu věnovat i několik kapitol, jelikož propojení „Cool Japan“ má vliv na vývoj 

japonskou kulturní diplomacii a snahy o šíření kultury skrze soft power během začátku 

předešlého desetiletí. 

Hlavně Pokémon byl celosvětovou senzací, které se jen těžko vyhnulo jakékoliv dítě 

vyrůstající během 90. let, kdy tato franšíza nabrala na síle. Spustila tak světovou mánii ve 

sbírání charakterů pokémonů na kartičkách nebo herních konzolích a stal se tak 

stamiliardovým byznysem. „Svět pokémonů je první multimediální značkou, kterou se 

Japoncům podařilo v masovém měřítku exportovat do Evropy i USA, aniž by kulturní 

bariéra uškodila tržbám či fanouškovskému potenciálu. Podařilo se toho docílit i díky 

lokalizaci, která přiblížila mnoho japonských prvků lidem ze Západu.“ (Musil, 2021) 

Generace, která byla nejvíce zasažena první vlnou fenoménu Pokémon, byla i následně 

znovu zaktivována během vydání hry Pokémon GO v roce 2016, která donutila všechny 

skalní fanoušky vyjít do ulic a sbírat postavičky pokémonů. „Pokémon GO je jednou 

z nejúspěšnějších mobilních her všech dob, láme rekordy jako nejrychleji stahovaná hra 
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v prvním měsíci vydání a jako hra, která jako první vydělala 100 milionů dolarů během 

prvního měsíce svého spuštění.“ (Forbes, Chamary, 2018) Mediální franšíza Pokémon se 

rozrostla i za hranice seriálů, kartiček a her a změnila se na životní styl, kdy se fanoušci po 

celém světě spojují, vytváří komunity, převlékají se za postavy, chodí do trenérských 

a hráčských center a řídí se sloganem „Chyť je všechny“. Aby se fanoušek zapojil do všech 

sfér, jak zmiňuje Henry Jenkins, musí udělat „krok navíc“ a nebýt jen pasivním 

konzumentem obsahu, ale jít za hranice a přistupovat k obsahu ne jako uživatel, ale jako 

aktivní participant těchto transmediálních obsahů. (Jenkins, 2006) 

2.3.2.2 Fenomén studia Ghibli 

Další hlavní globální anime franšízou je japonské filmové studio Ghibli vedené režisérem 

Hajao Mijazakim společně s Isao Takahatou. Animačnímu studiu se často přezdívá „Disney 

studio Japonska“, jelikož prodují masově filmy oblíbené napříč všemi kulturami. Stojí na 

velmi podobném participačním principu jako Pokémoni. „Unikátní a tajemný svět“ Ghibli 

animací má mnoho různých vlivů na jejich nejaponské fanoušky a diváky. Jedním 

z významných vlivů, jak se fanoušci zapojují do animace a imaginárních světů, je, že se 

často stávají jejich vlastními tvůrci. Studio Ghibli je zcela odlišné od ostatních animovaných 

sérií nebo filmů díky jednoduše rozpoznatelnému výtvarnému stylu, pohádkově laděným 

narativům a a mnohými skrytými významy aplikovanými na jednotlivé snímky, odkazující 

na japonské kulturní prvky. (Odell & Le Blanc, 2015) 

Jedním z možných důvodů, proč jsou filmy globálně oblíbené a považovány za „výjimečné“, 

je samotná osobnost Hajaa Mijazakiho. Celá jeho práce prostupuje jeho osobní vírou 

a ideologiemi. V mnoha jeho filmech můžeme identifikovat silný ekologismus, anti-

extrémní kapitalismus, pacifismus a celkový postoj milující přírodu a spravedlnost. Podle 

Mijazakiho názoru vytváření animace znamená vytvoření fiktivního světa. “Tento svět 

uklidňuje ducha těch, kteří jsou sklíčení a vyčerpaní z jednání s ostrými hranami reality nebo 

z krátkozrakého zkreslení svých emocí. Když diváci sledují mé animace, mohou se cítit buď 

lehcí a veselí, nebo očištěni a osvěženi.” (Shadow, 2015) 

Ač jeho snímky nejsou příkladem tradiční teorie mixu médií, nabízí odlišný přístup 

k participaci. Hajao Mijazaki otevřeně přiznává, že není velkým fanouškem anime, proto 

své filmy označuje jako animované dílo, nejen jako anime. (Rendell, 2018) Studio při 

posilování identity značky vždy zdůrazňuje zelenou politiku jako základní firemní hodnotu 
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(Denison 2010, 550, Lamarre 2009, 97) Tato ideologie pochází od samotného Mijazakiho, 

který se vždy snaží skrze všechny svá díla promovat pozitivní vztah k přírodě. (Denison 

2010: 550; Lamarre 2009,97) Stanovisko animace studia Ghibli proto nese poslání, že jejich 

produkty nejsou vytvářeny pouze pro čisté rozptýlení, zisk a zábavu, a to odlišuje jejich práci 

od ostatních animací. (Shadow, 2015) V knize „Miyazakiworld“ autorka Susan Napier říká, 

že Mijazaki ve skutečnosti odmítá tituly jako „Kmotr anime“ nebo „Disney 

Východu“ a tvrdí, že pro něj nemají smysl, když jsou porovnávány s prací jiných tvůrců. 

Jeho díla jsou stále jedním z největších tahounů globální spotřeby japonských médií a spolu 

s nimi roste touha po japonské kultuře a produktech pro mezinárodní i místní publikum. 

(Napier, 2007) Filmy jako Můj soused Totoro zahrnují prostředí, zvyky a kuchyni, které jsou 

zřetelně japonské. Filmy studia Ghibli také poskytují vhled do japonských kulturních norem, 

jako je například to, kde lze nosit boty, jak správně jíst nudle a jak se koupat. (Odell & Le 

Blanc, 2015) Dokonce i filmy založené na evropských románech ztělesňují japonské 

hodnoty, jako je respekt, loajalita a sociální soudržnost. (Odell & Le Blanc, 2015) To byl 

také jeden z důvodů, proč studio Ghibli odmítlo prodat svá obchodní práva společnosti 

Disney, což vytvořila prázdné trhy plné poptávky po jeho produktech. (Kelts 2006, 54) 

Například Česká republika ani žádná jiná země střední Evropy nemá oficiální kamennou 

prodejnu produktů studia Ghibli a zboží se prodává pouze ve specializovaných kavárnách 

nebo restauracích s japonskou tematikou, přičemž cenové rozpětí je výrazně vyšší než 

u položek prodávaných v Japonsku. 

Studio Ghibli ale přesto není daleko od transmediálních praktik, protože je stále velmi 

populární v Japonsku a obchody studia Ghibli můžeme nalézt skoro ve všech městech nebo 

v těsné blízkosti kulturních památek. Jsou umístěny strategicky tak, aby byly považovány za 

„mainstreamové médium v původním prostoru“. (Denison 2008) Západní fanoušci, kteří 

touží zažít pravý „Mijazakiho svět“, musí buď vycestovat do Japonska a navštívit muzeum 

Ghibli v Tokiu, nebo navštívit další památky a tam zakoupit oficiální produkty ve 

specializovaných obchodech. Na to navazuje tzv. anime turismus, který se využívá v mnoha 

dokonce i vládní praktikách a budu ho probírat v dalších kapitolách. Cestování na místo 

filmu může fanouškům poskytnout „přístupný, zábavný, pohlcující, interaktivní a jedinečný 

kulturní zážitek“. (Bourgeon-Renault etal., 2019, 27) Symbolické pouti transkulturních 

fanoušků do muzea vyžadují ale značný ekonomický kapitál. (Napier 2007, 149–150) 

Podobně i oficiální produkty, které se dostanou na Západ, mohou být pro fanoušky velkým 
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výdajem, takže fanoušci nemají tolik možností, jak se stát součástí světa jinak než vlastní 

výrobou a aktivitou. (Kendall 2014; Lynch 2014; Kay 2014) 

2.3.2.3 Participační kultura 

Na předešlých řádcích definovaný fenomén tak vytváří situace, kdy si fanoušci nemohou 

dopřát dostupného zboží, ale jsou inspirováni k tvorbě nových vlastních způsobů jako 

alternativu, jak se spojit se světem Ghibli. Vytvářejí proto tzv. „fandomy“, neboli sdružení 

fanoušků, v rámci, kterých diskutují o vydaných filmech, kreslí vlastní obrázky na motivy 

snímků, mluví o zajímavostech fiktivních světů i dění v zákulisí animačního studia. 

(Rendell, 2018) To vše přispívá a povzbuzuje mediální mix a participační kulturu. 

Výrobky vytvořené fanoušky studia Ghibli lze považovat za paratexty, které doplňují, 

rozšiřují a přidávají hodnotu původnímu dílu. (Stork 2014) Fandomy se účastní dynamiky 

a vzájemně mezi sebou spolupracují. (Stanfill a Condis 2014) „Příspěvky fanoušků 

zkoumají současné kulturní problémy, zabývají se konzumním kapitalismem, zvýšenou 

monopolizovanou mocí a drastickou nedbalostí v oblasti životního prostředí, což jsou 

„problémy zkoumané v dílech Mijazakiho a Takahaty“. (Napier 2006, 50) Studio Ghibli je 

také proslulé silnými ženskými protagonistkami, které překonávají překážky a jsou oblíbeny 

mezi všemi generacemi fanoušků. Také mnoho nadšenců začalo animace sledovat od 

mladého věku a mají k němu sentimentální hodnotu. Fanoušci nejsou proto pouhými 

pasivními konzumenty, ale chtějí se aktivně podílet na vytváření světů a být jejich součástí. 

V tomto spojení je nutné probrat pojem „otaku“, který je spojený s fanouškovskými 

aktivitami s anime a mangou. 

2.3.2.4 Kultura otaku 

Pojem „otaku“ má mnoho pozitivních i negativních konotací. V japonském jazyce 

„otaku“ není přímo spojováno s anime, jak je tomu zvykem na západě. Jde jednoduše 

o osobu, která je silně zainteresována do určité aktivity. Naplno se jí věnuje ve svém volném 

často, případně se jí nechá pohltit na značnou část života. V Japonsku je velmi populární 

například zájem o vlaky a železnice. Takzvaní „tecudo otaku“ jsou obrovskou subkulturou, 

která má zálibu ve vyhledávání informací o vlacích, šinkanzenech a dalších typech 

železniční dopravy. Stejně tak existují i hudební otaku (ongaku-otaku) či počítačoví otaku 

(pasokon-otaku). I tak je ale termín nejvíce spojováno s populární kulturou, mangou 
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a anime. A to i negativně – mnohdy se tím myslí osoba posedlá japonskou popkulturou, 

mnohdy do takové formy, že nekriticky oslavuje vše japonské a zříkává se vlastní 

nejaponské identity. Japonský obraz „hypermoderní a technologické“ kultury proto evokuje 

mediální obraz otaku dětí, kteří se vyhýbají fyzickému a osobnímu kontaktu a jsou ztraceny 

ve virtuální či imaginární realitě. V tomto diskurzivním západní rámci jsou otaku spojovány 

s negativními rysy a jejich mediální reprezentace je povětšinou spojována s asociálním 

chováním. (Morikawa, 2012) 

Producent anime, autor a lektor na Tokijské univerzitě, Tošio Okada, je jednou 

z nejznámějších osobností v oboru japonské animace a videoher. Je také svými kolegy 

přezdíván „OtaKing“, jelikož publikoval mnoho výzkumu a knih na téma otaku kultury a je 

světoznámým kritikem mangy a anime. (Iwabuči, 2002). Okada pojmu otaku dává pozitivní 

význam a tvrdí, že kombinace anime, videoher a komiksů vytvořila jedinečnou kulturu, 

která pokořila celý svět. Ve všech kulturních formách, jako je film, hudba, móda a malba, 

doposud dominoval Západ, a to i přes snahy Japonska produkty napodobit, přizpůsobit 

svému trhu a „japonizovat“. Japonsko stále nemohlo v těchto kulturních směrech dominovat 

a soupeřit se Západem. (Okada, 1997) 

I samotné anime má velký vliv převzatý z americké komiksové tradice neboli ze „zlaté éry 

komiksu“, kdy byly v USA populární komiksové příběhy o superhrdinech. Toto období 

probíhalo během třicátých až šedesátých let dvacátého století, což silně ovlivnilo původ 

a podobu japonských a animací. „Literatura, hudba a umění nejsou druhem japonské 

kultury, kterou se mohou chlubit. I kdyby dnes Japonsko ve světě přestalo existovat, nemělo 

by to žádný dopad na světovou kulturní scénu. Japonsko není domovem žádného druhu 

západní kultury. Jedinou výjimkou je kultura otaku, díky které je Japonsko jakousi Mekkou 

světa.“ (Okada 1997, 6-8) 

Velkou oblibu otaku kultury také připisuje Západu, jelikož západní fanoušci aktivně 

participují skrze touhu vycestování do Japonska a přenesení obrazů, které znají z anime, do 

reality. Stejně tak se aktivně účastní skrze „cosplay“ aktivity, což je snaha co nejvíce 

napodobit svou oblíbenou postavu oblečením, kostýmy i chováním. Západ posedlý touto 

kulturou přispěl k nacionalismu v Japonsku, jelikož japonská média začala prezentovat 

mediální obraz „japonizace“ Západu. (Okada, 1997) „V animovaném příběhu o lásce 

Kimagure Orendžirodo si hrdinové nikdy nevyznají svou lásku a jejich vztah je plný 

nedorozumění od začátku až do konce. Ve Spojených státech i v dalších západních 
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kulturách, kde má každý vyjadřovat vše, co si myslí a cítí, to může vypadat směšně. Setkal 

jsem se však s mnoha americkými fanoušky, kteří mi řekli, že chtějí zažít takový druh 

milostného vztahu. Tito Američané touží po japonských způsobech mezilidské komunikace. 

(Iwabuči, 2002,201) To způsobuje, že mnoho zahraničních fanoušků sní o návštěvě 

Japonska, chtějí vidět a zažít své oblíbené inscenace z anime a filmů. Tím si idealizují, jak 

Japonsko vypadá a působí. Je to pro ně magické místo, které rezonuje s idejemi a sny 

převzatými z anime. (Iwabuči, 2002) Fanoušci chtějí aktivně participovat a být součástí 

svých imaginárních světů. Japonsko této romantizace anime kultury využilo ve svůj 

prospěch a na Západ prodávalo ideje o Japonsku skrze kampaně zaměřené na mediální 

anime turismus. Propagovalo anime a imaginární světy, vzalo na sebe podobu hypermoderní 

metropole, i když realita může být mnohdy odlišná. 
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3 Šíření japonské populární kultury 

3.1 Posilování japonského trhu 

Na přelomu 70. a 80. let 20. století si japonská vláda dala za cíl aktivně propagovat národní 

kulturu v zahraničí. Hlavní důraz byl kladen na „jedinečnost“ své kultury a tradice. Na 

Západ se proto mohly postupně dostávat samurajské filmy, divadelní hry nó, japonská 

bojová umění i další zásadní prvky tradiční i populární kultury. Můžeme tak pozorovat 

proces japanizace Západu. Japonsko ale neexportovalo hodnoty, produkty a mediální 

formáty pouze do Evropy a USA, ale především do svých kulturních „semiperiferií“; do 

Tchaj-wanu, Jižní Koreji a dalších asijských zemí. Tyto země víceméně převzaly japonský 

komerční model a kopírovaly japonské mediální produkty jako anime, manga, j-pop, 

karaoke, herní software, formáty zábavních a soutěžních televizních show, herecké, pěvecké 

idoly a systém „produkce“. (Pavlenko, 2013) „Jsme v procesu přenášení globálního vlivu 

(nejen) mediálních produktů: západní civilizace v čele s USA westernizovaly Japonsko, 

zatímco Japonsko dnes zase japonizuje své asijské sousedy a celý svět. I přes všechnu snahu 

westernizace si stále drží svou unikátní povahu.“ (Takahaši, 2007, 330) 

„Moderní populární kultura Japonska dokázala uzavřít smlouvu s globalizací, a proto má 

jistotu, že bude existovat všude ve světě.“ (Allen, 2006) Šíření populární kultury byl jeden 

z hlavních důvodů růstu Japonska. Nejdříve byla většina pořadů importovaných ze Západu. 

Ale už v době po druhé světové válce Japonsko exportovalo třikrát více televizních 

programů do západní Evropy, než jich importovalo, mezi USA a Japonskem to byla dokonce 

skoro rovnocenná výměna. Snížil se tak podíl importovaných produktů na trhu. Lokální 

pořady měly vyšší hodnocení a zahraniční pořady nebyly tak atraktivní. Japonská populární 

kultura na domácí půdě posílila. (Ito, 1990) Díky tomu měla domácí produkce více 

finančních prostředků a kvalita mediálních produktů se tak zlepšila, dokonce začala soutěžit 

s Američany na jejich vlastním trhu. Importované filmy a pořady ze zahraničí měly nízkou 

sledovanost, jelikož přístup k médiím se rozšiřoval i do periferií. Čím dál více lidí na 

venkově mělo přístup k vysílání nebo si mohlo dovolit koupit vlastní televizi, nechtěli už 

nadále koukat na západní pořady. Jeden z velkých a poměrně zásadních problému byl fakt, 

že od sebe nedokázali rozeznat osoby europoidní rasy a nedokázali porozumět západní 

kultuře, jelikož pro ně byla stále cizí. (Ito, 1990) Kvůli tomu například v Japonsku neuspěl 

celosvětově známý americký pořad Dallas. To je jeden z důvodů, proč se v Japonsku již tolik 



 

28 

neimportovalo a hlavně exportovalo. Japonsko se proto stalo jednou z hlavních zemí, které 

exportují svou filmovou produkci do zahraničí, na druhém místě po USA. (Ito, 1990) 

Mnoho nově industrializovaných zemí v Asii se na Japonsko koukalo jako na vzor toho, jak 

se dostat z pozice „země třetího světa“ na světovou velmoc, proto také hromadně tyto národy 

sledovaly na Japonskem exportovanou filmovou tvorbu a pořady a s. Snažily se jít v jeho 

stopách a žít podobně jako Japonci. Hodně oblíbený byl pořad Ošin – seriál o ženě z malé 

vesnice, která se tvrdou prací vypracuje až na úspěšnou ředitelku supermarketu. Byl 

populární v 16 asijských zemích. Japonsko mělo nerovnováhu i s importovaným zbožím ze 

Západu, jelikož vše bylo na japonské poměry příliš velké. Nábytek ani spotřebiče nezapadaly 

do konceptu malých japonských bytů a produkty nebyly vyráběny přímo pro japonský trh 

a japonskou drobnou domácnost. Začala proto masová výroba všech potřebných produktů 

na míru, trh měl lokální výrobky, které se hromadně skupovaly a nákup importovaných 

technologií a zboží prudce klesl. (Ito, 1990) 

3.2 Moderní japonská populární kultura 

Během posledních dvou desetiletí se díky celosvětově masové popularitě a rozšíření manga, 

anime, počítačových her, karaoke, suši, módy a dalších kulturních komodit prudce proměnil 

populární obraz Japonska. Noví zahraniční spotřebitelé japonské populární kultury považují 

Japonsko jako zemi se zábavnými, odlehčenými, srdečnými, veselými a sofistikovanými 

atributy. Tento nový trend je v ostrém kontrastu s předchozí reprezentací Japonska v době 

jejího největšího ekonomického úspěchu, který podtrhával hlavně vážné atributy japonské 

kultury spojené s jejich extrémní národní pracovní kulturou, vyzdvihoval tak vážnost, 

rigiditu, loajalitu a pracovitost Japonců. (Sugimoto, 2014) Zahrnuje všemožné druhy umění, 

které mají početné žánry a podžánry. Během posledních desetiletí je všeobecné chápání 

japonské společnosti a vnímání této země formováno hlavně fenomény, které definují 

posledních desetiletí, což je hlavně anime, manga, j-rock a j-pop a subkultury mládeže. 

(Pavlenko, 2013) V dnešní moderní společnosti se japonská populární kultura čím dál více 

dostává do světového kulturního prostranství a formuje tak zájmy mládeže jak na Západě, 

tak v Asii. Anime a manga mají své skalní fanoušky po celém světě napříč všechny věkové 

kategorie. J-pop byl naopak silně ovlivněn i převálcován korejským popem (k-pop), který se 

dostal i do USA a stal se populárním žánrem posledních let. 
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3.2.1 Jihokorejská populární kultura a „hallyu“ vlna 

V posledních letech došlo k nárůstu popularity korejské kultury, kterému se přezdívá 

korejská vlna, v korejštině známá pod pojmem „hallyu“. Tato vlna zahrnuje konzumaci 

všech produktů populární kultury: televizních dramat, filmů, populární hudbu, tanec, 

videohry, jídlo, jazyk i cestovní ruch. Korejská vláda tuto vlnu aktivně podporovala 

a využívala ji jako hlavní politický nástroj pro zlepšení diplomatických a kulturních vztahů, 

společně s pozvednutím národní značky a obrazu Jižní Koreji v globálním měřítku. (Jank, 

Paik, 2012, 196) Příliv korejské vlny má ve světě mnoho dopadů a reakcí napříč mnoha 

průmysly. Zajímavou charakteristikou korejské vlny je fakt, že se nejedná o doopravdy 

„korejskou“ vlnu a kulturu, ale o hybridní mix tradičních korejských kultur se západními 

kulturami, primárně s americkou. Dochází zde ke kulturní hybridizaci, kdy lokální agenti 

a aktéři komunikují s globálními formami a využívají a kopírují její zdroje, skrze které poté 

konstruují vlastní kulturní prostor. Jinými slovy ji můžeme popsat jako hybridní vlnu. (Jank, 

Paik, 2012, 201) „Korejská popkultura tak láká své diváky na kombinaci etnických obrazů 

společně s obrazy westernizované moderny se správným množstvím asijské 

sentimentality.“ (Jank, Paik, 2012, 201) Korea tak vzala prvky západních vyspělých kultur 

a vytvořila svůj vlastní obraz, který prodávala zpět na Západ i do svého okolí. Korejští 

akademici připisují hlavní úspěch korejské vlny kulturní hybriditě s neustálou podporou 

globalizace a lokalizace korejské popkultury na globálních trzích. (Jank, Paik, 2012, 201) 

Tímto se primárně odlišuje od japonské popkultury a japonské „vlny“ vlivu na „Západ“. 

3.3 Začátek „Cool Japan“ diskurzu 

Tento nový fenomén měl za následek, že Japonsko nabylo nových fanoušků ze všech koutů 

světa a prezentovalo svou kulturu z nového, mnohem atraktivnějšího pohledu. Douglas 

McGraye na tento fakt upozornil a tvrdil, že Japonsko již není ekonomickým a průmyslovým 

centrem, ale mocenským centrem výroby toho, co nazývá „Gross National Cool“, což 

můžeme volně přeložit jako index populárních kulturních statků. (McGraye, 2002:44-45) Na 

to rychle reagovala japonská vláda, korporace a masová média prezentováním „Cool 

Japan“ projektu. Ten měl za účel efektivně propagovat kulturní produkty v domnění a snaze 

zvýšit soft power skrze efektivní využití těchto symbolů a obrazů v mezinárodním obchodu 

a politice. (Sugimoto, 2014) 
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Tato kampaň byla reakcí na zaniklou kampaň Velké Británie „Cool Britannia“, která byla 

v 90. letech prosazená vládou Tonyho Blaira. Trend těchto kampaní na podporu soft power 

a kulturní diplomacie dodal Japoncům nový pocit důvěry v japonskou kulturu a její 

potenciál během dlouhodobého hospodářského útlumu. (Sugimoto, 2014) Roger Pulvers 

v roce 2006 vytvořil pro fenomén šíření japonské populární kultury termín „MASK“, který 

označoval zkratku manga, anime, suši a karaoke. Zároveň tím naznačoval, že tyto prvky 

zakrývají a „maskují“ pravou realitu japonské společnosti. (Pulvers, 2006) Celý projekt 

„Cool Japan“ byl přijat velmi pozitivně zahraničními pedagogy a výzkumnými pracovníky, 

kteří se zajímali o Japonsko, vyučovali japonštinu nebo studovali japonská studia. Příčina 

jejich zájmu většinou pramení z osobního zájmu o anime, mangu, či počítačové hry 

vyrobených v Japonsku. Jsou to lidé, kteří se chtějí naučit japonský jazyk a snaží se co 

nejblíže poznat japonskou kulturu, aby mohli s těmito „MASK“ produkty jednoduše a blízce 

komunikovat, což je trend, ve který Japonsko doufalo, že se rozšíří a zachvátí i osoby mimo 

„japanofilní“ komunity. (Sugimoto, 2014) 

Během vytváření těchto nových globálních vizuálů Cool Japan hrál faktor prezentace země 

jako „odlišné“ a „exotické“ důležitou roli. Japonsko se i nadále prezentovalo hlavně jako 

země a kultura, která je tajemná, neznámá, extravagantní a nevyzpytatelná. (Sugimoto, 

2014) V tomto smyslu bylo Japonsko zobrazováno jako země, která si zachovala různé 

prvky své tradice, pozitivní i negativní. Tato tendence byla nejvíce výrazná, když probíhal 

hlavní rozkvět japonské ekonomiky a centrem mezinárodní pozornosti byla unikátní 

japonská korporátní kultura. Japonci byli prezentování jako moderní i tradiční současně, což 

se odráželo na kontrastních prvcích firemní kultury. Tento model stále přetrvává již od dob 

výzkumu Ruth Benediktové v knize Chryzantéma a meč, která pojednává o Japonsku jako 

o mírumilovném ale zároveň krutém národu, a zdůrazňuje tak japonský kulturní rozdíl od 

Západu. (Sugimoto, 2014, 197) 

Šíření vizuálů Cool Japan kampaně mělo velmi postmoderní nádech. Vše bylo prezentováno 

v novém světle, který Jošio Sugimoto nazývá „postmoderní exotikou“. Hlavní důraz byl 

kladen na nové orientace, plynulost nad předvídatelností, amorfní strukturu preferovánou 

před racionalitou, větší důraz na hravost a zamyšlení nad důsledky kladené na ekologii spíše 

než zaměření na průmysl. (Sugimoto, 2014, 198) Tak se i objevilo nové přízvisko 

a zobrazení japonské kultury: „piktocentrizmus. (Inouye, 1996; Napier, 2005) Japonsko bylo 

považováno za zemi kulturně orientovanou hlavně na vizuální prvky, na rozdíl od 
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„logocentrických“ a řečově orientovaných západních kultur. Někteří akademici dokonce 

tvrdí, že japonské „kandži“ znaky, což je jeden ze tří znakových systémů japonského jazyka, 

jsou spíše ideografické než fonetické, představují totiž obraz něčeho, co reprezentují, čímž 

podporují „piktocentrickou“ kulturu, která je významně odlišná od západní kultury založené 

na abecedním jazyce. (Sugimoto, 2014) 

Všechna tato tvrzení, podobně jako tvrzení o konceptu nihondžinron, mají tendence vysvětlit 

a pochopit charakteristiky japonské kultury z pozorování jejich externí propagace 

a příkladů. Pokud na tuto problematiku budeme nahlížet z pohledu udržení orientalistické 

polarity mezi Západem a Japonskem, propagace „MASK“ produktů má tendence maskovat 

realitu japonské společnosti. Jako mnoho japonských analytiků tvrdilo, 

„piktocentrické“ Japonsko je postmoderní oproti „logocentrickému“ Západu, který se drží 

své logické, soudržné a racionální moderny. V tomto směru můžeme na Cool Japan snahy 

nahlížet jako na postmoderní směr konceptu nihondžinron, tedy jako na novou formaci 

stereotypů. Na Cool Japan tendence bylo proto nahlíženo s chladnou hlavou. (Sugimoto, 

2014) 

3.4 Tří stupňový model nahlížení na japonskou společnost 

Proces změny přístupů a nahlížení na japonskou společnost je podrobně popsán v modelu 

Patricie Steinhoffové (2007), která představila třístupňový model založený na průzkumu 

japonských studií ve Spojených státech od 50. let do 70. let, kdy byla nejvíce populární 

jazyková a oblastní studia. Dále se zaměřila na 80. až 90. léta, kdy se soustředilo na 

ekonomickou a hospodářskou soutěž. Následně se zajímala o období od roku 2000 do roku 

2014, kdy se japonské kulturní komodity rozšířily po celém světě. (Sugimoto, 2014, 198) 
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Tabulka č. 2: Koncepční mapa měnících se modelů japonských studií 

 
Zdroj dat: Sugimoto, 2014, 199 
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3.4.1 První fáze: nahlížení na Japonsko v období 50. až 60. let 

První fáze probíhala během padesátých a šedesátých let, kdy byl veřejný diskurz o japonské 

kultuře a obrazů, které se globálně šířily, hlavně ve formě prezentace 

„mysteriózního“ Japonska. Důležitým faktorem byly prvky tradiční kultury jako obrazy 

čajových ceremonií, kabuki divadla, samurajského morálního kodexu bušidó, gejši a bojová 

umění. Tyto vizuály se dostávaly k malému publiku, které mělo předešlý zájem o japonskou 

kulturu; jednalo se převážně o odborníky, japanology a akademiky studující japonská studia. 

Japonská kultura byla pro svět stále exkluzivní a nedostupná. Japonská studia a výzkumy 

byly psané hlavně z eurocentrického pohledu, kdy se na Japonsko nahlíželo jako na 

oddělenou kulturu. (Steinhoff, 2007) 

3.4.2 Druhá fáze: nahlížení na Japonsko během 70. a 80. let 

Druhá fáze probíhala během sedmdesátých až osmdesátých let, můžeme ji definovat jako 

období, kdy bylo Japonsko považované za silně kolektivistické a prezentovalo se jako národ, 

který si zakládá na tradičních hodnotách, upřednostňovalo celek před individualismem 

a bylo v tomto směru velice tradiční. V tomto období se dle výsledků studie nikdo se 

nesnažil vybočovat z davu a originalita nebyla preferovanou hodnotou, která by se 

oceňovala ve stejném měřítku jako například ve Spojených státech nebo v dalších západních 

individualistických kulturách, které si zakládají na výjimečnosti. Naopak Japonsko světu 

prezentovalo funkční uniformnost a jejich slavné pracovní podmínky, kterým se každý 

musel podřídit, jinak byl eliminován ze společnosti. (Steinhoff, 2007) 

Tato individualita měla primárně negativní konotace spojené s vysokou mírou neléčených 

a potlačovaných mentálních poruch a sebevražd, kdy lidé často pod nátlakem společnosti 

a náročné práce trpěli syndromem vyhoření a čelili společenskému a rodinnému nátlaku. 

Hlavní symboly této doby jsou proto celoživotní zaměstnání, do kterého Japonci nastupovali 

ihned po vystudování vysoké školy, často se jednalo o první zaměstnání, ve kterém 

povětšinou i přetrvávali do důchodu. Důvod byl jednoduchý: povýšení v této době bylo 

možné získat primárně až s věkem, nikoli zkušenostmi, jak je to časté ve více 

individualistických kulturách. Dále bylo toto období definováno korporátními a obchodními 

uniemi, kontrolami kvality, byrokracií a konceptem „kanban“ (v jiných jazycích 

„billboard“), spojený se systémem výroby. „Kanban“ byl vytvořen inženýrem ze společnosti 

Toyota pro zlepšení efektivity výroby. Hlavními atributy Japonska jako společnosti a kultury 
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proto byly serióznost, trpělivost, vytrvalost i konsenzus. Hlavní cíloví zákazníci a příjemci 

těchto perspektiv byli obchodníci a vládní představitelé. Bylo to období industriálního 

kapitalismu a kulturním realismem byl již zmiňovaný diskurz nihondžiron. Japonsko bylo 

stále exkluzivní a uzavřené a nepouštělo žádné nové vlivy. (Steinhoff, 2007) 

3.4.3 Třetí fáze: nahlížení na Japonsko během 90. let a dále 

Třetí fází je právě fáze kulturního exponenciálního růstu a takzvaného „boomu“. Jedná se 

o prezentaci Japonska z pohledu Cool Japan diskurzu. Hlavní exportované mediální 

produkty byly symboly „MASK“ jako anime, manga, suši, karaoke, j-pop, móda 

a gastronomie. Hlavní atributy a charakteristiky těchto kulturních prvků byly vždy hravé, 

barevné, vtipné a nekonvenční. Hlavní spotřebitelé byla mladší generace, alternativní 

spotřebitelé a členové urban subkultury. Je zde odpojení od elitářského a exkluzivního 

směru a Japonsko začíná být více otevřené, ale zároveň v mnoha směrech je vstup stále 

limitován. Dominoval zde kulturní kapitalismus a byl zde i silný vliv globalizace, migrace 

a problémů, kterým japonská společnost stále čelí, od stárnutí a vymírání společnosti po 

deflaci. (Steinhoff, 2007)  
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4 Využití soft power a kulturní diplomacie k přetvoření obrazu 

Japonska 

4.1 Soft power 

Politolog Joseph Nye rozdělil koncept moci na hard power a soft power. Hard power 

definuje jako „sílu hrozeb, vojenských prostředků s nátlaku a ekonomických výhružek 

spojených s uplácením“. (Nye, 2011, 25) Soft power popsal jako „schopnost ovlivnit ostatní 

prostřednictvím kooperace, tvorbou agendy, přesvědčování a vyvolávání pozitivních reakcí 

za účelem získat preferované výsledky“. (Nye, 2011, 20) Jedná se o typ zahraniční politiky, 

které závisí na vytváření pozitivního obrazu země skrze zaměření na kulturní diplomacii 

a silně tak povzbuzuje vzájemnou spolupráci díky cíleným variacím kulturních vztahů. 

(Nisi, 2017, 3) „Tento gól se provádí skrze ekonomické investice, přitahování talentů, 

broadcasting (vysílání) a další nástroje, které jsou mezi sebou propojeny díky 

denominátorům národní kultury. Správná kombinace těchto elementů tak upevňuje obraz 

země jako exotického a lákavého místa pro cizí národy, turisty i pro jejich vládu. Rozsah 

těchto aktivit nespočívá pouze v podpoře výměn na všech úrovních, ale také v řešení určité 

domácí problematiky, jako je přilákání talentů ze zahraničí v reakci na demografické výzvy, 

kterému Japonsko v současnosti čelí.“ (Nisi, 2017, 3) Využití soft power ve správném 

měřítku může přetvořit celkový obraz země a ovlivnit mezinárodní obavy a zlepšit vztahy 

mezi zeměmi, v některých případech může být prostředkem pro následné využívání hrubé 

síly. (Nisi, 2017) Tyto snahy se mohou maximálně vyplatit, proto je užití soft power nyní 

často světově využívanou a preferovanou politikou. 

4.2 Kulturní diplomacie 

Kulturní diplomacie referuje na vládní strategie a snahy, které jsou už využívány právě 

k získání soft power. Strategie, které využívá hlavně Japonsko i další východoasijské země, 

se zaměřují na prezentování a promítání určitého národního obrazu exportem přitažlivých 

a lákavých kulturních produktů jako anime, televizních programů, populární hudby, filmů 

a módy. Webové stránky japonského ministerstva zahraničních věcí, které má zkratku 

„MOFA“ (Ministry of Foreign Affairs) uvádí, že se zabývá rozvojem kulturní diplomacie ve 
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vztahu k rostoucímu významu dvou diplomatických strategií, kterými jsou veřejná 

diplomacie a soft power. (Iwabuči, 2015) 

„Veřejná diplomacie se dá definovat jako diplomatická strategie, která má posílit 

mezinárodní porozumění a postavení Japonska v různých problematikách a otázkách skrze 

přímé působení na obyvatele cizích zemí prostřednictvím účinné publicity.“ (Iwabuči, 2015, 

420) Klíčovými nástroji Japonska byla tradiční kultura, jazykové vzdělání, intelektuální 

výměna a výměnné programy mezi lidmi a studenty. V roce 2006 MOFA oficiálně zahájila 

„popkulturní diplomacii“ a prohlásila, že ve snaze prohloubit porozumění a důvěru 

Japonska, začnou implementovat populární kulturu jako primární nástroj pro kulturní 

diplomacii. (Iwabuči, 2015, 420) Na následujícím grafu můžeme pozorovat růst japonského 

exportu kreativního průmyslu v opozici vůči celkovému importu průmyslu. Tomuto 

fenoménu se přezdívalo „Manga outsell Mazdas“, neboli manga v prodeji převyšuje Mazdu, 

jak můžeme pozorovat následujím grafu. 

Tabulka č. 3: Graf růstu japonského kulturního exportu - „Manga převyšuje Mazdu“ 

 
Zdroj: Green, 2015, 57 
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4.3 Vzestup a vliv kulturní diplomacie 

Soft power získalo popularitu během posledních dvou desetiletí, ale využití kultury a médií 

k propagování japonského obrazu v mezinárodním měřítku začalo již během 20. a 30. let 20. 

století, V této době se primárně využívaly tradiční formy kultury jako čajové ceremoniály, 

kabuki divadlo a jazyková výuka společně s výměnnými programy (JET), které začaly 

během roku 1987 a zůstaly důležitým prvkem kulturní výměny. (Iwabuči, 2015) Hlavní 

vzestup populární kulturní diplomacie ale začal později v 80. letech dvacátého století. 

Popularita japonských TV programu demonstrovala, že japonská kolonialistická minulost 

nezabraňovala japonským mediálním obsahům a popidolům v tom, aby byli populární 

i v mezinárodním měřítku, hlavně ve východní a jihovýchodní Asii. Japonsko se snažilo 

skrze kulturní diplomacii vylepšit svou pověst. V roce 1993 MOFA a Ministerstvo pošty 

a telekomunikací společně založily Japonské mediální komunikační centrum (JAMCO) za 

účelem poskytování dotací rozvojovým zemím dovážejícím japonské televizní programy. 

(Iwabuči, 2015) Vlivným faktorem v tomto vývoji byla popularita již zmiňovaného seriálu 

Ošin. Drama bylo bezplatně distribuováno do mnoha asijských zemí i na Střední východ 

a do Jižní Ameriky. (Iwabuči, 2015) Distribuce seriálu do asijských zemích byla důležitým 

kulturním prvkem, jelikož svět znal Japonsko hlavně skrze kulturně neatraktivní a obyčejné 

produkty jako auta či konzumní technologie. Následně rozvoj animace přinesl nové 

charaktery a postavy, což podporovalo pochopení japonské společnosti a stíralo negativní 

vzpomínky na japonský kolonialismus a ekonomické vykořisťování regionu. Důležitým 

prvkem, který seriál Oshin přinesl dalším asijským divákům, byl pocit podobnosti mezi 

Japonskem a dalšími asijskými národy skrze reprezentaci společných hodnot. (Iwabuči, 

2015) 

4.4 Japonská popkulturní diplomacie 

S rapidním ekonomickým růstem, doprovázeným rozšiřováním „mladistvé“ kultury střední 

třídy v dalších asijských zemích v 90. letech, se začala věnovat stále větší pozornost velkému 

potenciálu, který měly japonské televizní programy a populární hudba pro reprezentaci 

současného „urban“ městského životního stylu mladých a při zlepšování celkové image 

Japonska v Asii. Důraz padl na mladší generací lidí, kteří nezažili období japonského 

imperialismu. Honda (1994) zdůraznil kosmopolitní přitažlivost ztělesněnou v japonské 

mediální kultuře nad rámec dosud převládajících tradičních a represivních obrazů Japonska. 
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(Iwabuči, 2015, 421) Následně byla 90. léta vrcholem přijímání japonských televizních 

dramat, populární hudby, animace a komiksů, zejména v zemích východní a jihovýchodní 

Asie. Japonsko tak dokázalo zakrýt negativní obrazy Japonska a svou problematickou 

historickou minulost. (Iwabuči, 2015, 422) 

Na počátku tohoto století byla japonská popkulturní diplomacie pevně institucionalizována 

již zmiňovaným „Cool Japan“ politickým diskurzem, který se snažil vydělávat na popularitě 

japonské mediální kultury na globálních trzích, s primárním zaměřením na euroamerické 

trhy. Mezi články a pokrytím tohoto fenoménu médii a euroamerických novináři byl právě 

nejvlivnější již zmiňovaný report, který sledoval rostoucí popularitu japonské mediální 

kultury a obsahoval termín „Gross National Cool“ nebo GNC. Ten se stal vlivným 

a určujícím pro tuto dobu a vykreslil vzestup Japonska jako globální kulturní supervelmoci. 

Tento report byl následně přeložen do japonštiny a vyvolal nadšení nad japonským silným 

kulturním vlivem a přítomností ve světě v kontextu dlouhodobého japonského 

ekonomického propadu od poloviny 90. let. To bylo doprovázeno aktivní politickou diskusí 

a zvýšenou podporou exportu japonské mediální kultury více institucionálně organizovaným 

způsobem než dříve, což vedlo k přijetí popkulturní diplomacie vytvořenou MOFA. 

(Iwabuči, 2015, 422) 

4.5 National branding 

Je třeba poznamenat, že rozvoj popkulturní i veřejné diplomacie,byl poháněn stále více 

všudypřítomnými diskurzy soft power a „national brandingem“ (národním značením) 

během aplikace kulturní politiky. Podle Nyeho argumentu je mediální kultura jedním ze tří 

zdrojů, které se využívají ke zvýšení měkké síly národního státu. (Nye, 2004) Mezi další 

zdroje patří zahraniční politika a demokratické hodnoty. Mezinárodní přitažlivost 

mediálních kultur se však stala ústředním bodem pojmu měkké síly v mnoha diskuzích 

o kulturní politice. Japonsko proto využívalo mediální kulturu pro vytvoření přitažlivých 

a nenásilných obrazů národa, které by posílily ekonomiku a politická jednání. Paradigma 

měkké síly bylo ve skutečnosti nahrazeno imperativy národního značení (Fan 2008). 

Odborník na mezinárodní vztahy van Ham (2001, 3-4) tvrdí, pokud jde o roli státu při 

označování národa pro podporu mezinárodních politických a ekonomických cílů, 

inteligentní státy budují své značky kolem reputace a postojů stejně inteligentně, jako je 

budují společnosti. (Iwabuči, 2015, 423) 
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Koiči Iwabuči ve svém výzkumu tvrdí, že od konce 90. let se správa obrazu národa ve světě 

vyvíjí se začleněním marketingových technik do „strategicky plánované, holistické 

a koherentní činnosti“. (Szondi 2008, 4) Národní značku tak můžeme definovat jako „proces, 

pomocí kterého lze vytvářet nebo měnit, zobrazovat, hodnotit a proaktivně spravovat obrazy 

národa, aby se zvýšila reputace země mezi cílovým mezinárodním publikem“. (Iwabuči, 

2015, 423) 

Některé asijské země tak začaly napodobovat snahy Japonska a zahájily propagaci vlastních 

kulturních produktů a průmyslových odvětví za účelem zvýšení mezinárodního obrazu. 

Například jihokorejská vláda se v posledních letech úspěšně snaží navázat a napodobit tyto 

kroky. Vyústilo to v masovou popularitu jihokorejských mediálních kultur známých jako 

korejská vlna. Úspěch jihokorejského populárního průmyslu pobídl sousední země včetně 

Japonska k rozšíření jejich aktivit kulturní diplomacie, čímž přispěl k soutěži o měkkou sílu, 

která se v 21. století zintenzivňuje po celé východní Asii. (Chua 2012) 

4.6 Globální a regionální postoje vůči Japonsku 

Globální a regionální postoje vůči Japonsku rapidně rostly společně s růstem popularity 

kreativního průmyslu. (Green, 2015) Tabulka 4 dokazuje, že bylo Japonsko v roce 2011 

v anketě „BBC World Service Poll“, která sledovala globální postoje vůči jednotlivým 

národům, vnímáno jako „převážně pozitivní“, dokonce více než kterýkoli jiný národ měřený 

skrze anketu. Podle výsledků 58 % lidí vnímalo Japonsko pozitivně ve srovnání s 22 %, kteří 

se na něj dívali negativně. (Green, 2015, 63) Ve svém výzkumu v praktické části využívám 

podobnou metodu pro získání dat aplikovatelných na Českou republiku. Tímto způsobem 

lze dekódovat aktuální postoj českého obyvatelstva vůči Japonsku. 
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Tabulka č. 4: Vnímání Japonska ve světě v roce 2011 

 
Zdroj: Green, 2015, 63 

4.6.1 Globální hodnocení soft power 

Dle výsledků globálního hodnocení soft power, provedeného v roce 2019, můžeme vidět, že 

se Japonsko umístilo až na 8. příčce. Nízké hodnocení bylo odůvodněno společenskými 

problémy, se kterými se Japonsko dlouhodobě potýká. Jedná se primárně o sociální 

problémy jako rovnoprávnost žen a mužů v pracovním prostředí. Nízké hodnocení ve 

„vládním“ poli byly významně ovlivněny hnutím #KuToo, protestujícím proti předpisům na 

pracovišti, které vyžadují, aby ženy nosily vysoké podpatky. Navíc je Japonsko stále 

poznamenáno zhoršujícími se vztahy s Jižní Koreou a obnovením komerčního lovu velryb. 

Řešení domácích i mezinárodních problémů bude klíčem k tomu, aby Japonsko v budoucnu 

rozšířilo svůj mezinárodní vliv. (Global Soft Power Ranking, 2020) 
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Tabulka č. 5: Analýza míry globální soft power 

 
Zdroj: Global Soft Power Ranking, 2020  
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5 Vládní a korporátní snahy o propagaci Japonska 

5.1 Kampaň Visit Japan 

V roce 2003 zahájila japonská vláda kampaň „Visit Japan“ s cílem přilákat do roku 2010 do 

Japonska 10 milionů návštěvníků. (Soširoda 2005, 1101) Ústřední roli v této kampani hrálo 

Ministerstvo půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu. Centrála kampaně Visit 

Japan provozovala PR aktivity v zahraničí s cílem povzbudit cestování do Japonska 

a pokusit se zlepšit zázemí pro zahraniční turisty v Japonsku. Podle Hendersona (2017) 

vláda navzdory tomu, že na zmíněnou metu nedosáhla kvůli globální finanční krizi v roce 

2008 a zemětřesení ve východním Japonsku v roce 2014, pokračovala dál se svým původním 

záměrem, dokonce si stanovila nový cíl dosáhnout 20 milionů návštěvníků olympiádou 

v Tokiu v roce 2020. Tento cíl byl v roce 2015 znovu revidován na 30 milionů návštěvníků, 

když Japonsko překročilo stanovený cíl. (Henderson 2017, 91) Od té doby vláda znovu 

přepracovala svůj nadcházející turistický cíl na 40 milionů do roku 2020. (The Japan Times, 

2016) Vláda navíc označila zejména USA, Spojené království a Austrálii jako země, ze 

kterých chtějí přilákat turisty. Asijští návštěvníci rovněž tvořili nemalý výseč z turistického 

koláče, vláda ale chtěla mít co nejrozmanitější výběr potenciálních turistů pro dlouhodobou 

stabilitu a udržitelnost cestovního ruchu. (Close, 2018). Jejím sloganem bylo „YOSOKO! 

JAPAN!“, což se dá přeložit jako „Vítejte v Japonsku“ a mělo to prezentovat přivítání 

zahraničních turistů. Logo se používalo na různých tiskovinách, na plakátech a v letadlech. 

(„Japanese wiki corpus“, 2008) 

5.2 Kampaň Cool Japan 

Kampaň Cool Japan je iniciativa vytvořena japonskou vládou k posilování vazeb mezi 

Japonskem a dalšími zeměmi (v oblastech jako ekonomika, kultura a diplomacie). „Hlavní 

okruhy, které kampaň Cool Japan identifikovala jako hlavní cíle pro mezinárodní propagaci, 

byla primárně propagace japonské kultury, což mělo vést k vypuknutí japonského boomu 

v zahraničních zemích.“ (Valaskivi 2016, 70) Aktivity v této kategorii obsahovaly podporu 

japonských kulturních akcí pořádaných skrze ambasády a propagace japonské televize 

a pořadů skrze vytvořené sponzorované kanály. To bylo podporované druhým okruhem, což 

byla mezinárodní propagace japonských produktů. (Cool Japan Initiative, n.d.) Součástí 
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tohoto procesu bylo mezinárodní testování trhů a podpora expanze japonských obchodů 

a značek do zahraničí. (Close, 2018, 32) 

Oficiální deklarace mise Cool Japan kampaně z roku 2014 tvrdí, že „japonské formy kultury 

jako anime, manga, počítačové hry a japonská kuchyně od 90. let přitahuje stále více lidí 

z odlišných kultur i přesto, že samotní Japonci ztráceli sebevědomí a energii a začali být 

stále více a více introvertní kvůli dlouhým ekonomickým problémům.“ (Declaration of Cool 

Japan’s Mission, 2014) Strategie Cool Japan byla proto postavena jako sociální hnutí, které 

mělo ukázat různé aspekty přitažlivosti Japonska a následně ho šířit do světa. Vláda toto 

hnutí podporovala a povzbuzovala prostřednictvím ministrů zapojených do kampaně 

a pozitivních aktivit soukromého sektoru, stejně tak jako financemi, které se vytvořily 

prostřednictvím speciálního Cool Japan fondu. (Declaration of Cool Japan’s Mission, 2014) 

Deklarace oznamovala, že nekoordinovaná reklama a předešlé snahy propagace různých 

aspektů japonské kultury selhaly, jelikož se neorientovaly na určité cíle a tím oslabily finální 

sdělení. Po rozhodnutí, že bude Japonsko pořádat Olympijské a paralympijské hry v roce 

2020 v Tokiu, což se nakonec bohužel neuskutečnilo kvůli pandemii koronaviru, ale i přesto 

slib Olympijských her v Tokiu pomohl k odstartování a podpory strategie Cool Japan 

kampaně. Byla vytvořena rada pro podporu kampaně a diskutovala o tom, jak by měla 

poselství propagovat, aby nezmeškala příležitost, která měla přijít s olympijskými hrami. 

Vláda i všichni, kdo se na Cool Japan podíleli, očekávali nejen ekonomické výsledky a zisk, 

který by se získal představením a propagací kultury do světa, ale hlavně světovou senzaci 

a oblibu japonské kultury a vyřešení dlouhodobých problémů. (Declaration of Cool Japan’s 

Mission, 2014) Japonsko dříve i nyní čelí mnoha problémům, jako je klesající porodnost, 

stárnoucí populace či problémy životního prostředí a energie. Japonsko vidělo příležitost 

v tom, že se chtělo prezentovat jako národ inovací, který je zvyklý importovat produkty 

cizích kultur a přetvářet je jako svou původní a originální kulturu a produkty. To vše 

uprostřed drsného prostředí a podmínek v podobě omezené půdy a nedostatku přírodních 

zdrojů. Hlavní plán proto byl, aby Japonsko převzalo iniciativu při řešení složitých problémů 

s využitím originality a vynalézavosti charakteristické pro své obyvatele, a stát se tak 

světovým inovátorem v těchto oblastech. Předpokládalo, že hodnota Japonska jako značky 

národa se měla zvýšit, pokud by jiné země na světě začaly používat zemi jako příklad, jak 

čelit podobným problémům. (Declaration of Cool Japan’s Mission, 2014) 
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Cool Japan byl proto primární vládní program, který podporovali všichni přední 

profesionálové. To mělo pokračovat zakládáním nových podniků a růstem stávajících za 

předpokladu, že bude pokračovat podpora ze strany vládních úřadů v jejich příslušných 

činnostech. Celý koncept měl za účel zvýšit hodnotu značky Japonska jako národního 

brandu. (Declaration of Cool Japan’s Mission, 2014) 

5.2.1 Oficiální sektory a cíle „Cool Japan“ kampaně 

Kampaň byla realizována skrze tři primární kroky, které měly vést k úspěšnému dosažení 

mise Cool Japan: „Učinit Japonsko zemí, která poskytuje kreativní řešení světovým 

výzvám“. Mezi tyto kroky patří hlavně podpora domácího růstu, propojení Japonska 

a dalších zemí a finálně stát se zemí, která pomáhá světu. Následně se v roce 2015 vytvořila 

perspektiva založená na spojení privátního sektoru s vládními iniciativami. (Public-Private 

Collaboration Initiative, 2015) 

To vše mělo splynout v pět perspektiv, které měly pozvednout strategii Cool Japan kampaně: 

1. Propojit různé iniciativy a sektory za pomocí moderního designu, aby byly co 

nejvíce vizuálně a obsahově atraktivní 

2. Propojit iniciativy soukromého a vládního sektoru a vlády k prohloubení 

a posílení vztahů 

3. Vytvoření kreativních center 

4. Promovat Japonsko ze zahraničního pohledu (odlišného od japonského pohledu) 

a získávat tak mezinárodní a globální zájem 

5. Rozvíjejte regionální atrakce a aktivity, které budou pozitivně přijaty i ze zámoří 

(Public-Private Collaboration Initiative, 2015) 

Mezi čtyři hlavní privátní sektory a ideje, které se měly implementovat do kampaně, byl 

design, J-pop, agentury dodávající obsah a video streamingové centra, gastronomie 

a turismus. Mezi vládní iniciativy patřilo vytvoření veřejno-privátních platforem, které měly 

organizovat veřejno-privátní projekty. Společně měly vytvořit designová centra, která 

sdružovala talentované a nadané osoby a informace z různých oborů a díky tomu se mělo 

Japonsko transformovat v globální designové centrum. Dalším cílem bylo cílem vytvoření 

ambasadorů, kteří propagovali Japonsko a získávali i fanoušky nepocházející z Japonska. 

(Public-Private Collaboration Initiative, 2015) 
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5.2.2 Letní olympijské hry 2016 

Jedním z klíčových aspektů kampaně Cool Japan byla podpora kreativního kulturního 

průmyslu, zejména průmyslů spojených s anime, mangou a počítačovými hrami. To lze 

vidět i skrze propagační aktivity spojené s olympijskými hrami v Riu a jmenování anime 

postav anime Doraemon, Atom Boy a Sailor Moon jako ambasadorů Japonska. (Close, 

2018) Japonské snahy o propagaci populární kultury byly zřejmé hlavně během představení 

dvouminutového videa, které se promítalo během závěrečného ceremoniálu Olympijských 

her 2016, které prezentovalo, že bude Japonsko hostit Olympijské hry v roce 2020. Video 

ukázalo, že anime postavy Doraemon a Hello Kitty pomáhají Mariovi, aby pomohli dostat 

tehdejšího premiéra Šinza Abeho, který byl proslavený svou konzervativní a seriózní 

personou a přístupem, na olympijský stadion. (Close, 2018) Předseda vlády se poté objevil 

uprostřed stadionu oblečený jako Super Mario, v ikonické modré kombinéze a červené 

čepici umístěný v zelené trubce známé z celosvětově populární japonské hry Super Mario 

Bros. Video bylo zaměřené na japonskou populární kulturu s primárním cílem promovat 

video hry a herní průmysl, což bylo také první využití anime a ambasadorů jako Pac-Man 

a Doraemon během Olympijských her. Tento krok můžeme také úzce spojovat se záměry 

Cool Japan kampaně. (Close, 2018) 

Lákání zahraničních turistů zůstává jedním z hlavních pilířů kampaně Cool Japan. Kampaň 

však byla obviněna z nedostatečného zaměření a vybírání prvků kultury, které publika 

natolik nezajímají. To lze vidět na propagačních kampaních Japonské národní organizace 

pro cestovní ruch (JNTO), které obsahují tradičnější aspekty japonské kultury, jako jsou 

chrámy a festivaly. Kromě toho byla obviněna, že kampaň Cool Japan neudělala nic pro to, 

aby pochopila, o co se zahraniční návštěvníci skutečně zajímají a jak nejlépe tuto zemi 

propagovat. (Close, 2018) 

5.2.3 Mediální turismus 

Kampaň Cool Japan je složena z řady iniciativ vedených různými vládními orgány, někdy 

ve spojení, ale často mezi sebou jednotlivé iniciativy nesouvisí. Jednou z prvních z těchto 

iniciativ bylo vytvoření a sponzorování světového summitu o Cosplay v roce 2005 

ministerstvem zahraničních věcí (MOFA), ministerstvem půdy, infrastruktury, dopravy 

a cestovního ruchu (MLIT), ministerstvem hospodářství a obchodu a průmysl (METI). 

Cosplay zahrnuje oblékání a ztělesnění postav populárních médií, včetně anime a manga, 
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a účast na společenských akcích, kde se osoby za tyto charaktery vydávají a ztělesněňují 

jejich fyzické i psychologické aspekty osobnosti. (Winge 2006, 65; Lamerichs 2013, 167) 

Účastníci často pózují nebo předvádějí nejznámější scény, které jsou spojeny s jejich 

oblíbenou postavu v soutěžích nebo na soukromých setkáních. Popularita cosplay se zvyšuje 

po celém světě, přičemž mnoho cosplay soutěží se nyní koná na mezinárodní úrovni. 

(Lamerichs 2013, 169) Světový Cosplay Summit, který je zdánlivě soutěží pro nadšence 

cosplay, je do značné míry spojen s propagací turistických míst v Japonsku, konkrétně 

prefektury Aiči. Mediální turismus je proto velmi populární a lidé rádi cestují do míst, kde 

se odehrávalo jejich oblíbené anime a chtějí tak zažít alespoň z části své oblíbené mediální 

imaginární světy. Mezinárodně existuje velký zájem o propagaci cestovního ruchu na místa 

známá z populárních médiích nebo s nimi spojené, včetně knih, televize a filmu. Japonská 

vláda se stále více zajímá o propagaci míst a prefektur zmíněných v populárních médií, jako 

jsou anime a manga, v rámci aktivity známé místně jako „kontentsu tsūrizumu (obsahový 

cestovní ruch)“. (Seaton a Yamamura 2015, 2) Lze tvrdit, že události, jako je World Cosplay 

Summit, vytvářejí silné spojení mezi kampaní Cool Japan a cestovním ruchem. (Close, 

2018) 

Mezi další aktivity patří jmenování Doraemona jako Anime Ambasadora v roce 2008. 

Doraemon s podporou MOFA cestoval po ambasádách po celém světě a propagoval zahájení 

filmu Doraemon The Movie: Nobita’s Dinosaur. Tyto aktivity jsme mohli vypozorovat 

i u nás, kdy se tento film promítal v prostorách Velvyslanectví Japonska v ČR jako součástí 

projektu Doraemon – anime ambasador. Kromě propagace filmu bylo použití Doraemona 

jako velvyslance využíváno jako prostředek, díky kterému mohli lidé lépe poznat Japonsko. 

To dokazují komentáře tehdejšího ministra zahraničních věcí Kōmury Masahiko, který 

oznámil, že „přál lidem po celém světě, aby se dozvěděli více o pozitivní stránce Japonska 

prostřednictvím japonských anime, která jsou všeobecně populární“. (MOFA 2008, n.p.) To 

ukazuje jeden z hlavních cílů kampaně; zvýšit znalosti a zájem o Japonsko. Bohužel jen 

velmi málo lidí mimo Asii však mělo o postavě Doraemonovi jakékoliv předchozí znalosti 

(Cooper-Chen 2012, 53), takže účinnost výběru takové postavy jako velvyslance byla 

přinejlepším sporná. (Close, 2018) 

Kromě toho byly různé japonské vládní agentury zapojeny do celé řady aktivit zaměřených 

na zvyšování mezinárodního povědomí o japonské kultuře. Tyto aktivity sahají od zapojení 

společností MEXT a JETRO na filmovém festivalu v Cannes po ministerstvo zahraničních 

https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_calendar_2008.html
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věcí a sponzorování show kabuki v Madridu Japonskou nadací. V posledních letech bylo 

více než osm vládních agentur zapojeno do propagace kuchyně, tradiční kultury, mediálního 

obsahu, módy a designu ve více než sto padesáti zemích všech kontinentů. (Close, 2018) 

Aby se umožnilo pořádání těchto akcí, rozhodla se vláda zavázat se k další podpoře japonské 

kultury vytvořením fondu „Cool Japan Fund“ v roce 2013. Společné partnerství veřejného 

a soukromého sektoru bylo původně poskytnuto přes šedesát miliard jenů na podporu 

japonských zájmů v zámoří. (Japan Spotlight 2014, 59) Projekty vybrané fondem Cool Japan 

Fund jsou financovány jak z vládního fondu, tak ze soukromých podniků přidružených 

k tomuto projektu. (Close, 2018) 

5.2.4 Cool Japan Fund 

Oficiální poslání Cool Japan fondu je propagovat a šířit přitažlivost Japonska globálně do 

světa a také komercializovat a zachytit zámořskou poptávku po firmách odvozených 

z japonské kultury a životního stylu. Fond se snaží poskytovat rizikový kapitál s cílem 

vytvořit platformy, které ve finále usnadní samotný rozvoj podnikání soukromými podniky. 

Fond si rovněž klade za cíl vytvářet „modely úspěchu“ podporou rozvoje podnikání na 

nových trzích a podporou inovativních obchodních modelů a dalších podobných opatření. 

Vysílání japonské značky bude aktivně prosazovat přijetí těchto modelů úspěchu v jiných 

podnicích a odvětvích, usnadní další zahraniční expanzi a pomůže vysílat celkovou 

přitažlivost japonské značky. (Nisi, 2017) 

Při pohledu na projekty sponzorované fondem Cool Japan je zřejmé, že jejich zájmy jsou 

rozmanité a nemají žádnou jednotnou ideu, pokud jde o zastřešující téma. Velkou roli hrála 

řada projektů zaměřených na propagaci japonských potravin. Podle průzkumu JNTO z roku 

2017 68 % návštěvníků Japonska uvedlo jídlo jako hlavní důvod, proč měli zájem zemi 

navštívit (JNTO 2017, np) I když existuje jen málo důkazů, že mezinárodní propagace 

japonských potravin směřuje k přilákání turistů, místo toho se jeví jako pokrok v prodeji 

japonských potravin v mezinárodním měřítku. V roce 2008 si dala japonská vláda cíl 

přilákat 20 milionů turistů před Olympiádou plánovou v roce 2020. To se jim podařilo splnit 

již v roce 2017 a proto byl další stanovený cíl přilákat minimálně 40 milionů turistů. Velkou 

roli v tom hrála právě kampaň Cool Japan. Přilákání zahraničních turistů byl jeden 

z hlavních pilířů, který se měl šířením populárních obrazů skrze mediální platformy, 

turistické atrakce a reklamy v zahraničí, uskutečnit. (Nisi, 2017) 
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5.2.4.1 Investice fondu v letech 2014 až 2019 

Japonská vláda do kampaně investovala skrze již zmíněný „Cool Japan Fund“, který byl 

vytvořen na podporu prodeje japonských kulturních produktů do zahraničí prostřednictvím 

kampaně „Cool Japan“. Kampaň podporuje mimo jiné reklamu a PR japonského kreativního 

průmyslu v zámoří. Fond začínal částkou 37 miliard jenů, z toho 30 miliard jenů od vlády 

a zbytek od 15 soukromých společností. Myšlenka fondu je založena na významných 

změnách obsahu japonského exportu. Jednoduše řečeno, mottem této aktivity je již zmíněný 

slogan „export mangy převyšuje export Mazdy“. Od poloviny 90. let má japonský kulturní 

vývoz vyšší hodnotu než všechny ostatní japonské vývozní produkty. (Green, 2017, 47) 

V roce 2014 byla kampaň Cool Japan oficiálně zahájena s rozpočtem 371 milionů dolarů, 

který se do roku 2015 zvýšil na 1 miliardu dolarů. Pod vedením Oty Nobujuki, generálního 

ředitele Cool Japan Fund, Inc., byla kampaň iniciativou veřejného a soukromého sektoru, 

který měl úzce spolupracovat s regionálními vládami, městy a bankami, aby vedly projekty, 

které jsou dle jejich názoru slibné a prosperující. Manažeři fondů měli hledat produkty 

s největším potenciálem obliby v zahraničí po celém Japonsku a propagovat je v zámoří, 

budovat japonská nákupní centra a přesvědčit zahraniční vysílací společnosti, aby vysílali 

více japonských mediálních obsahů. Fond také nakupoval a pronajímal prostory 

v jihovýchodní Asii za účelem prodeje a propagace japonských kulturních, potravinářských 

a módních produktů. Ota zdůrazňuje, že „stát si uvědomil, že manga, anime, móda 

a jídlo“ budou hrát důležitou roli při vytváření budoucích příležitostí pro Japonsko. (Green, 

2017, 48) 

Je také důležité definovat, jaké jsou jejich hlavní investiční kanály a do jakých odvětví a sfér 

během posledních let investovali primární částky financí fondu. Vláda v tomto fondu velmi 

úzce spolupracuje s veřejným sektorem a podporuje korporace produkující kulturní 

výrobky, statky nebo další kulturní aktivity, které považuje za profitové a vhodné pro šíření 

do zahraničí. Celý fond ale provází mnoho kritiky a negativních reakcí, jelikož hlavní výtkou 

a problémem, kterému čelil, je investování do projektů, které nedoručovaly slíbené 

výsledky. (Saito, 2017) 

  

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Cool-Japan-Fund-s-big-ambitions-mostly-fall-flat?page=1
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Zde je přehled hlavních investic v průběhu let od založení fondu: 

Dotace z roku 2014 

Jednou z prvních investic bylo představení tradičního japonského řemesla ze všech koutů 

Japonska na Maison & Objet 2014, největším světovém veletrhu interiérového zboží 

a designu, který se konal ve Francii. Cílem této akce bylo představení tradičních řemesel co 

nejvíce atraktivních způsobem, která by reprezentovala dovednosti a řemeslné umění 

jedinečné japonské kultury. (METI, 2014) 

Dalším podpořeným projektem byl japonský satelitní televizní kanál WakuWaku, který 

nepřetržitě vysílal japonské programy zámořskému publiku po celé Asii a byl podpořen 11 

miliardy jeny. (Saito, 2017) Tento projekt vznikl ve spolupráci s Sky Perfect JSAT, který do 

projektu vložil více než polovinu investicí, ale bohužel se vysílání nikde neuchytilo 

a nedokázalo expandovat do zahraničních trhů a sledovanost byla téměř nulová. (Japan 

Times, 2018) V tomto roce byly tedy primární cíle podpory tradiční kultura a představení 

japonského řemesla, společně s podporou japonského vysílání. 

Dotace z roku 2015 

V dalším roce METI (Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu) vytvořilo web 

„NIPPON QUESTTM“, který měl globálně prezentovat a šířit neznámé japonské regionální 

speciality prostřednictvím aktivního úsilí místních komunit. Cílem webové stránky bylo 

podpoření komunikace mezi Japonci, kteří se vyznají v regionech země a mají v nich oblibu 

s cizinci, kteří mají rádi Japonsko, a to celé se mělo spojit tím, že jim měli umožnit stát se 

součástí místních komunit. (METI, 2015). Dnes je web již nefunkční, ale fungování bylo 

inspirováno sociálními sítěmi jako Facebook nebo Instagram. Kliknutím na ikonu 

vyhledávání se uživatelé mohou dozvědět o populárním jídle v konkrétní čtvrti nebo přispět 

svými vlastními příspěvky a doporučit například aktivity pocházející z určité oblasti 

Japonska. Většina příspěvků byla hlavně o jídle. (Japan Times, Kyodo, 2015). Jako mnoho 

dalších projektů z této kampaně ale „NIPPON QUESTTM“ neuspěl a web byl kvůli 

neaktivitě zrušen. 

Ve stejném roce se skrze Cool Japan Fund investovalo až 450 milionů jenů do projektů 

společnosti Kadokawa Corporation na podporu tvůrců obsahu pro anime a mangu mimo 

Japonsko. Cool Japan Fund Inc. uvedla, že investice měla umožnit společnosti Kadokawa 

Contents Academy Co. expandovat na 10 dalších trzích, zaměřených hlavně na Asii, ale také 

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Cool-Japan-Fund-s-big-ambitions-mostly-fall-flat?page=1
https://www.meti.go.jp/english/press/2015/0811_01.html


 

50 

na Evropu a Austrálii. Aktivní japonští tvůrci měli učit produkci obsahu a budou usilovat 

o rozšíření základny fanoušků s hlubokým porozuměním japonského obsahu. (Pineda, 

2015). Skrze dotace můžeme vidět, že primární cíl byla podpora turismu, jídla, mangy 

a anime. 

Dotace z roku 2016 

V tomto roce bylo vlajkovou lodí společnosti Cool Japan postavení japonského obchodního 

centra Isetan, pětipodlažní obchodní dům v srdci Kuala Lumpur v Malajsii zásobený pouze 

japonským zbožím. Obchod představoval anime, oděvy a další produkty související 

s japonskou popkulturou. Cílem měla být propagace japonských služeb a zboží, ale nikdo 

o Isetan neprojevoval zájem, jelikož nebyl nijak výjimečný, a navíc bylo všechno zboží 

znatelně dražší než v obyčejných obchodních domech. Nedostatek poptávky nakonec vyústil 

ve ztrátu více než 4,5 milionů dolarů a všechny své akcie fond prodal společnosti Isetan 

Mitsukoshi Holdings. (Japan Today, SoraNews24, 2018) 

Dotace z roku 2018 

Během uplynulých pěti let fond utrpěl ztráty v celkové výši 10 miliard jenů (88,9 milionů 

dolarů). Ztráty vedly ke kritice, která pobídla fond, aby změnila jeho vedení, strukturu 

a správu. Nově proto do vedení nastoupil bývalý generální ředitel Sony Music Entertainment 

Naoki Kitagawa a Yuji Kato, proto v roce 2018 Cool Japan Fund udělal první investici, která 

se vyplatila a dostala globálního uznání a úspěch. (Nitta, 2018). 

Veřejně-soukromý fond vložil 12,5 milionu dolarů do americké platformy Tastemade, video 

platformy, která se specializuje na výukové kurzy a turistické zážitky. Tastemade videa 

vytvářela a promovala videa, která představovala japonské jídlo, turistické destinace 

a místní speciality a globálně je šířila do světa skrze sociální sítě a další virtuální online 

platformy. Tato služba měsíčně přilákala 250 milionů diváků po celém světě a získala 

přibližně 2,5 miliardy zhlédnutí. (Nitta, 2018) 

Dotace z roku 2019 

V roce 2019 investoval fond 30 milionů USD do akcií společnosti Sentai Holdings, LLC, 

mateřské společnosti Sentai Filmworks, HIDIVE a Anime Network. Skrze tuto investici se 

snažili rozšířit japonské anime na zámořský trh. Plánem bylo, že díky nezávislému postavení 
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Sentai je v Severní Americe raritou jako poskytovatel licence na japonské anime, které je 

milováno nejen v Severní Americe, ale i po celém světě. (AnimeNewsNetwork, 2019) 

5.3 Anime turismus 

Propagace vytvořená Japonskou národní organizací pro cestovní ruch (JNTO) ukázala stejně 

různorodý pohled na Japonsko jako kampaň Cool Japan, jen se tak silně nezaměřovala na 

propagaci japonské populární kultury. Vizuály použité k inzerci země byly scenérie jako Mt. 

Fuji obklopená jarními sakurami, gejša a Maiko v Kjótu, tematické parky a nákupní čtvrti. 

Silným prvkem, které vláda promovala, byl cestovní anime turismus. Například JNTO 

vytvořilo mapu „Japan Anime Guide“, která zdůrazňovala některé oblasti, kde se turisté 

mohou zúčastnit tvz. „anime putování“. Anime putování je akt návštěvy míst, kde se 

odehrávalo populární anime, nebo v jiných oblastech považovaných fanoušky anime za 

důležité (Okamoto 2015, 21; Seaton a Yamamura 2015, 3). Brožura také vysvětluje něco 

o kultuře otaku a některých místech, která je třeba navštívit, jako je Akihabara (JNTO no 

date b). Kromě toho byla v roce 2016 založena „Anime Tourism Association“, aby umožnila 

propagaci poutních míst anime pro fanoušky Cool Japan (Anime Tourism Association 2016, 

n.p.). Tato organizace vyžádala hlasy od fanoušků anime v angličtině i japonštině, aby přišli 

s poutní cestou 88 anime míst. Ty se nacházejí po celém Japonsku, a proto splňují přání 

organizace zvýšit ekonomické dopady cestovního ruchu v různých oblastech Japonska 

(Anime Tourism Association 2016, n.p.). (Close, 2018) Problém s propagací těchto aspektů 

kultury bylo, že to nelákala nové zájemce o japonskou kulturu a předpokládala, že se člověk 

již s kulturou obeznámil a byl ovlivněn anime nebo mangou a má o populární kulturu zájem. 

Lákání nových konzumentů bylo proto stále problémem. (Close, 2018) 

5.4 Letní olympijské hry 2020 

Tento problém byl nejvíce viditelný během období propagace Olympijských her, které se 

měly uskutečnit v roce 2020. Spoléhání se na postavy populární kultury, zejména anime, 

jako Doraemona oficiálním olympijským velvyslancem v roce 2013. V roce 2017 se k němu 

přidalo dalších devět anime hvězd. Patří mezi ně známější postavy, jako jsou Goku 

z Dragonball, Astroboy a Sailor Moon. Následně závislost na postavách populární kultury 

byla znovu zdůrazněna při závěrečném ceremoniálu olympijských her v Riu v roce 2016. 
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Vládní aktivity v Riu byla obecně dobře přijaty, jak bylo vidět zejména u soukromých 

podniků, jako je Nintendo, které po mediálním triku zaznamenaly růst cen akcií o tři 

procenta (New York Times 2016). Použití postav Mario a anime, jako je Doraemon, během 

akce v Riu ukázalo vládní závazek používat k propagaci země ikony japonské populární 

kultury. (Close, 2018) Jak můžeme vysledovat, jak kampaň Cool Japan, tak organizační 

výbor olympijských a paralympijských her v Tokiu se silně zaměřují na japonskou populární 

kulturu, zejména na anime a otaku, aby přivedly turisty do Japonska (Close, 2018) 

5.5 Kritika Cool Japan kampaně 

Častou kritikou byla nedostatečná komunikace japonská vláda a cílové skupiny, na kterou 

byla kampaň cílena. Tvrdilo se, že kampaň Cool Japan říkala zahraničním návštěvníkům, co 

mají vidět, místo aby reagovali na to, co skutečně chtějí vidět. (Close, 2018) Můžeme to 

vidět na analýze údajů shromážděných od zahraničních návštěvníků Japonska. Japonská 

agentura pro cestovní ruch, která je součástí ministerstva pro půdu, infrastrukturu, dopravu 

a cestovní ruch, prováděla průzkumy návštěvníků Japonska, kteří přicházejí a opouštějí zemi 

od roku 2010. Analýza těchto čísel odhaluje zajímavé vzorce týkající se japonského 

využívání populární kultury k přilákání zahraničních turistů. Údaje v tabulce 1 byly převzaty 

z průzkumu, který provedlo JTA v roce 2017. V každém případě bylo možné zvolit více 

odpovědí: 

Tabulka č. 6: Analýza zájmu turistů z roku 2017 

 
Zdroj: Close, 2018, 39 

Dle výzkumu můžeme vypozorovat, že byl největší zájem o japonskou gastronomii, a to byl 

i hlavní důvod, proč turisté do Japonska cestovali a proč se do něj následně i vraceli. Velký 



 

53 

zájem projevili také o nakupování a japonské přírodní a kulturní zážitky. Tento zájem byl 

velký i před první návštěvou Japonska a následně vzrostl, jakmile ji turista navštívil. To 

platilo hlavně u návštěv „onsenů“, což jsou japonské horké prameny, kdy došlo o nárůst 

o skoro 13 % před a po návštěvě Japonska. Japonská populární „otaku“ kultura a návštěvy 

filmových a anime scenérie se umístily na posledních příčkách. Zájem o japonskou 

populární kulturu před návštěvou Japonska je velmi nízký, ale dramaticky stoupá, jakmile 

turisté navštíví Japonsko. To naznačuje, že reklama propagovaná v zámoří nesplňuje cíle 

přilákání zahraničních turistů. 

Analýza motivací vzorku turistů přicházejících do Japonska vedena Nathalie Close odhalila 

malý dopad anime a mangy na počáteční záměr cesty. Pro většinu dotazovaných návštěvníků 

je hlavním důvodem návštěvy Japonska japonské jídlo, historická místa a oblasti přírodních 

krás. I ti, kteří se zajímají o japonskou populární kulturu, přicházejí primárně pro tři výše 

zmíněné oblasti. Jen velmi málo z nich přišlo do Japonska, aby se zapojilo do mediální 

turistiky, a proto data shromážděná v tomto výzkumu naznačují, že propagace zaměřená na 

otaku kulturu není nejlepší volbou. Dokonce i turisté, kteří se přiznali k nadšení pro kulturu 

otaku, měli v úmyslu strávit pouze jedno odpoledne v Akihabaře, centru otaku aktivit, 

během celého pobytu v Japonsku. Kromě toho málokdo, pokud vůbec nějaký, měl v úmyslu 

navštívit jiné památky otaku po celém Japonsku a nikdo neplánoval účast na aktivitách, jako 

jsou prohlídky anime. (Close, 2018) 

5.5.1 “Cool Japan” diskurz jako brandový nacionalismus 

Dnešní svět ovládaný novými médii a sociálními sítěmi činí z japonské kultury něco velmi 

jednoduše přístupného. Japonské anime a jejich další odvětví jako hry, manga, figurky, karty 

nebo cosplay získalo celosvětové mainstreamové publikum díky globálně úspěšným 

franšízám jako Sailor Moon, Naruto, Power Rangers nebo Pokémon (Napier 2010, Allison 

2006, Tobin 2004). Tyto seriály se staly součástí dospívání dětí po celém světě jak 

v Austrálii, USA, Evropě, a dokonce i u nás v České republice. Díky tomu je anime jedním 

z pilířů marketingových strategií Cool Japan kampaně a snah. Koiči Iwabuči (2010) tyto 

snahy neguje a argumentuje tím, že kampaň Cool Japan je forma japonského brandového 

nacionalismu, kdy japonská vláda investovala do strategie Cool Japan jen kvůli tomu, aby 

využila soft power k prosazování kulturního imperialismu. Poukazuje na to, že snahy 

promovat obrazy Japonska v Asii jsou více „osvobozující“ a „humánní“, čímž se Japonci 
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snaží zakrýt napětí způsobené japonským kolonialismem a imperialismem během minulého 

století. (McLelland, 2017) 

5.5.2 Nedostatečná regulace šíření obsahu 

Profesorka Alisa Freedman ve svém výzkumu argumentuje, že i přes snahy japonských 

vládních agentur, které se snaží využívat popularity Cool Japan produktů jako formy měkké 

síly, společně s rostoucím vlivem a mediálním pokrytím, které japonská kultura má díky 

novým médiím, mnoho faktorů tyto snahy stále neguje. Například fakt, že tradiční export 

a model licencí, na kterém dříve fungoval kulturní průmysl, je nyní s digitalizací a novými 

médii pokořený a autoři, korporace a vláda ztratila kontrolu nad distribucí jejich kulturních 

produktů. Na to je navázána skutečnost, že nové způsoby distribuce neexistují a recepci 

a míchání těchto produktů nemohou společnosti zabránit ani je kontrolovat, společně 

s nedostatečnou kontrolou toho jak tyto texty a produkty cirkulují a jsou vnímány 

společností a jak s nimi publika interagují. Kvůli tomu je velmi těžké ustanovit Cool Japan 

jako formu národní moci. (Freedman, 2017). 

Freedman zkoumala své studenty, kteří vyrostli během devadesátých let, kdy v dospívání 

konzumovali populární kulturu jinou formou než osoby narozené v předchozí generaci. Tato 

generace má skoro celoživotní přístup k digitálním médiím a vyrostla na sociálních médiích 

jako YouTube, Facebook či Tumblr. Neviděli přerod Japonska z agresora v Asii, poraženého 

národa v Pacifické válce, na ekonomickou supervelmoc v 1980, až k „gross national 

cool“ politiku praktikovanou od 1990. (Freedman, 2017) Naopak předešlá generace, ve které 

vyrostla i Freedman, byla éra „Japan bashing“, což můžeme přeložit jako „tepání Japonska“, 

kdy se západ v čele s Amerikou bál japonské finanční a ekonomické dominance. Japonsko 

se ale z exportu technologie posunula k export kultury do USA a nejdříve exportovala 

seriály, které nepůsobily „japonsky“ a byly „poameričtěny“ a nadabovány do angličtiny, 

jako například Astro Boy od Tezuky Osamy nebo Speed Racer nebo Power Rangers. To vše 

se odehrávalo dva roky předtím, než se Pokémon stal globálním fenoménem. (Freedman, 

2017) 

Japonsko bylo považováno jako dodavatel dětské kultury, které měla být neutralizovaná 

a bez viditelného kulturního vlivu. (Iwabuči, 2002) Následně díky inovativním globálním 

kampaním od Nintenda a dalších japonských společností, které kombinovaly japonské 

a americké strategie jako přehlídky, dárování (giveaway) a další mediální propagací napříč 
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médii, se ustanovily lepší podmínky vzájemné spolupráce a vytvořilo se prostředí, kde se 

japonská kultura mohla prosadit ve vší své síle. Ve své studii se Freedman soustředila na 

zkoumání populárního anime a mangy „Death Note“ neboli česky „Zápisník smrti“, 

vytvořené Óba Cugumim a nakreslené Obata Takešim, toto anime bylo ve Weekly Shonen 

Jump označeno za „nejvlivnější manga magazín a sérii. (Freedman, 2017,35). Jedná se 

o psychologický thriller, který zachvátil celý svět a zažil obrovský transmediální boom, kdy 

se začal šířit skrze všechny mediální platformy a fanoušci ho začali sami interpretovat 

a vytvářet další fan fikce a příběhy s ním spojené. Mediální prezentace tedy přestala být 

v rukou společnosti a tvůrců, ale v rukou fanoušků a digitálních médií. V tomto případě je 

zřejmé, že japonské vládní agentury nemohou v dnešním online světě kontrolovat, jak bude 

japonská kultura prezentována, jelikož tyto obrazy se šíří tak rychle, že je nikdo nedokáže 

kontrolovat. Korporátní a vládní kontrola nad obsahem skončila a cirkulace cool Japan 

vizuálů žije svým životem. (Freedman, 2017, 47) 

5.5.3 „Cool“ kapitalismus a postkolonistické snahy 

Glamorizace japonské populární kultury s sebou proto přináší mnoho stinných stránek 

a kritika japonského „cool“ kapitalismu je rozšířena skrze širokou škálu akademické sféry. 

Jak poukazuje Koiči Iwabuči, oslava japonské kultury a prezentování jí jako něčeho hravého 

a bez hlubšího smyslu postrádá kritické myšlení a podrobnější náhled na tuto problematiku. 

(Iwabuči, 2010) Autor tvrdí, že potřebujeme seriózní náhled na sociohistorický kontext, ve 

kterém lidé vášnivě konzumují a ve kterém si přivlastňují mediální texty skrze kulturní 

politiku a kulturní ekonomii, které je zapojená do těchto konzumních praktik. (Iwabuči, 

2010) 

Iwabuči celou kampaň vidí jako snahy Japonska decentralizovat globální média a snížit 

kulturní moc západu v čele s Amerikou a nahradit ji japonskou kulturou, kterou můžeme 

vidět jako transnárodní. Japonský transnacionalismu můžeme proto interpretovat jako 

rozšíření japonských postkolonistických přání zachvátit celou Asii. (Iwabuči, 2001) Iwabuči 

nahlíží na export populární kultury skrze Asii jako šanci japonské vlády artikulovat odlišné 

„japonsky japonské“ formy populární kultury, vše s cílem pozvednutí japonské pozice v Asii 

a znovu navrátit japonskou kulturní nadřazenost. Tento argument navazuje na japonskou 

imperialistickou ideologii aplikovanou během Pacifické války, kdy se Japonsko postavilo 

do role kulturní superiority napříč celou Asii. S Cool Japan kampaní místo spoléhání na 
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vojenskou sílu, Iwabuči argumentuje, že Japonsko užívalo měkkou sílu s úmyslem šíření 

nové formy imperialismu, který nazývá jako národní nacionalismus. (Iwabuči, 2010) 

John Fiske tvrdil, že populární kultura formována vždy v reakci na (ne nikdo jako součást) 

nucení určité dominance (Fiske, 2010). Proto bez ohledu na to, jaké obrazy Japonska chtěla 

japonská vláda prezentovat a připojit k anime a manze, zamýšlené významy se mohou lišit 

od reality, jelikož si texty uživatelé sami předefinují nebo předělají, aby tyto texty zapadaly 

do jejich kulturního kontextu a dávali v jejich každodenní realitě větší smysl. Nejhorlivějším 

z těchto spotřebitelů jsou fanoušci, kteří zpochybňují tyto původní texty a remixují je do 

fanouškovských děl. (Kristine Michelle Santos, Febriani Sihombing, 2017) 

5.6 Japan House projekty 

Japonsko je v posledních letech znepokojeno, že jeho vliv ztrácí ve světě na důležitosti 

a v komunikační a informační válce prohrává proti svým regionálním sousedům. Náhlý 

vzestup korejské vlny a s ním výbušná popularita kulturního exportu Jižní Koreje, kterou 

korejská vláda silně podporuje, zastiňuje roli Japonska jako tahouna měkké síly ve východní 

Asii. Mezitím Čína také rychle rozšiřuje svou síť Konfuciových institutů, vzdělávacích 

center umístěných v hostitelských univerzitách, aby podporovala celosvětové šíření 

čínského jazyka a kultury. (Stanislaus, 2013) Tokio se tak zavázalo posílit své úsilí veřejné 

kulturní diplomacie. Aktuální hlavní japonskou strategií je nový projekt Japan House pod 

vedením MOFA. Tato iniciativa se skládá ze tří kulturních center v Londýně, Los Angeles 

a São Paulu – klíčových městech zaměřených na jejich globální dosah nebo hluboké 

historické vazby na Japonsko. (Stanislaus, 2013) Podle Diplomatic Bluebook – výroční 

zprávy o japonské zahraniční politice – Tokio doufá, že „sdělí správné pochopení Japonska“. 

(Diplomatic bluebook, 2020) Jeho cílem je dle stanovených oficiálních dokumentů rozvíjet 

hlubší porozumění a uznání Japonska v mezinárodním měřítku, a to hlavně vytvořením 

několika center, které budou prezentovat a komunikovat Japonsko jako „okouzlující zemi 

schopnou obohatit a pozitivně ovlivnit zbytek světa“. (Japan House, 2019) Tato iniciativa je 

úzce spojená s „Cool Japan“ kampaní, která má taky jeden z hlavních pilířů ustanovení 

center a lákání potenciálních zájemců z řad designérů, výzkumníků a umělců, ale i širší 

společnosti. Centra tak mají za cíl připoutat pozornost a spojit tradici s modernou, jelikož se 

zde objeví všechny prvky kultury. (Japan house, 2019) 
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Každý z domů nemá svůj vlastní výstavní prostor, víceúčelový prostor s divadelním 

zařízením, maloobchodní prostor, prostor s jídlem a pitím, knihami, online připojením 

a odpočinkový prostor s kavárnou. Projekt má spojovat budoucnost tradice, populární 

kulturu, sílu vyspělých technologií a rozmanitost japonského jídla. Je to jeden z prvních 

projektů, který se nezaměřuje pouze na jeden aspekt japonské kultury, ale spojuje tradici 

s modernou. Všechny aktivity jsou navrženy tak, aby oslovily co nejširší publikum, včetně 

těch, kteří o Japonsko neměli předešlý zájem a nemají žádné předchozí vědomosti či 

zkušenosti s japonskou kulturou. Navíc se tyto aktivity nesnaží definovat Japonsko jako 

jeden aspekt, jako například propagace anime, která má ve výsledku vizualizaci Japonska 

jako „otaku“ barevné a populární kultury. Cílem projektu je také odlišení od jiných 

kulturních aktivit, z nichž mnohé mohou být definovány jako stereotypy a neúplné 

reprezentace Japonska. (Japan house, 2019) 

Japan house projekty jsou umístěny v prominentních oblastech v Londýně, Los Angeles 

a São Paulu, na místech s největší frekvencí míry pohybu. Z těchto center začíná projekt 

navazovat spojení nejen s lidmi, kteří již Japonsko znají, ale také s lidmi, kteří s Japonskem 

dříve neměli příležitost se spojit. Z těchto míst můžeme také vypozorovat jaké jsou hlavní 

lokalita, kam chce Japonsko cílit svou propagaci a kde chce mít největší vliv. Tímto zasahuje 

své hlavní tři trhy, které chce přilákat. Velkou Británii a Severní a Jižní Ameriku. Specificky 

Brazílie je pro Japonsko důležitým trhem, jelikož je dnes domovem největší komunity 

Japonců žijících mimo Japonsko. Nyní se jich zde dle oficiálních dokumentů nachází více 

než 1,5 milionů. (BBC, 2018) 

5.6.1 Brazilská komunita Japonců 

Japonské úřady podporovaly emigraci jako národní politiku až do konce 60. let za účelem 

zmírnění chudoby a přelidnění a povzbudily zejména lidi z venkovských oblastí k hledání 

práce v zahraničí, proto se velká část Japonců přestěhovala do Brazílie a začali zde nový 

život a vytvořili tak silnou komunitu. (Yokota, 2005) Jednalo se hlavně o Japonce žijící na 

jižní části ostrova Okinawa, který se původně nazýval „Království Rjúkjú“ a lidé zde měli 

odlišný jazyk a kulturu. Království Rjúkjú bylo formálně připojeno a rozpuštěno Japonskem 

v roce 1879, kdy proběhla anexe a vznikla tak nová prefektura Okinawa a Rjúkjuovská 

monarchie byla integrována do nové japonské šlechty. Japonské úřady uvedly tvrdé 
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podmínky a nikdo nesměl nadále využívat okinawský jazyk nebo praktikovat místní kulturu. 

(Yokota, 2005). 

Díky tomu naopak prosperovala komunita v Brazílii, která pracovala v bohatých orných 

zemích státu Sao Paula, kde způsobila revoluci v zemědělských technikách a pěstovala různé 

druhy zeleniny, rýže a zeleniny, z nichž některé představila zemi. Na rozdíl od své vlasti, 

kde japonské úřady po anexi ostrovů zakázaly okinawský jazyk, mohli Okinawané žijící 

v Brazílii svobodně mluvit jejich jazykem a oslavovat svou kulturu. (BBC, 2018). Proto je 

Jižní Amerika společně se Severní Amerikou jakožto silným globálním tahounem, jedním 

z největších cílů japonské propagace. 

5.7 Směry šíření propagace 

Jak můžeme z umístění Japan house projektů vypozorovat, hlavní aktuální snahy šíření 

kulturní diplomacie a „měkké síly“ jsou směrem na „Západ“, a to hlavně do center jako 

Severní a Jižní Amerika a následně Anglie a Evropa. Cílení na ostatní země v Asii nejsou 

natolik určující, aby se zde mohl sledovat jakýsi progres či přímé probíhající kampaně. 

Proč je hlavní směr vlivu kulturní diplomacie a měkké síly na „Západ“ a ne na okolní asijské 

státy, které jsou v přímé působnosti napojené na Japonsko jak ekonomicky, tak historicky? 

Na Západě se Japonci s historií nesetkávají se stejnými problémy, kterým čelili v minulosti, 

proto mohou na trh vstoupit v podstatě s „čistým“ neposkvrněným štítem historickými 

událostmi, které jsou známé po celé Asii. Teoreticky by se kulturní diplomacie a měkká síla 

lépe šířila do zemí s jazykovou a kulturní příbuzností, která vládne hlavně ve východní Asii. 

(Christensen, 2011) Současná japonská kultura přesto během 21. století hlavně dobývala 

„Západ“, a to zejména mezi mladými generacemi, ve kterých udělala významné průlomy. 

Na „Západě“ má také silnější komerční důsledky, což lze vypozorovat na zvýšení počtu 

studentů, kteří chtějí studovat japonštinu na evropských univerzitách. Mladší generace, kteří 

začali studovat japonštinu, protože byli fanoušky manga nebo cosplay, jsou ale následně 

zklamaní, když dorazí do Japonska, aby nevyhnutelně zjistili, že mediální obraz není totožný 

s realitou. „Japonská popkultura je branou k hlubší a tradičnější japonské kultuře,“ uvedl 

velvyslanec Kondo, citovaný v dánských novinách Borsen v roce 2009. (Christensen, 2011). 
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5.8 Balkanizace 

Jak ale můžeme chápat „Západ“ a jakou v roli v tomto západním vlivu hraje Česká 

republika? V tomto pohledu nahlížíme na „Západ“ jako na ideu, ne jako geografický fakt. 

Západem se myslí všechny země zastoupené v Evropě a Severní a Jižní Americe, navíc 

v některých případech společně s Austrálií. Dle předešlé teorie, která se týkala Cool Japan 

fondu a dalších aktivit kulturní diplomacie, většina jako podpora anime v Severní Americe 

nebo podpora kanálu Tastemade, byla cílená na anglicky mluvící země, hlavně Severní 

Ameriku a Anglii. Pokud nahlídneme na oficiální dokumenty jako „Diplomatic 

Bluebook“ každoročně vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí MOFA, tak ve výpisu 

z roku 2020 vidíme, že ve druhé kapitole „Japonská zahraniční politika, která zaujímá 

panoramatickou perspektivu mapy světa“ nalezneme sekci Evropa a zde jsou vyznačeny 

hlavní regiony, které Japonsko zajímá. Z toho vyplývá, že se jedná hlavně o Velkou Británii, 

Francii, Německo, Itálie, Vatikán a jižní země, dále severské země, Benelux, Pobaltí a Česká 

republika se nachází v kategorii [V4], Visegrádské čtyřky. (MOFA, Diplomatic Bluebook, 

2020) 

Jak je zde uvedeno „Japonsko klade důraz na svůj kooperativní vztah s Visegrádskou 

čtyřkou (V4), což je regionální kooperativní rámec zahrnující země Polska, České republiky, 

Slovenska a Maďarska. Spolupráce mezi Japonskem a V4 byla dále posílena realizací 

semináře „V4 + Japonsko“ týkajícího se globálního hospodářství a volného obchodu 

a konání třetího summitu „Visegrádská skupina plus Japonsko“ během návštěvy předsedy 

vlády Abeho na Slovensku, navazující na předchozí rok.“ (MOFA, Diplomatic Bluebook, 

2020, 2-4) 

5.9 Česká republika 

Z tohoto pohledu může být jasné, že Česká republika nestojí v první linii japonského zájmu 

a propagace není cílená přímo na české obyvatelstvo. Jeden z možných důvodů, proč je 

Česká republika zahrnuta v celku V4, a ne jako samostatná země, je tzv. balkanizace. Online 

encyklopedie „Britannica“ definuje balkanizaci jako „rozdělení mnohonárodního státu na 

menší etnicky homogenní entity. Termín se také používá k označení etnického konfliktu 

v multietnických státech. To bylo vytvořeno na konci první světové války k popisu etnické 

https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2020/pdf/2-4.pdf
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a politické fragmentace, která následovala po rozpadu Osmanské říše, zejména na Balkáně“. 

(Pringle, 2021) 

Po pádu komunismu v 90. letech musely všechny východoevropské země projít dvojí 

transformací, kde nejvýznamnějšími výzvami, kterým bylo třeba čelit, byla ekonomická 

transformace a její politická demokratizace. Tyto země byly pod dlouhodobým vlivem 

a nadvládou jedním režimem, který potlačil všechny kulturní odlišnosti a celý svět tyto státy 

po desítky let viděl jako jeden celek, který není strukturálně odlišný. (Jano, 2008) Po rozpadu 

komunistického režimu prošly všechny země transformacemi, které jsou svou podstatou 

složité a nepříjemné je vysvětlit jediným paradigmatem nebo modelem a vzniklo tak mnoho 

nových států, které jsou sice jedinečné a kulturně a historicky bohaté, ale pro velké mocnosti 

náročné na definici a zacílení, jelikož většinou nemají specialisty, kteří by se v odlišnostech 

vyznali. Navíc taková složitá transformace, kde dochází k demokratizaci a přechodu ve 

spojení s budováním národa a státu a evropskou integrací, obvykle přichází na úkor obrazu 

regionu, proto je náročné vybudovat veřejný obraz zpátky a prosadit se na trhu. (Jano, 2008) 

Z japonského pohledu může být proto náročné zahrnovat a cílit pouze na Českou republiku, 

jelikož zde nežije velké procento japonské populace a země si prošla balkanizací, která je 

náročná na definování, pokud v zemi nejsou odborníci zaměření na českou kulturu. I přesto 

jsou ale vztahy mezi Českou republikou a Japonskem relativně propojené, čímž se budu 

zabývat v další kapitole. 
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6 Vztah České republiky a Japonska 

6.1 Diplomatické vztahy 

„Diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi začaly v roce 1920, kdy Japonsko rozhodlo 

o přijetí prvního mimořádného a zplnomocněného velvyslance z Československa Karla 

Perglera. V období druhé světové války byly diplomatické vztahy přerušeny, ale v roce 1957 

byly znovu obnoveny a obě země si budovaly tradičně dobré vztahy. Po demokratické 

revoluci roku 1989 se spolupráce obou zemí začala rychle prohlubovat. Hned 1. 1. 1993 

oficiálně uznalo Japonsko nově samostatnou Českou republiku. Dne 29. 1. pak navázalo 

s novým státem diplomatické vztahy.“  (Embassy of Japan in Czech Republic, 2020) 

Diplomatické pozitivní vztahy tak od této doby nadále pokračovaly a Česká republika 

a Japonsko v roce 2020 oslavili 100. výročí vzájemných vztahů a jedná se tak 

o dlouhodobou a přínosnou spolupráci pro obě strany. Co se týče populace, v České 

republice žije 2 248 Japonců podle údajů získaných k říjnu 2018 a v Japonsku žije 417 

Čechů, dle údajů získaných k červnu 2019. (Embassy of Japan in Czech Republic, 2018) 

Jak stojí v oficiálních dokumentech vydaných Velvyslanectvím Japonska v České republice: 

„Japonsko a Česká republika jsou v současnosti důležitými partnery, kteří sdílejí základní 

hodnoty, jako jsou svoboda, demokracie, základní lidská práva a vláda zákona. Obě země 

udržují intenzivní politické a ekonomické vztahy. Dochází k častým oboustranným 

návštěvám státních představitelů a v České republice působí na 260 japonských firem, 

poskytujících kolem 50 tisíc pracovních míst. Hodnota investic činí Japonsko dlouhodobě 

druhým největším zahraničním investorem v České republice. K pestré spolupráci dochází 

také v oblastech kultury a sportu.“ (Embassy of Japan in Czech Republic, 2020) 

6.2 100. výročí vzájemných vztahů 

Kvůli této příležitosti bylo naplánováno mnoho akcí, které měly prohloubit vzájemnou 

spolupráci, přátelské vztahy a plánovaný program měl být inspirací a impulsem do 

budoucnosti česko-japonského přátelství. (Embassy of Japan in Czech Republic, 2020)  

Oficiální program obsahoval hlavně prvky tradiční kultury a byl zaměřen na prezentaci 

japonské kultury skrze výstavu děl 153 současných japonských umělců v Galerii Mánes, 

výstava děl sochaře Tetse Ohnariho, různé soutěže jako například soutěž v japonském 

https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/nihon-czech.html
https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/100/?menu=1
https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/100/?menu=1
https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/100/?menu=1
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mluveném i psaném projevu, výstava bonsají, slavnosti mečů, rozhovory se zajímavými 

osobnostmi, které přispěly k vzájemnému porozumění, fotosoutěž, česká kaligrafie, 13. 

ročník festivalu japonského filmu a kultury, speciál věnovaný v ČTK plný článků 

a informací o česko-japonských vztahů a také hlavně ukázka tradiční japonské komedie 

kjógen, což měl být jeden z hlavních vrcholů programu.(ČTK Protext, 2020) Bohužel kvůli 

situaci pandemie koronaviru, které nastala na začátku roku 2020, bylo mnoho akcí zrušeno 

nebo přeneseno do online sféry. 

Co se týče kultury a šíření kulturní diplomacie, „kulturní výměna mezi oběma zeměmi je 

tradičně bohatá, ale zvláště v posledních letech si ohromnou popularitu v ČR získává nejen 

tradiční japonská kulturu zastoupená například čajovým obřadem či ikebanou, ale také 

japonská popkultura známá především pro anime. V současnosti nabízejí obor japonská 

studia (japanistika) tři české univerzity: Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita 

v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci.“ (Embassy of Japan in Czech Republic, 

Japonsko a Česko, 2020)  

6.3 Organizace propagující japonskou kulturu v ČR 

Mezi dvě hlavní společnosti, které se zabývají šířením japonské kultury v ČR a které se 

aktivně podílí na kulturní diplomacii a prohlubování vztahů mezi zeměmi je Velvyslanectví 

Japonska v ČR a Česko – japonská společnosti. 

6.3.1 Velvyslanectví Japonska v České republice 

“Činnost velvyslanectví Japonska v České republice je široká; jednotlivá oddělení se 

zabývají oblastmi politiky, ekonomiky, bezpečnosti, kultury, poskytováním informací 

a konzulárních služeb.” (ČTK, 2020) Jejich činnost je důležitá a přispávý k vzájemnému 

porozumění a důvěře mezi zeměmi. Informační a kulturní centrum (zkráceně se užívá JICC) 

spadá pod Velvyslanectví Japonska v Praze na Maltézském náměstí. Mezi hlavní aktivity, 

které pravidelně praktikují je organizace kulturních akcí nebo jejich propagace a záštita, 

distribuce materiálů, které si sami vytváří, jako je například Informační bulletin, které 

centrum připravuje a vydává vždy jednou ročně v českém jazyce. Také distribuuje převzaté 

materiály japonských agentur pro cestovní ruch (jako je například časopis Nipponia). Také 

v minulosti aktivně distribuovali materiály od Japan National Tourism Organization v rámci 

jejího projektu Yokoso!/Visit Japan. Zaměstnanci centra jsou připraveni zodpovědět 

https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/nihon-czech.html
https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/100/?menu=1
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jakékoliv otázky týkající se Japonska, japonských zvyků a kultury, možností studia, 

cestování apod. (Embassy of Japan in Czech Republic, JICC, 2021) Dále se snaží pravidelně 

pořádat přednášky, eventy, filmové festivaly a další menší projekty. V jejich prostorách se 

nachází knihovna i přednáškový sál, který se využívá k promítání japonských filmů, 

přednášky na rozmanitá témata japonské kultury a různé další akce. (Embassy of Japan in 

Czech Republic, JICC, 2021) Dle kalendáře pro rok 2019 i plánů na akce prováděné k 100. 

výročí můžeme vypozorovat, že se aktivity zaměřují primárně na prezentace tradiční kultury 

skrze workshopy kaligrafie, čajové obřady či koncerty klasické hudby. Můžeme zde ale 

nalézt i akce jako „animefest“ nebo festival populární kultury. (Embassy of Japan in Czech 

Republic, Prosinec 2019) 

6.3.2 Česko – japonská společnost 

Mezi další důležité subjekty, které je třeba zmínit, jelikož prohlubují vztahy mezi Japonskem 

a Českou republikou a propagují japonskou kulturu je nezisková organizace „Česko – 

japonská společnost“. 

Česko-japonská společnost je nezisková organizace (zapsaný spolek) zaměřená na rozvoj 

spolupráce a vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Japonskem. Znovu 

založena v roce 1990, v roce 2011 oceněna Ministrem zahraničních věcí Japonska za 

„mimořádné zásluhy o rozvoj japonsko-českých vztahů“. (Česko-japonská společnost, 

2021) Mezi její hlavní činnosti patří pomáhání rozvoje vzájemného poznání, porozumění, 

respektu a inspirace mezi obyvateli ČR a Japonska. Snaží se také o „uvedení japonské 

kultury do obecného povědomí české veřejnosti, stimulovat zájem české veřejnosti 

o studium japonštiny a tradičních i soudobých japonských disciplín ve spolupráci 

s partnerskými organizacemi v Japonsku a ČR podporovat zájem Japonců o českou kulturu 

a napomáhat integraci japonské komunity v ČR do místního prostředí“. (Česko-japonská 

společnost, 2021) Dalším důležitým prvkem, který přímo souvisí s kulturní diplomacií tímto 

výzkumem je „šíření znalostí o Japonsku mezi českou veřejností všemi formami, tj. 

pořádáním přednášek, kurzů, dílen, seminářů a sympozií, filmových a divadelních 

představení, koncertů a videoprojekcí, výstav, přehlídek, festivalů atd., prováděním 

konzultační a poradenské činnosti, vydávání a distribuci publikací a informačních materiálů, 

spolupráci se sdělovacími prostředky obou zemí.“ (Česko-japonská společnost, 2021) 

Z kalendáře pořádaných akcí a workshopů můžeme také vyčíst, že primárně se pořádají 

https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc.html
https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/100/?menu=1
https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc.html
https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/100/?menu=1
https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_calendar_2019.html
https://www.japan.cz/o-cjs/
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aktivity spojené s tradiční kulturou tradiční, do které se občas zahrnout i akce inspirované 

populární kulturou. 
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7 Metodologická část 

7.1 Kvantitativní výzkum 

Hlavní metodu, kterou byl pro tento výzkum zvolen, je kvantitativní výzkum, který zkoumá 

vztah mezi proměnnými s cílem nalezení, jak jsou proměnné rozloženy a jaké jsou mezi nimi 

vztahy a proč tomu tak je. (Punch, 2008, s. 12). Hendl předpokládá, že „lidské chování 

můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum využívá náhodné výběry, 

experimenty a silně strukturovaný sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování“. 

(2016, s. 42) Skrze kvantitativní šetření byly generovány numerická data a otázky byly 

představeny publiku natolik početnému, aby se odpovědi mohly aplikovat na dostatečně 

široký vzorek populace a dojít k zobecnitelným závěrům. „Kvantifikace zkoumaných jevů 

pomocí standardizovaného měření a statistická práce s číselnými údaji je zde pomůckou pro 

odhalování opakujících se pravidelností, formulování zobecnitelných závěrů a následně 

i predikcí“ (Sedláková 2014, s. 50–51) Jednou z nevýhod kvantitativního výzkumu je práce 

s primárně uzavřenými otázkami, které následně nepomáhají hlubšímu porozumění 

problematice a zkoumaného jevu, proto se do dotazníku vložilo i několik otevřených otázek, 

aby se v případě zájmu o detailnější porozumění, mohlo pracovat s doplňujícími 

informacemi. 

7.2 Formulace výzkumného problému a výzkumných otázek 

Tato diplomová práce zkoumá v praktické části hlavně české a případně i slovenské 

publikum a jeho vnímání mediálních strategií, které jsou využívány k propagaci japonské 

kultury v České republiky. Cílem této práce je konfrontovat aktuální snahy japonské vlády 

o kulturní export s tím, jak české mediální publikum japonskou kulturu vnímá. Výzkum 

porovná výpovědi českých a částečně i slovenských respondentů. Na tento cíl navazují 

následné výzkumné otázky: 

Hlavní VO: Jak české publikum vnímá mediální strategie využívané k propagaci japonské 

kultury v České republice? 
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Na hlavní výzkumnou otázku navazují následující vedlejší otázky: 

VO1: Jaké jsou aktuální snahy propagace japonské kultury v České republice? 

VO2: Jakou má česká společnost představu o Japonsku? 

VO3: Jaké mediální kanály se v ČR využívají pro hledání informací o Japonsku/komunikaci 

s japonskou kulturou? 

VO4: Jaké jsou recepce mediálních kampaním využívaných k propagaci japonské kultury? 

VO5: Je Japonsko specificky zainteresované v ČR nebo jsou snahy stejné i na Slovensku? 

VO6: Jaký je kontrast vlivu japonské a jihokorejské kultury na českou společnost? 

Výzkum si klade hlavní výzkumnou otázku a to „Jak české publikum vnímá mediální 

strategie využívané k propagaci japonské kultury v České republice?“. Na tuto otázku 

navazují další vedlejší otázky, které pomohou prohloubit zkoumané téma a navázat ho na 

spojitosti, které vytvoří celkový obraz zkoumané problematiky. Za prvé, jaké jsou aktuální 

snahy propagace japonské kultury v ČR, což se vyzkoumalo skrze předvýzkum 

a komunikaci s Velvyslanectvím a Japonskými centry. Za druhé, jak česká společnost vnímá 

Japonsko, jaký k němu má vztah a jaký je jeho mediální obraz, zda je totožný s tím, jak se 

Japonsko nyní profiluje nebo ho stále vnímá skrze tradiční kulturu, jak tomu bylo 

v předešlých letech. Následně třetí otázka, jak česká společnost vnímá aktuální snahy 

propagace své kultury. Za čtvrté, zda je recepce mediálních kampaní podobná či stejná, jako 

úmysly japonské vlády. Navíc byl výzkum koncipován tak, aby se dotkl otázky, zda je 

Japonsko zainteresované specificky v ČR nebo vše propaguje hlavně směrem na 

„Západ“ a Česká republika následně pasivně přijímá zlomek této snahy. A poslední otázka 

se dotýká jihokorejské kultury a jejich srovnání. Tato část se zkoumala skrze dotazníky 

s českými a slovenskými respondenty. 

Výzkum a s ním i výzkumné otázky se snaží odpovědět, jak závažné je toto téma a jak 

specifickou roli v něm hraje Česká republika. Je zde premisa je, že se Japonsko snaží aktivně 

propagovat svou kulturu v České republice. Zkoumalo se, do jaké míry je to pravda a zda se 

snaží kulturu propagovat globálně nebo se zajímají i o menší státy a jejich specifika. 

Hypotézou je, že se Japonsko nesnaží promovat kulturu přímo do České republiky, ale 

globálně ovlivňuje celý „západní“ svět a s ním Evropu, společně s ČR. Dále se zjišťovalo, 
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jak početná je japanofilní menšina v České republice, co je zajímá a proč se o japonskou 

kulturu zajímají. 

Následně se tyto dvě části propojily a zkoumalo se, jak se navzájem protínají. Odkud 

pramení počáteční zájem o japonskou kulturu, jedná se o vysílání japonských pořadů, 

překlady japonské literatury či komiksů, sport, japonská kuchyně nebo další části japonské 

kultury. Zájem pramenil z toho, jaký je podíl těchto japonských kulturních artefaktů v české 

každodennosti a zda na tom má vliv vládní propagace japonské kultury, či samotní uživatelé 

a spotřebitelé japonské kultury. Také zde existuje alternativa, což jsou aktivity Čechů 

píšících a zajímajících se o Japonsko, kteří se o něj dozvěděli sami a šíří o něm povědomí 

v rámci české kultury a jsou v rámci České republiky důležitější než japonská propagace, 

jelikož rozumí svému českému publiku a mají svou vlastní interpretaci japonské kultury, což 

japonská propagace nemá pod kontrolou. 

Doplňkovými informacemi, které se do výzkumu zahrnuly, byl kontrast japonské 

a jihokorejské kultury, jakožto hlavního globálního rivala japonské kultury, který nyní svou 

pop kulturní diplomacií dobývá celý svět. Skrze výzkum se dobralo k otázkám, zda je 

korejská kultura pro české a slovenské publikum atraktivnější a zajímavější a jaká část 

korejské kultury je nejvíce zajímá. 

7.3 Formulace hypotéz 

Stanovení hypotéz nám během kvantitativního výzkumu „pomáhá určit data potřebná 

k testování výchozí teorie, a je proto nástrojem propojujícím teoretickou a empirickou část 

vědecké práce.“ (Sedláková, 2014, 113) Hypotézy se vytvářely na základě teoretických 

východisek a stanovilo se celkem 6 hypotéz navázaných na výzkumné otázky: 

HO1: Skrze oficiální kanály se propaguje primárně tradiční kultura, následně zde existuje 

aktivní japanofilní skupina, kterou zajímá populární kultura a propagují ji sami skrze své 

vlastní kanály. 

HO2: Česká společnost má plošně pozitivní představu o Japonsku. Nejvíce lidí se 

k japonské kultuře dostalo díky sledování animovaných filmů skrze mediální platformy, což 

ovlivnilo jejich pohled a vnímání japonské kultury. 
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HO3: Díky trendům moderní doby se ke komunikaci budou primárně využívat online 

mediální platformy. Japanofilní skupina komunikuje skrze své portály a sítě, ke kterým 

většinové publikum nemá přístup.” 

HO4: Široká veřejnost oficiální mediální kampaně nezaznamenává a v posledních letech 

rostla hlavně propagace olympijských her. Kampaň „Cool Japan“ bude známa pouze pro 

osoby pobývající v Japonsku či lidé jím hluboce zainteresovaní. 

HO5: Japonsko má podobný vliv na Českou republiku i Slovensko. 

HO6: Jihokorejská kultura má o něco silnější vliv než japonská kultura, především u lidí bez 

zájmu o japonskou kulturu. Navíc lidé s počátečním zájmem o japonskou kulturou budou 

mít i přirozený zájem o korejskou kulturu. 

7.4 Klíčový nástroj 

Jako hlavní nástroj pro sběr dat byl zvolen polostrukturovaný dotazník, který se skládal 

z otevřených a uzavřených otázek a jeho šíření probíhalo elektronickou formou. Byl 

vytvořen ve dvou jazykových mutacích, v českém a anglickém jazyce. „Jedná se o soustavu 

předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou promyšleně seřazeny a na 

které respondent odpovídá písemně.“ (Chrástka, 2007, 26). Dotazníky jsem na začátku 

podrobila pilotnímu testování na menší skupině respondentů, abych vyzkoumala, jak jsou 

otázky srozumitelné, zda dotazník není příliš dlouhý, kolik zabere času a zda ve finále 

dosahují výsledků, které jsem původně zamýšlela, a které by zodpověděli mé výzkumné 

otázky. Před vytvořením dotazníku jsem měla definované skupiny, které jsem dotazníkem 

chtěla zasáhnout. Abych mohla získat výsledky, které by se aplikovaly na mé otázky, 

stanovila jsem vzorky respondentů, které dotazník měly vyplnit. Dotazník je přílohou této 

diplomové práce a byl vytvořen podle základních pravidel, které by se měly dodržovat 

během vytváření dotazníku. Otázky by měly být jasné a srozumitelné, formulace musí být 

jednoznačná a otázky by se neměly chápat více způsoby, dotazník by neměl být příliš 

rozsáhlý, aby respondenty neodradil, otázky by neměly být sugestivní a otázky by měly 

plynout přirozeně, psychologické pořadí je upřednostňováno před logickým pořadím. 

(Chrástka, 2007, 37). 
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7.5 Vzorek respondentů 

Vzorek byl vybrán tak, aby složil jako část populace, o které chci reprezentovat závěry. 

„Vzorek, který je reprezentativní pro danou populaci, vede k zobecnitelnosti výsledků na 

tuto populaci.“ (Punch, 2008 s. 54). Tento fakt je i jednou z nevýhod, se kterými se 

kvantitativní výzkum potýká, jelikož vzorek neprošel před výzkumem žádným filtrem a byl 

šířen virálně skrze virtuální prostor, aby se nasbíralo co nejvíce odpovědí a bylo tak 

dosaženo reprezentativnosti populace. Vzorek, který by nebyl reprezentativní a byl příliš 

malý by mohl zkreslovat výsledky a neměl by dostatečnou výpovědní hodnotu. Jelikož jsem 

pracovala se třemi různými skupinami, které jsem chtěla zasáhnout, umístila jsem ho na 

různé platformy, které během 10 dnů sbíraly výsledky. Následně jsem dotazník uzavřela a po 

skončení sbírání dat jsem začala analyzovat data. Obecné kroky, které se v této fázi 

doporučují, jsou shrnutí dat a provedení jejich redukce, následné popsání rozložení 

proměnných ve vzorku a finální analýza vztahu mezi proměnnými, nejdříve dvojrozměrně, 

pak vícerozměrně. (Punch, 2008, s. 82) 

Výzkum porovnává výpovědi českých a slovenských respondentů, kteří jsou zatím 

nedotčeni japonskou kulturou a neprojevují o ní aktivně zájem s výpověďmi členů různých 

japanofilních komunit, kteří jsou s japonskou kulturou již obeznámeni, a dále s výpověďmi 

Čechů a Slováku, kteří byli v přímém kontaktu s japonskou kulturou a v Japonsku nějakou 

dobu pobývali. Tento postup umožní ověřit, zda jsou japonské kulturní snahy úspěšné 

a dotýkají se i lidí mimo zájmové a fanouškovské kulturní skupiny (fanoušci mangy, anime, 

bojových umění, j-popu, apod.). 

1. Vzorek – lidé bez zájmu o Japonsko 

První skupinou respondentů byli lidé nedotčeni japonskou kulturou, kteří nejsou aktivního 

spotřebiteli japonské kultury, nejsou v žádné japanofilní skupině a nenavštívili Japonsko. 

2. Vzorek – japanofilní skupiny 

Další skupinou byli členové různých japanofilních komunit, kteří jsou s japonskou kulturou 

již obeznámeni a jsou s ní v pravidelném kontaktu. 

3. Vzorek – lidé cestující/bydlící v Japonsku 

Třetí skupinou byli výpovědi Čechů a Slováku, kteří v Japonsku určitou dobu cestovali (více 

než 14 dní) či zde bydleli a byli tak v přímém kontaktu s japonskou kulturou. 
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Je nutné poznamenat, že selekce kvantitativních výzkumu mohou být v některých směrech 

zkreslené. Snažila jsem se o co největší objektivitu skrze různé skupiny a šíření na skupiny, 

které mají širokou koncentraci a diverzifikaci jednotlivých skupin vzorků. Všichni 

respondenti byli vyzváni k šíření dotazníku skrze své okruhy a sítě, aby došlo k rozptýlení 

dotazníku na co nejširší publikum a snažila jsem se tím získat co největší relevanci. Dle 

pokynů Keitha Puncha jsem postupovala podle jeho navrhovaných kroků, což je popsání 

proměnných a následné představení a analýza nejzajímavějších výsledků relevantních 

k vztahům mezi proměnnými. 

7.6 Limity práce 

Jsem si vědoma, že výsledky i výzkum této práce má své limity a může být v některých 

směrech zkreslený, což je časté u kvantitativních výzkumů tohoto typu. Zkoumat, jak 

průměrné české publikum reaguje na japonskou kulturu a jak vnímá japonskou propagaci, 

vyžaduje větší objem dat, ale v tomto měřítku to pro účely výzkumu postačí. Efektivní by 

bylo provést podobný výzkum na globálním publikum a srovnat následné výsledky a zjistit, 

zda se shodují a či jsou snahy propagace a vnímání Japonska podobné např. ve Střední 

Evropě (státy tzv. Visegrádské čtyřky), západní Evropě, USA a dalších zemích, které jsou 

pro promování japonské kultury dle oficiálně dostupných dokumentů zásadní. Nyní jsem 

alespoň porovnala české a slovenské publikum, ale slovenský vzorek nebyl bohužel natolik 

obsáhlý, abych mohla výsledky aplikovat na celou společnost. 
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8 Výzkumná část 

8.1 Předvýzkum oficiální propagace japonské kultury v ČR 

V rámci studia a přípravy výzkumu, i hlavně z důvodu získávání potřebných materiálů, které 

byly klíčové pro zpracování teoretické části a nastudování japonské kultury, autorka strávila 

dva semestry na japonské Waseda Univerzitě v Tokiu, hlavním městě Japonska Tokio, kde 

probíhala výzkumná část této práce. Co navíc předcházelo samotnému dotazování, byl sběr 

informací a oslovování autorit, které se zapojují do šíření japonské kultury v České 

republice. Tento předvýzkum probíhal během února a března 2021. Cílem předvýzkumu 

bylo zjistit, jaké jsou aktivity oficiálních agentur propagující japonskou kulturu. Zkoumalo 

jsem, jaké způsoby propagace využívají hlavní kanály japonské propagace, což je 

Velvyslanectví Japonska v České republice a Česko – Japonské centrum. 

8.1.1 Komunikace s Česko-japonskou společností 

Hlavní záměr bylo zjištění, do jaké míry jsou jejich aktivity provázané s Velvyslanectvím 

Japonska v České republice a zda je jejich program jednotný s japonskými snahami měkké 

síly a národního brandingu. 

Na dotazy zodpovídala výkonná ředitelka Mgr. Sabina Mikulíková, která potvrdila, že 

Česko-japonská společnost šíří japonskou kulturu také ve spolupráci s japonskou ambasádou 

a společnostmi z Japonska, avšak přesně formou, jakou jsem popisovala ve své teoretické 

části - festival filmů, různé venkovní akce typu Hanami či Japonský den, kde představují 

různé japonské aktivity (origami, kaligrafie, tance, hudba, gastronomie) hlavně tradičního 

rázu podle toho, kdo se v České republice zrovna nachází či si vybral zajímavý koníček 

a vypracoval se v něm. Případně dávají příležitost zájemcům, kteří se něco nového teprve 

učí a potřebují prostor, kde se prezentovat, různým umělcům a podobně. V případě, že je 

o spolupráci osloví Ambasáda, jedná se především o zajištění prostoru pro vystoupení 

umělců z Japonska. Spíše se tedy veřejnosti snaží přiblížit japonskou kulturu obecně, skrze 

více či méně známé aktivity, nejedná se vyloženě o propagaci Japonska z pohledu vládních 

kampaní. Zajišťují též odborné přednášky či program na přání – zejména pro firmy nebo 

např. v souvislosti s olympiádou či jiného významného výročí nebo události v Japonsku. Co 

se zájemců týče, především je oslovují lidé, kteří se o japonskou kulturu již delší domu sami 



 

72 

zajímají, případně se chtějí učit japonsky a skrze informace pro členy se dozví i o jejich 

jiných aktivitách a připojí se k akcím či workshopům. Zcela Japonskem nepolíbení jsou 

většinou náhodní návštěvníci akcí, které většinou dokáží oslovit, alespoň natolik, že se 

přidají na jinou akci a šíří informace dál. (Mikulíková, 2021). Jelikož se jedná o jednu 

z hlavních společností promující japonskou kulturu v Čechách (což můžeme následně 

i vyčíst ze samotného dotazníku), potvrdila se tím hypotéza, že společnost jedná a funguje 

primárně nezávisle a vytváří své vlastní aktivity mimo vládní snahy, šíří kulturu pro 

publikum se zájmem o Japonsko a pouze některé venkovní akce zasáhnou i obyvatele 

s menším nebo minimálním zájmem o Japonsko. Společnost se snaží obsáhnout všechny 

typy japonské kultury, hlavně se jedná ale o propagaci tradičních prvků, s občasným 

obohacením o populární prvky. 

Ve shrnutí z tohoto můžeme vysledovat, že jsou aktivity zaměřené hlavně na prvky tradiční 

kultury skrze různé festivaly filmů, akce japonského typu jako Hanami (svátek sakur) nebo 

Japonský den, kde se prezentuje kultura jako taková. Komunikují s nimi primárně osoby, 

kteří mají o japonskou kulturu zájem a již s ní jsou seznámeni. Chtějí se učit japonsky nebo 

se účast různých aktivit. Následně osoby s minimálním zásahem japonské kultury oslovují 

přímo festivale nebo akce, na které náhodou natrefí. Většinou žádné z těchto aktivit 

nevychází přímo z Japonska, ale jsou to aktivity zájmových skupin. 

8.1.2 Komunikace s Velvyslanectvím Japonska v České republice 

V rámci předvýzkumu bylo osloveno i samotné Velvyslanectví Japonska v České republice, 

které bylo také ochotné zodpovědět několik otázek. Otázky se formulovaly podobným 

způsobem jako pro Česko-japonské centrum, aby se odpovědi mohly porovnat a dojít 

k závěru, zda jsou aktivity podobné. Dotazy zpracoval pan Kryštof Kohout pracující 

v kulturní sekci, který je poslal ředitelce Japonského informačního a kulturního centra, 

kterou je paní Kana Ochiai. Její odpovědi následně přeložil a přiložil k dotazům. Na otázku, 

jaký mají názor na oficiální aktivity japonské vlády, jak vnímají kulturní diplomacii směrem 

k ČR a zda jsou nějaké speciální pokyny nebo aktivity, které jako kulturní centrum 

provádějí, a které jsou například součástí kampaně „Cool Japan“ nebo dalších kampaní, 

které aktuálně probíhají, bylo zodpovězeno následovně: 

„Obecně řečeno, MZV Japonska obvykle nenařizuje jednotlivým velvyslanectvím, že by měly 

uspořádat nějaké konkrétní akce. Každé velvyslanectví obvykle spolupracuje s místními 
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skupinami milovníků Japonska při pořádání akcí, které mají potenciál přilákat velké 

publikum, nebo samo připravuje a pořádá různé přednášky či ukázky kultury za pomoci 

místních lidí či umělců z Japonska.“ (Kana Očiai, 2021). 

Dále se zkoumal jejich pohled na kampaň Cool Japan a zda mají oficiální pokyny k její 

šíření. „Kampaň Cool Japan je strategie japonské vlády používaná napříč ministerstvy 

a úřady, při které je představována tradiční i populární kultura za účelem posílení 

pozitivního dojmu z Japonska v zahraničí či rozvoje mezinárodního obchodu. V Česku ale 

asi není příliš vžitá představa, že Japonsko je cool (a osobně mám velké pochybnosti, zda 

toto pojmenování na Čechy působí pozitivním dojmem), a nemůžeme moc očekávat, že by 

mělo toto označení velký účinek na publikum. Proto naše velvyslanectví nálepku Cool Japan 

při událostech nepoužívá. Ale v podstatě pořádáme akce představující kulturu za účelem 

toho, aby se zvyšoval počet lidí, kteří si myslí, že Japonsko je ‚cool‘.“ (Kana Očiai, 2021) 

Díky tomu se tedy potvrdilo, že Cool Japan se v České republice oficiálně nepropaguje, 

pouze se šíří její hlavní myšlenky. 

Na otázku, jak velký zájem lidé o Japonsko následně projevují a jak lidé reagují na jednotlivé 

prvky kultury, zda mají pocit, že má populární kulturu větší úspěch než tradiční kultura, paní 

Kana Očiai reagovala: „Například v českých médiích se Japonsko zmiňuje dost často. 

V celostátních denících se každý týden publikuje okolo deseti článků o japonské společnosti, 

politice, ekonomii (včetně článků o japonských firmách), a mám dojem, že v zájmových 

časopisech apod. se zase poměrně často píše o japonském zahradním umění (zahradách 

i bonsajích), japonském jídle či čaji. Faktem rovněž myslím je to, že popkultura, obzvláště 

anime, má obrovskou odezvu u mladé generace. Zatímco na každoroční festival japonské 

popkultury Animefest v Brně chodí obvykle přes 5000 diváků, u akcí spojených s tradiční 

japonskou kulturou nelze takovýto počet diváků očekávat. Rovněž existuje mnoho Čechů, 

kteří se zajímají o japonské jídlo, zahradní umění nebo bojová umění, ale to bývá pouze částí 

jejich běžných koníčků, a jejich zájem se často už nedotýká celého Japonska a jeho kultury 

jako takové. Na druhou stranu fanoušci anime a mangy se podle všeho často snaží prohloubit 

své porozumění daných příběhů a jejich postav tím, že studují japonštinu nebo si zjišťují 

informace o japonské kultuře a společnosti. I mezi studenty českých japanologických oborů 

či jazykových škol je mnoho těch, jejichž prvním impulsem pro studium japonštiny byla 

přímo či nepřímo popkultura, včetně právě mangy a anime.“ (Kana Očiai, 2021) 



 

74 

Následně se dotazovalo, zda se na Velvyslanectví obrací lidé, kteří už měli o japonskou 

kulturu předchozí zájem a jsou již součástí japanofilních skupin nebo jsou to i lidé, kteří 

k japonské kultuře přišli nedávno a mají zájem se dozvědět více informací. Reakcí JICC 

bylo:„Setkáváme se s oběma případy, ale dalo by se říci, že ti ‚japanofilové‘ už často mají 

své zdroje či konexe pro získávání informací, a proto nemají důvod požadovat informace od 

JICC. Pocitově bych řekla, že nás více kontaktují ti, kteří Japonsko zas tolik neznají. 

A obecně řečeno, spíše, než dotazy na japonskou kulturu jako takovou nás kontaktují lidé 

ohledně grantů a stipendií japonské vlády nebo se nás dotazují na možnou spolupráci různí 

jednotlivci, spolky, firmy i média.“ (Kana Očiai, 2021) 

Finální otázka se týkala dotací na šíření kultury. V rámci předvýzkumu bylo kontaktováno 

České centrum v Tokiu (Czech Centre), které úzce spolupracuje s Velvyslanectvím České 

republiky v Japonsku a z výzkumu bylo zřejmé, že státní dotace směrem k propagaci české 

kultury v Japonsku nejsou vysoké. České centrum v Tokiu se snaží prezentovat a obsáhnout 

jak prvky české tradiční, tak i moderní kultury, a i přes to, jak v poměru s dalšími mocnost 

je Česká republika malá, Japonci českou kulturu znají a mají o ní všeobecně pozitivní 

povědomí. V samotném Tokiu je dokonce několik českých restaurací a díky převzetí Pilsner 

Urquel japonskou společností Asahi mnoho Japonců uznává české pivo a pivní kulturu. 

Roční rozpočty ani oficiální částky pro kulturní akce žádná Velvyslanectví nezveřejňují, ale 

paní Kana Ochiai poznamenala: „Obecně řečeno se velice špatně měří efekt projektů 

spojených s kulturou, a proto není jednoduché je obhájit u daňových poplatníků. K šíření 

japonské kultury či technologií také dochází ve společnosti díky činnosti soukromých firem 

i jednotlivců, a proto se v rozvinutých demokratických zemích klade důraz na podporu této 

činnosti v rámci společnosti. Proto se nedá říct, že by rozpočet velvyslanectví na různé 

projekty byl příliš velký, a to pravděpodobně platí jak pro Česko, tak pro Japonsko.“ (Kana 

Očiai, 2021) 

8.1.3 Komunikace s Českým centrem v Tokiu 

Jak bylo popsáno výše, informace byly dotazovány i z „druhé strany“ a zájem byl cílen i na 

to, jak se česká kultura propaguje v Japonsku. Z této iniciativy bylo kontaktováno Czech 

Centrum, které zde ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Japonsku šíří českou 

kulturu. Díky tomu se potvrdilo, že vztahy České republiky a Japonska jsou poněkud 

jedinečné. ReakceJaponců, kteří přijdou do setkání s českou kulturou, jsou vesměs pozitivní 
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a je poznat, že se o českou kulturu zajímají a lákají je jednotlivé prvky kultury jako 

architektura, umění i tradice a mnoho z nich mluvilo o Praze jako o své „vysněné destinaci“, 

kterou chtějí jednou v životě navštívit. Jednou z hlavních aktivit, které je v České republice 

lákaly, byly památky a cestování, v podstatě zažít z jejich pohledu „opravdové“ historicky 

bohaté kultury, jelikož velké procento budov v Japonsku (pokud se nejedná o staré tradiční 

chrámy) je postaveno během největšího rozkvětu ekonomiku po druhé světové válce za 

pomoci dotací z USA. Z tohoto pohledu bylo zkoumáno, zda má české publikum o japonské 

kultuře podobné smýšlení a zájem. 

8.2 Výzkum za pomoci dotazníku a jeho šíření 

Následovalo vytvoření samotného dotazníku, který celkem zahrnoval 30 otázek. Z toho bylo 

13 otázek uzavřených, 12 otázek polouzavřených a 5 otázek otevřených. Pilotní testování 

probíhalo v období od 5. do 7. dubna 2020, k tomu bylo vybráno několik vytipovaných 

respondentů, na kterých se zkoušelo, zda odpovědi odpovídají hypotézám a proměnným. Na 

základě jejich odpovědí se provedla úprava dotazníku a finální podoba určena k plošnému 

šíření se vypustila 8. dubna, kdy se dotazník šířil online napříč různými kanály. Nejprve 

dotazník zasáhl první skupinu respondentů, kdy se dotazník šířil skrze sociální sítě Facebook 

a Instagram. Byl sdílen na instagramových a facebookových profilech, skrze facebookové 

skupiny, které hledají respondenty na dotazníky a je zde relativně široká cílová skupina 

uživatelů nezainteresovaných v Japonsku. Následně se říšil skrze emailing a byl rozeslán do 

redakce Ekonomie a Mafry. 

Dále na druhou skupinu respondentů, zde se dotazník šířil primárně skrze Facebook, kde byl 

přidán do fanouškovských skupin uživatelů se zájmem o různé prvky japonské kultury 

(tradiční kultura a japonská historie, čeští a slovenští otaku, anime fanoušci apod.). Dotazník 

se šířil i ve spolupráci s Česko – japonskou společností, která pomáhala dotazník šířit skrze 

své portály, stejně tak byl kontaktován i profil AnimeFestu, který dotazník umístil na své 

sítě a platformy. Navíc se kontaktovala přední česko-japonská influencerku Naomi Adachi, 

která na svých sociálních sítí šíří povědomí o Japonsku a má přes 13 tisíc aktivních 

sledujících na Instagramu. Souhlasila s pomocí šíření dotazníku a umístila ho na svůj 

Instagram, proto zasáhl i její cílovou skupinu, kterou tvoří lidé jak se zájmem o japonskou 

kulturu, tak i naopak lidé, kteří se více zajímají o jiný typ obsahu, který na své sociální sítě 

přispívá. V této kategorii byl získán potřebný mix vzorku a odpovědí. 
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Třetí skupinou byli zmíněné osoby, kteří byli v přímém kontaktu s japonskou kulturu 

v Japonsku díky delšímu cestovnímu pobytu nebo lidé, kteří zde přímo bydlí. Data byla 

získána díky sdílení dotazníku skrze skupiny „Češi a Slováci v Japonsku“ či „Slováci 

v Japonsku“, kde se zdržuje aktivní komunita lidí žijících v zahraničí. Sběr tedy probíhal od 

8. dubna do 18. dubna 2021. Finální analyzovaný vzorek nakonec čítal 1 609 respondentů. 

8.3 Demografická charakteristika respondentů 

Výzkumný vzorek čítal 1 609 respondentů. Z tohoto počtu dotazník vyplnilo 467 lidí 

z České republiky a 142 lidí ze Slovenska. Z toho 52 % tvořily ženy (833 hlasů) a 47 % muži 

(757 hlasů). Někteří respondenti si otázku pohlaví nepřáli specifikovat. 

Graf č. 1: Stát (N=1609 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 2: Pohlaví (N=1590 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Co se týče věkové rozložení, nejpočetnější skupinou respondentů byli lidé ve věku 20 až 25 

let (472 hlasů). Následně byli na podobných hodnotách věkové skupiny 15 až 19 let (336 

hlasů) a 26 až 30 let (314 hlasů). Čtvrtou skupinou byli lidé ve věku 31 až 40 let (266 hlasů). 
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A poslední tři příčky byly věkové skupiny 41 až 50 let (122 hlasů), 50 a více (75 hlasů) 

a nejmenší skupinou byli lidé, kterým bylo méně než 15 let (24 hlasů). 

Graf č. 3: Věk (N=1609 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle výsledků dosaženého vzdělání můžeme vidět, že nejpočetnější skupina respondentů 

dokončila střední školu (814 hlasů). Dále byly na podobných úrovních lidé 

s vysokoškolským magisterským titulem (276 hlasů), vysokoškolským bakalářským titulem 

(231 hlasů). Ve vzorku byla skupina se základním vzděláním (246 hlasů). A poslední 

skupinou byli lidé s vysokoškolským doktorským (a výše) vzděláním (42 hlasů). 

Graf č. 4: Dosažené vzdělání (N=1609 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

29%

21%20%

17%

8%

5% 1%

Věk

20–25 (472 hlasů)

15–19 (336 hlasů)

26–30 (314 hlasů)

31–40 (266 hlasů)

41–50 (122 hlasů)

50 a více (75 hlasů)

Méně než 15 (24 hlasů)

51%

17%

15%

14%

3%

Dosažené vzdělání

Středoškolské (814 hlasů)

Vysokoškolské (magistr) (276 hlasů)

Základní (246 hlasů)

Vysokoškolské (bakalář) (231 hlasů)

Vysokoškolské (doktorát a výše) (42 hlasů)



 

78 

8.4 Výsledky dotazníkového šetření a profil respondentů 

8.4.1 Analýza představy české společnosti o Japonsku 

První část dotazníku se tematicky dotýkala vztahu respondentů k Japonsku a jeho vnímání. 

Předtím začalo dotazování na samotné mediální kampaně, chtěla jsem vytvořit celkový 

mediální obraz Japonska v České republice, jak k němu lidé přistupují, zda ho vnímají 

negativně či pozitivně a jaká je jeho celková recepce. Otázky byly aplikovány buďto na 

celkový vzorek nebo se v některých případech využívalo rozdělení na již výše zmíněné 

3 vzorky, které se filtrovaly skrze kontingenční tabulky a otázky č. 5, která se týkala zájmu 

o Japonsko a v případě odpovědí „ne“ či „nevím“ se tato skupina následně filtrovala na 

dotazované, kteří nejeví o Japonsko zájem. Z toho vzešlo 273 respondentů. Filtr 

„japanofilní“ skupiny respondentů se vytvořil skrze otázku č. 11, která se dotazovala, zda 

jsou respondenti členové zájmových či fanouškovských skupin týkajících se Japonska 

a vzešlo z toho 676 respondentů. A poslední filtr týkající se osob, kteří pobývali v Japonsku 

delší dobu nebo zde přímo bydleli, se získal díky otázce č. 13, kde se vyfiltrovali respondenti, 

kteří strávili v Japonsku delší dobu než 14 dní. Nakonec tak vzešlo 252 respondentů. 

Hypotézou v této části byla domněnka, že Česká republika vnímá Japonsko více méně 

pozitivně a mají o něj zájem. I když zájem nemusí být vždy aktivní, Japonsko jakožto 

koncept v sobě v České republice stále nese mnoho pozitivních konotací. Další hypotézou 

bylo, že většina respondentů přišla do prvního kontaktu skrze sledování animovaných 

pořadů v televizi a následně buď projevili zájem a začali se zajímat o populární kulturu nebo 

naopak ztratili zájem a pasivně vnímají Japonsko skrze tradiční kulturu. 

Dotazník proto začal již zmiňovanou otázkou č. 5, která se podrobila celkovému vzorku 

a skrze ni se pokračovalo k celkovému smýšlení o Japonsku. Následně se otázka využila 

jako filtr pro následující otázky. Z celkového počtu 1 609 respondentů, 83 % (dotazovaných 

uvedlo, že se o Japonsko zajímají. Následně pouze 15 % uvedlo, že o Japonsko neprojevují 

zájem a 1 % lidí uvedlo, že neví, zda mají či nemají zájem. Z toho můžeme usoudit, že i přes 

to, že většina lidí není v každodenním kontaktu s Japonskou kulturou, stejně pokud jsou s ní 

konfrontováni, smýšlí o ní pozitivně. 
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Graf č. 5: Zájem o Japonsko (N=1609 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Následná otázka č. 6 definovala, jaký byl první kontakt respondentů s japonskou kulturou. 

Z výsledků můžeme sledovat, že více než polovina respondentů 53 % se k japonské kultuře 

dostala díky sledování animovaných filmů nebo seriálů v televizi. Mnoho lidí slovně 

popsalo, že se jednalo o sledování filmů ze studia Ghibli nebo animované seriály hrané 

v televizi jako Pokemon či Naruto. Ve výsledcích bylo následně popsáno, že 10 % přišlo do 

kontaktu s Japonskem skrze kuchyni, umění, literaturu a historii. Poté 8 % respondentů skrze 

vlivy rodiny či přátel a poté se jednalo o cestování, sporty, videohry, technologie, podnikání, 

čtení mangy a další. 
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Graf č. 6: První kontakt s japonskou kulturou (N=1609 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V této otázce mě také zajímalo, zda věk hrál určující roli při prvním kontaktu s japonskou 

kulturou, jelikož zde existuje předpoklad, že byli lidé vyrůstající v 80. a 90. letech více 

ovlivněni sledováním japonských pořadů díky pravidelnému vysílání již zmíněných 

populárních animovaných seriálů. Po filtraci otázky skrze věkové skupiny se ale ukázalo, že 

respondenti ve věkové kategorii pod 19 let i v kategorii nad 20 let a výše jsou stejně tak 

nejvíce ovlivněni sledováním japonských animovaných seriálů nebo filmů. Také zde 

můžeme přisuzovat vliv popularitě streamovacích platforem jako např. Netflix, který nabízí 
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sítích sdílet příspěvky o Japonsku, více lidí kouká na anime (také díky tomu, že je anime teď 

víc na Netflixu), víc mých známých z Česka cestuje (před covidem) do Japonska. Celkově 

cítím, že povědomí a popularita Japonska hodně roste.“ 

Díky otázce č. 7 se ukázalo, jaký vliv měl první střet s japonskou kulturou na dotazované 

a když se tato otázka se aplikovala na celý vzorek, můžeme z grafu č. 7 sledovat, že na 81 % 

respondentů to mělo pozitivní vliv a začali se o japonskou kulturu aktivně zajímat. 

Graf č. 7: Vliv (N=1607 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Jedním z cílů výzkumu byl náhled na to, zda první kontakt s kulturou ovlivnil její následné 

celkové vnímání a jestli lidé, kteří přišlo do kontaktu skrze animované filmy a seriály, 

projevily zájem primárně o populární kulturu a jejich pohled na japonskou společnost byl 

definovaný představami z anime filmů a seriálů a vnímání kultury bylo definováno z více 

populárního hlediska. A zda lidé, kteří se k japonské kultuře dostali skrze jiné vstupy jako 

gastronomie, umění, literatura, historie či vliv rodiny nebo přátel, ji definovali z více 

tradičního hlediska. 

Otázka číslo 6 se tedy využívala jako filtr ke zkoumání otázek č. 9 a č. 10., kdy se vytvořil 

vzorek respondentů, kteří přišli k zájmu o japonskou kulturu skrze anime. Můžeme z grafu 

č. 7 vypozorovat, že 23 % respondentů, kteří přišli do kontaktu skrze anime, na Japonsku 

nejvíce zajímá populární kultura, dále cestování 20 %, kuchyně 18 % a tradiční kultura je až 

na čtvrtém místě s 16 %. 
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Graf č. 8: Zájem (N=848 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z ostatních respondentů se vytvořil druhý vzorek, který obsahoval dotazované, kteří přišli 

k japonské kultuře skrze vše ostatní kromě anime a sledovalo se tak, jak se jejich vnímání 

Japonska liší od respondentů, kteří přišli skrze anime. Můžeme vypozorovat, že se zde 

populární kultura posunula z první na pátou příčku a má o ni zájem pouze 10 % lidí. Naopak 

jejich zájem pramení hlavně z možností cestování, což je s 24 % na prvním místě, dále 

japonská kuchyně s 22 % tradiční kultura s 18 % a japonská mentalita a smýšlení s 15 %. 

Graf č. 9: Zájem (N=761 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z toho můžeme usoudit, že pokud lidé přišli k Japonsku skrze anime, jejich zájem 
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cokoliv jiného, odpovědi jsou zaměřený na více zájmové a volnočasové prvky jako cestování 

či kuchyně. 

Dále se v polootevřené otázce č. 10 dotazovalo, jak na respondenty Japonsko působí a jak 

by ho definovali. V této části lidé mohli zaškrtnout více možností a zde se předpokládalo, že 

budou lidé nejvíce zasaženi anime vnímat Japonsko jako hypermoderní či extravagantní 

kulturu. Překvapivě bylo, že výsledky skrze oba filtry téměř totožné. Vzorek zasažený anime 

nejvíce vnímal Japonsko jako zemi plnou tradic a hodnot. V obou případech byly výsledky 

36 % – skrze filtr lidí přicházejících skrze anime 618 respondentů a přicházející skrze jiné 

prvky 518 respondentů. Následně hlasovali pro „hypermoderní“ zemi (24 %), zemi 

nekonečných pravidel a pracovních hodin (18 % a 17 %) a dále extravagantní (11 %) 

a „obyčejná vyspělá země“ je na předposlední místě s 7 % a 6 % / 86. Překvapivým 

výsledkem byl počet lidí, kteří do otázky v poli „jiné“ vypsali vnímání Japonska jako zemi 

kontrastů neboli v jejich pohledu zajímavou kombinaci tradice a modernity, která se dle 

jejich zkušeností v moderních společnostech nevidí. Tato otázka se kódovala do odpovědi 

„kombinace tradice a modernity (země kontrastů) a získala 5 % a 3 %. 

Graf č. 10: Působení Japonska (N=848 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 11: Působení Japonska (N=761 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 12: Zájem (N=273 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 13: Zájem (N=676 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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kulturou (10 %). Můžeme tak vypozorovat, že o populární kulturu není poměrně velký 

zájem. Jediná skupina, která měla primární zájem o populární kulturu, byli lidé přicházející 

skrze sledování anime, začali se tak o toto médium aktivně zajímat a již u něj následně 

i zůstali. Všichni ostatní preferují prvky jako cestování či kuchyně. 

Graf č. 14: Zájem (N=252 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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společnost, která pod slupkou ukrývá tradiční japonské hodnoty.“. 

24%

21%

19%

16%

10%

6%

3%

Cestování (214 hlasů)

Kuchyně (185 hlasů)

Tradiční kultura (166 hlasů)

Japonská mentalita (144 hlasů)

Populární kultura (85 hlasů)

Technologie (57 hlasů)

Jiná… (27 hlasů)

0% 10% 20% 30%

Co vás na Japonsku nejvíce zajímá?



 

87 

Graf č. 15: Působení Japonska (N=273 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 16: Působení Japonska (N=676 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 17: Působení Japonska (N=252 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 18: Zmínky o japonské kultuře v médiích (N=273 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 19: Zmínky o japonské kultuře v médiích (N=676 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 20: Zmínky o japonské kultuře v médiích (N=252 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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aktivní komunikační kanály. Jejich mediální zásah je proto zkreslený, ale i tak se skupina 

podrobila výzkumu této otázky pro potvrzení mé hypotézy. 

Již během vytváření výzkumu se předpokládalo, že bude Olympiáda častou odpovědí, 

jelikož má velké mediální pokrytí napříč všemi kanály, proto se díky této možnosti 

vyfiltrovalo vše, co se Olympiády týká, aby nezasahovala do dalších odpovědí. Dle 

předpokladů tvořila nejvíce procent u prvního vzorku lidí, kteří nemají o japonskou kulturu 

zájem (21 %) a u lidí žijících či pobývajících v Japonsku (22 %). U fanoušků a členů 

zájmových skupin první příčku tvořila populární kultura (20 %). Následně se vzorek 

nezajímající se o Japonskou kulturu vyjádřil, že tyto zmínky se týkaly japonské kuchyně či 

restaurací (20 %), což můžeme pozorovat v korelaci s otázkou č. 9, kdy většina 

dotazovaných projevila zájem o japonskou kuchyni. Na třetím místě byla populární kultura 

(19 %) a následně cestování (13 %) a komunikace na sociálních sítích (10 %), kde se braly 

v potaz dnes oblíbená youtubová videa či influenceři. Zajímavým výsledkem byl větší důraz 

na design a architekturu (1. vzorek – 8 %, 2. vzorek – 8% a 3. vzorek – 7 %) v opozici 

s tradiční kulturou, která u prvního vzorku hned následovala s menším počtem respondentů 

(1. vzorkem - 5 %, 2. a 3. vzorek - 9%). 

Graf č. 21: Výčet zmínek (N=273 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 22: Výčet zmínek (N=676 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 23: Výčet zmínek (N=252 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Navazující otázka č. 18 zkoumala, zda díky těmto zmínkám vzrostl zájem jednotlivců 

o japonskou kulturu a zda byly úspěšné při snaze prohloubení vztahu respondentů 

k Japonsku. Tato otázka se aplikovala pouze na dotazované vyfiltrované skrze otázky, 

během kterých odpověděli, že se nezajímají o Japonsko a nejsou členové žádných 

fanouškovských či zájmových skupin, jelikož tito jedinci již aktivní krok vůči Japonsku 

udělali a přijímají o něm informace z různých zdrojů. Můžeme dle výsledků grafů vidět, že 

jejich zájem příliš nevzrostl (85 % a 78 %). Zájem se probudil pouze u 15 % dotazovaných 

z prvního vzorku a u 22 % dotazovaných z druhého vzorku. 

Graf č. 24: Vliv na zájem (N=273 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 25: Vliv na zájem (N=933 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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aby se zaškrtly všechny možnosti, které jsou dle jejich pohledu nejlepší. Tyto odpovědi se 

následně porovnaly, zda se to liší od toho, kde se o Japonsku nejvíce publikuje a zda se to 

odráží ve snahách vládní propagace. 

Na otázku se aplikovaly stejné tři filtry a vytvořila tak tři vzorky. Všechny vzorky se shodly 

na tom, že by jako hlavní médium preferovali sociální sítě, influencery či sledování 

youtubových videí. V dnešní společnosti se jedná o jednu z nejrozšířenějších cest, jak 

získávat informace, jelikož je konzumace informací skrze sociální platformy rychlá 

a efektivní. Navíc díky algoritmům sociálních platforem a vyhledávačů se nám následně 

nabízí podobný obsah a vytváří se tak „sociální bubliny“, které předpokládají, jaký obsah 

chceme vidět a následně nám ho prezentují. V tomto směru je investice „Cool Japan“ fondu 

na podporu Tastemade videí skrze sociální sítě trefou do správného směru, jakým by se 

propagace měla ubírat. 

Graf č. 26: Preferovaná média (N=273 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zde díky grafům ale vidíme, že jsou weby a kampaně oficiálních orgánů, jako je 

Velvyslanectví Japonska v ČR či Česko-japonská společnost, důležitým zdrojem informací 

i pro osoby mimo japonské zájmové skupiny, jelikož jsou hned na třetím místě s 16 % pro 

první vzorek. Následně další dva vzorky preferují styk a komunikaci s Japonci, jelikož k nim 

mají mnohem jednodušší přístup skrze konexe než osoby, které k Japonsku zatím nemají 

žádný vztah. 

Graf č. 27: Preferovaná média (N=676 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 28: Preferovaná média (N=252 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud je skupina respondentů, kteří nemají zájem o Japonsko, konfrontována s otázkou, zda 

by měli zájem získávat o Japonsku více informací a dozvědět se o kultuře nové informace, 

většina dotazovaných zodpověděla ano. Pouze 28 % osob hlasovalo, že by zájem neměli. 

Aby se tento výsledek potvrdil, otázka č. 21 se vyfiltrovala i skrze respondenty, kteří nejsou 

v žádné zájmové či fanouškovské skupině a zájem byl o to větší, 90 % hlasovalo kladně. 

Tyto výsledky by bylo možné aplikovat na nové strategie, jak efektivně promovat japonskou 

kulturu v České republice. 

Graf č. 29: Potenciální budoucí zájem (N=273 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 30: Potenciální budoucí zájem (N=933 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

8.4.3 Analýza recepce mediálních kampaním využívaných k propagaci japonské 

kultury 

V této části se zkoumá, jaké jsou recepce mediálních kampaní a zda dotazovaní nějaké 

kampaně v poslední době zaznamenali či nikoli. Otázka č. 22 navázala přímo na zmiňovanou 

Cool Japan kampaň a byla zde snaha zjistit, zda o ní někdo má povědomí a jaká skupina je 

s ní nejvíce obeznámena. Počáteční hypotézy byly, že se do České republiky oficiálně skrze 

název a branding nedostala, ale můžeme zde vysledovat pouze její stopy. Jediná skupina, 

u které se předpokládalo, že ji kampaň přímo zasáhla, byli lidé žijící v Japonsku. Díky 

grafům můžeme vidět, že se předpoklady potvrdily a lidé bez zájmu o Japonsko o kampani 

nikdy neslyšeli (0 %). Druhý vzorek lidí z japanofilních skupin o ní slyšel už z 10 % 

a nejvíce o ní slyšeli lidé žijící nebo pobývající v Japonsku více než dva týdny (33 %). 

Můžeme ale i z předvýzkumu vysledovat, že samotné Velvyslanectví Japonska v České 

republice cíleně nepoužívá přízvisko „cool“, jelikož to nemusí mít pozitivní konotace a snaží 

se promovat kulturu přes jiné kanály a programy. 
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Graf č. 31: Cool Japan kampaň (N=273 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 32: Cool Japan kampaň (N=676 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 33: Cool Japan kampaň (N=252 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro výzkum bylo také důležité zjistit, zda dotazovaní zaznamenali některé ze snah 

oficiálních orgánů působících v České republice, jako je právě Velvyslanectví Japonska 

v České republice či Česko-japonská společnost a dozvědět se, jak na ně působí negativně 

či pozitivně. A zda se k nim dostala i nějaké další kampaň mimo oficiální proud informací. 
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Skrze otázku č. 23 se vysledovalo a v grafu můžeme vidět, že lidé bez zájmu o Japonsko 

z 97 % nezaznamenali žádnou jinou kampaň nebo aktivitu oficiálního japonského orgánu. 

Graf č. 34: Jiné kampaně nebo aktivity japonského orgánu (N=273 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Lidé, kteří se o Japonsko zajímají, mají přirozený zájem a vlastní iniciativu, proto 25 % 

respondentů odpovědělo, že aktivity zaznamenali. Podobné akce se mezi sebou šíří 

v zájmových skupinách, ve kterých se tento vzorek pohybuje. 

Graf č. 35: Jiné kampaně nebo aktivity japonského orgánu (N=676 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Poslední skupinou jsou lidé, kteří byli v kontaktu s japonskou kulturou napřímo a zde bylo 

číslo nejvyšší, 35 % respondentů kampaně zaznamenali. 
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Graf č. 36: Jiné kampaně nebo aktivity japonského orgánu (N=252 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Respondenti, kteří kampaně zaznamenali a byli dotazováni, jak na ně tyto snahy zapůsobily. 

Odpovědi se kódovaly dle pozitivních či negativních odpovědí a následně se z nejčastějších 

odpovědí vytvořil graf. Jedná se hlavně o odpovědi respondentů z druhého a třetího vzorku, 

jelikož první vzorek lidí bez zájmu o Japonsko téměř žádné kampaně nezaznamenali, proto 

je přirozené, že drtivá většina ohlasů byla pozitivní. Někteří dokonce specifikovali, o jaké 

kampaně se jednalo a jaké z nich měli pocity. Největší počet byl nespecifikovaných 

pozitivních ohlasů, dále se pozitivně odrážely aktivity Japonského velvyslanectví v ČR 

a Česko-japonské společnosti. Zde nejvíce lidí chválilo aktivity jako pořádání „Japonského 

dne“ či soutěže Nihongo Benron Taikai skrze komentáře jako „Např. „Benron Taikai – tato 

soutěž je dobrá pro lidi, kteří si tolik ve psaném nebo v mluveném projevu tolik nevěří. 

Výborné pro procvičení dovedností“. Můžeme vidět, že se jedná hlavně o respondenty 

s předešlým zájmem o kulturu či jazyk. Ve spojení s Velvyslanectvím Japonska v České 

republice se mnoho lidí pozitivně vyjádřilo k jejich již zmiňovanému Bulletinu a několik lidí 

zaznamenalo i 100 let výročí vztahů Česká republiky a Japonska a s ním i fotografickou 

soutěž „Naše stopy“, která se také několikrát zmiňovala. 
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Graf č. 37: Působení kampaní (N=179 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Často se také opakovala myšlenka, že jsou tyto snahy pozitivní, ale zaměřené jen na omezené 

prvky kultury. Například: „Buď jsou tyto kampaně velmi strohé a suché nebo naopak příliš 

barevné a přehnané, občas mám pocit, že nemají prostudovanou cílovou kulturu a jak ji 

zaujmout. V českých médiích se pak tradiční japonská kultura podává až mystickým tónem 

a moderní kultura přehnaně exotizujícím tónem.“. Další respondent poznamenal: „Většinou 

strašně zaměřené na tradiční kulturu (značně zkreslenou), nesmyslné ‚opravdové‘ zvyky 

předražené ‚autentické‘ (neautentické) zážitky kulturního nebo kulinářského charakteru. 

Hodně zaměření vůči USA“. Zajímavým komentářem byl postřeh, že kampaně působí stroze 

a jsou publikované spíše k vykazování činnosti a propagaci sponzorů, což je i častá kritika 

všech kampaní spojených s Cool Japan projektem. Jako tento komentář: „Příjemná, kvalitní, 

trochu chladná, možná až přehnaně důstojná nebo sebestředná, některé propagace působí 

že jsou publikované spíš k vykazování činnosti a propagaci sponzorů než k získávání 

příznivců.“ 
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8.4.4 Analýza českého a slovenského publika a jejich preferencí 

Další otázkou bylo, zda je Japonsko specificky zainteresované v České republice nebo jsou 

snahy o propagaci stejné u všech dalších okolních států a propagaci rozděluje hlavně na 

teritoria, skrze která šíří podobné myšlenky. V porovnání s českým publikem, u kterého 

„ne“ a „nevím“ tvořilo 16 % odpovědí, je na tom slovenské publikum s 12 % velmi podobně. 

Graf č. 38: Zájem české (N=1444 respondentů) a slovenské publikum (N=142 respondentů) 

  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Můžeme z grafu vypozorovat, že první kontakt s japonskou kulturou byl také skrze 

sledování anime filmů a pořadů v televizi, což znamená, že televizní program byl v obou 

zemích velmi podobný. 
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Graf č. 39: První kontakt (N=141 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V posledních letech 60 % respondentů zaznamenalo více zmínek o japonské kultuře 

v médiích než obvykle. 

Graf č. 40: Zmínky v médích (N=1444 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 41: Zmínky v médiích (N=141 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z toho bylo nejvíce zmínek o populární kultuře, kuchyni a jídle, cestování a olympiádě. 

Stejná otázka aplikovaná na českou společnost ukazuje, že nejvíce zmínek bylo také na 

populární kulturu, ale musíme brát v potaz, že je zde zahrnutý široký vzorek lidí 

z japanofilních skupin s přímým zájmem o ni. Výsledky jsou i v dalších otázkách velmi 

podobné, proto není nutné přidávat všechny výsledky a můžeme pouze shrnout, že je 

propagace podobná, ne li téměř totožná. 

Graf č. 42: Výčet zmínek (N=1444 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 43: Výčet zmínek (N=141 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

8.4.5 Analýza kontrast vlivu japonské a jihokorejské kultury na českou společnost 

Jihokorejská pop kultura je nyní celosvětovým fenoménem a jejich k-pop průmysl v mnoha 

směrech dobývá globální trh. V tomto ohledu se porovnávalo, zda je v České republice 

japonská kultura stále populárnější než jihokorejská kultura a jak ji vnímá česká společnost. 

Také se skrze otázku zkoumala hypotéza, zda mají lidé s počátečním zájmem o japonskou 

kulturou přirozený zájem i o korejskou kulturu, jelikož jsou v mnoha směrech provázané. 

Otázka č. 26 proto vyzývala, zda se respondenti také zajímají o korejskou kulturu 

a porovnávalo se, zda je zájem podobný s japonskou kulturou či nikoliv. Z grafu můžeme 

pozorovat, že 61 % dotazovaných nemá zájem o korejskou kulturu a 39 % má zájem 

o korejskou kulturu. 
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Graf č. 44: Zájem o korejskou kulturu (N=1609 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Když se na otázku použil filtr a vyselektovaly se tak dvě skupiny, respondenti se zájmem 

o Japonsko, a naopak respondenti bez zájmu o Japonsko, potvrdila se předchozí hypotéza. 

Pokud má respondent počáteční zájem o Japonsko, má většinou zájem i o Jižní Koreu (43 % 

má zájem o korejskou kulturu). 

Graf č. 45: Zájem o korejskou kulturu (N=1336 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 46: Zájem o korejskou kulturu (N=273 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Bylo také důležité definovat, zda je zájem o korejskou kulturu v České republice větší než 

zájem o japonskou kulturu. Tato otázka č. 27 se aplikovala na všechny respondenty 

a výsledkem bylo 90 % odpovídajících, kteří deklarovali, že nemají o korejskou kulturu větší 

zájem než o japonskou kulturu. Na otázku se aplikovaly i všechny tři vzorky a výsledky byly 

velmi podobné. 

Graf č. 47: Porovnání se zájmem o japonskou kulturu (N=949 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Konečný graf se týkal otázky č. 28, která se dotazovala, co respondenty na korejské kultuře 

nejvíce zajímá a jaké prvky jsou jim nejbližší. Jedinou návaznost s japonskou kulturou 

můžeme vidět u zájmu o kuchyni, která byla na první pozici a byla i nejčastější odpovědí 

u 23 % respondentů. Dále se výsledky markantně lišily, jelikož 22 % dotazovaných označilo 

hudbu (převážně k-pop), 21 % dotazovaných označilo seriály (k-drama) a 14 % 

dotazovaných označilo módu jako primární směry zájmu. Oproti Japonsku, kde bylo hlavní 

cestování, japonská mentalita a tradiční kultura, je korejská kultura silně komerční 

a zaměřuje se na prodej produktů jak z hlediska hudby, tak filmů, kosmetiky i módy. 

Tradiční kultura se umístila až na poslední příčce s 2 %. 
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Graf č. 48: Zájmy korejské kultury (N=949 respondentů) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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9 Interpretace výsledků výzkumu, diskuze 

9.1 Aktuální snahy propagace japonské kultury v České republice 

V následující části se výsledky výzkumu aplikovaly na zkoumanou teorii. Díky 

předvýzkumu se potvrdilo, že oficiální organizace a orgány jako Velvyslanectví Japonska 

v České republice či Česko-japonská společnost pořádají různé akce a festivaly typu 

Japonský den, který byl pozitivně zmiňován i v samotném dotazníku, Hanami, festival filmů 

nebo představují typicky japonské aktivity tradičního rázů jako skládání origami, kaligrafie 

nebo aktivity spojené s gastronomií. Komunikují s nimi především lidé již obeznámeni 

s japonskou kulturou a těmito aktivitami si své zájmy prohlubují. Venkovní akce zaujmou 

i kolemjdoucí, kteří se o Japonsko natolik nezajímají. Avšak není známo, do jaké míry má 

tento kontakt vliv. Naopak se liší v tom, že Velvyslanectví Japonska v České republice 

kontaktují i ti, které Japonsko aktivně nezajímá, jelikož japanofilové již mají své vlastní 

zdroje a konexe pro získávání informací. A spíše než jednotlivci je kontaktují organizace 

nebo lidé zajímající se o granty a stipendia japonské vlády. Velvyslanectví také pořádá různé 

přednášky a akce spíše tradičního rázu. Snaží se propagovat japonskou kulturu, často 

upozorňují i na vzájemné propojení v historii, kultuře vědě i technologii. Velmi pozitivně 

bylo vnímání projektu 100 let výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou, kterou 

bohužel v mnoha směrech negativně zasáhla pandemie koronaviru, ale i tak byl projekt 

vnímán pozitivně, jak bylo uvedeno v dotazníku. Samotnou kampaň „Cool Japan“ oficiálně 

nepropagují, jelikož používání přízviska „cool“ může mít mimo Japonsko i negativní 

odezvy. Dle jejich informací je jednou z největší aktivit spojených s japonskou kulturou 

pořádání každoročního festivalu „Animefest“ v Brně, kam chodí přes 5 000 diváků. Z toho 

můžeme vypozorovat, že i sami Češi okouzlení Japonskem se snaží propagovat japonskou 

kulturu bez přímé vazby na organizace či vazby na Japonce, pořádají tak festivaly či další 

„cony“, což jsou vícedenní akce, během kterých se setkávají fanoušci anime, scifi, fantasy, 

her nebo jiných zájmu. Podle názoru JICC na akcích spojených s tradiční japonskou kulturou 

nelze očekávat tak masivní počet diváků jako na těchto akcích. Také předpokládají, že je 

zájem o populární kulturu nejsilnější. V kontrastu s tím, pokud se někdo zajímá o prvky 

kultury jako gastronomie, zahradnictví či bojová umění, předpokládají, že se jedná pouze 

o vedlejší součást jejich hlavních koníčků a zájem se netýká celého Japonska a kultury jako 

takové, ale pouze některých prvků. 
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9.2 Představa české společnosti o Japonsku 

Z dotazníku je zřejmé, že má česká společnost pozitivní představu o Japonsku. Tím se proto 

potvrdila hypotéza, která tvrdila, že pokud jsou lidé postaveni před otázku a musí definovat, 

zda mají o Japonskou kulturu zájem či nikoliv, přirozeně inklinují k odpovědi, že je jejich 

vztah k japonské kultuře pozitivní a pouze malé procento zájem o kulturu odmítá. 

Z výzkumu je také patrné, že se hlavní skupina respondentů poprvé setkala s japonskou 

kulturou skrze sledování animovaných či kreslených japonských pořadů v televizi. 

Jak z výzkumu, slovních odpovědí i osobních zkušeností je známo, že osoby vyrůstající 

v 80. a 90. letech byli silně ovlivněni ranním vysíláním již zmíněných japonských pořadů 

jako Pokémon či animace studia Ghibli, které byly součástí ranního vysílání 

nejsledovanějších soukromých českých televizních stanic jako TV Nova či Prima. Výsledky 

výzkumu ukázaly, jak je fenomén animací Pokémon a Studia Ghibli důležitý pro komunikaci 

s japonskou kulturou a při aplikování na teorii konvergence i teorii japonského mediální 

mixu se potvrdilo, že komunikace s těmito produkty vytváří aktivní participanty, kteří jsou 

více nakloněni k interakci s médiem i v jiné podobě než jen přes pasivní sledování obsahů. 

V teorii se již zmiňoval Henry Jenkins a jeho kulturu konvergence, tento příklad Pokémonů 

je jedním z nejúspěšnějších projektů těžících z participační kultury, kdy se z konzumentů 

stávají aktivní participanti, kteří ze své vlastní vůle kulturní prvky aktivně šíří a chtějí být 

její součástí. Z toho můžeme vysledovat, že pokud jsou lidé poprvé obeznámeni s japonskou 

kulturou skrze tyto mediální produkty, může to na ně mít silný vliv, který povede 

k následnému zájmu o rozšiřování povědomí o kultuře a aktivní participaci a šíření těchto 

produktů i dál. Možným důležitým faktorem zde ale může být i věk, pokud je před japonské 

animované filmy postaveno dítě a následně dospělý, vliv se bude pravděpodobně lišit. 

Promování anime skrze mediální kampaně je proto z tohoto ohledu správným směrem 

k podporování kultury a jejich produktů, ale musí být zacílen na správnou cílovou skupinu. 

Po aplikování věkového filtru a zkoumání, zda byl kontakt jiný pro osoby pod 19 let (mladší 

generace) a nad 20 let a výše (stačí generace), byly výsledky téměř totožné, proto můžeme 

vysledovat, že i nové generace vyrůstají sledováním japonských animovaných televizních 

seriálů. Vliv a popularita televize sice upadá, ale dokonce i v aktuálním televizním programu 

stanice Prima můžeme nalézt pravidelné vysílání japonského seriálu Astro Boy z roku 2009. 

Jde o adaptaci stejnojmenného seriálu Osamy Tezuky, který změnil historii japonského 
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anime a vytvořil první celosvětově úspěšnou mangu a na ni navázaný animový seriál, který 

dobyl svět a ukázal, že má japonská animace potenciál a budoucnost i na mezinárodním 

(a nejen japonském) trhu. (Tezuka Osamu Official, 2021) Můžeme proto spekulovat, že má 

televize stále velký vliv na nové generace, ale v této chvíli mají hlavní mediální moc světově 

populární streamovací služby jako Netflix, který i v české mutaci ve své hlavní nabídce 

nabízí mnoho japonských pořadů a seriálů. 

Z tohoto důvodu je důležité definovat, kdo povolil vysílání japonských seriálů na 

populárních mediálních kanálech jako TV Nova či Prima a zda má na této skutečnosti vliv 

i japonská vládní propagace. Otázka se vznesla Českému Centru v Tokiu a provedl se 

i následný výzkum a vysílání japonských pořadů je aktivita primárně spojená s televizní 

stanicí, která si na seriál kupuje práva a o vysílání ve většině případů rozhoduje sama. 

Japonská vláda propagovala samotnou výrobu a promování seriálů, ale na jazykové mutace 

vysílané v jednotlivých státech již neměla vliv. Tento první kontakt měl pro více než 80 % 

respondentů pozitivní vliv a tento fakt následně ovlivnil i to, jak Japonsko na respondenty 

působilo a co je nejvíce zajímalo. Lidé přicházející skrze animované filmy a seriály zůstali 

u populární kultury a začali je zajímat i další prvky kultury a velká část přirozeně inklinovala 

k zájmovým a fanouškovským skupinám, které mají ve svém okruhu obrovský vliv. Tito 

lidé mají vlastní interpretaci textů, vytváří a šíří vlastní paratexty, nejsou nijak řízeni 

propagací a vláda nemá prostředky na jejich regulaci. 

Naopak osoby ovlivněné jinými faktory přirozeně přitahuje zájem o japonskou kuchyni, 

možnosti cestování (mnoho lidí zmínilo primárně horu Fudži a Tokio) a tradiční kulturu. 

Z výzkumu proto vyplynulo, že vstup skrze populární kulturu má větší pravděpodobnost 

o prohloubení zájmu o aktivní participaci na šíření a spoluvytváření kultury a může to vést 

i k dalšímu zájmu o další prvky. U respondentů, kteří přišli skrze jiné prvky než animované 

pořady, populární kultura nehrála podstatnou roli v reprezentaci Japonska, během 

dotazování, jak na respondenty působí, většina odpověděla „tradiční kultura spojena 

s hypermoderní technologickou velmocí“. Zajímavým poznatkem byl pohled na Japonsko 

jako na jednu z mála zemí, která spojuje tradici s modernou. Tato odpověď se nejvíce 

objevovala ve vypsaných odpovědích do pole „jiné“. Z tohoto pohledu je to pro české 

publikum dle odpovědí „fascinující“ země, která jako jedna z mála uspěla v zachování 

hodnot, ale stavění společnosti na moderní struktuře. Z každé strany je Japonsko stále 

vnímáno jako něco unikátního. 
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9.3 Mediální kanály využívané pro hledání informací o Japonsku 

a komunikaci s japonskou kulturou 

Třetí výzkumná otázka byla zaměřená již na konkrétní mediální kanály, skrze které se lidé 

dozvídají či vyhledávají informace o Japonsku. Početná skupina respondentů napříč všemi 

vzorky zaznamenala v posledních letech více zmínek o Japonsku než obvykle. Jedním 

z předpokladů bylo mediální pokrytí nadcházející olympiády, proto se tato možnost 

vyfiltrovala skrze odpovědi, ale i mimo zmínky o olympiádě nejvíce lidí zaznamenalo 

o gastronomii a populární kulturu. 

Můžeme proto tvrdit, že sociální sítě a online platformy hrají v šíření kultury důležitou roli, 

nebo se o to alespoň snaží, jelikož mnoho lidí zvolilo reklamy, příspěvky či videa na 

sociálních sítích jako frekventované zmínky o japonské kultuře. Hned na druhém místě byly 

zpravodajské a zájmové weby. V moderním světě probíhá hlavní část komunikace online 

skrze technologie, chytré telefony a sociální sítě, proto by se tomu měla přizpůsobit i veškerá 

propagace a kampaně. Pokud na tuto otázku aplikujeme teorii a uvidíme hlavní investice 

Cool Japan fondu, můžeme zde vidět jednu z hlavních investic provedenou v roce 2018, kdy 

japonský vládní a veřejný sektor investoval do videí společnosti „Tastemade“, která 

vytvářela krátká a v té době velmi populární gastronomická videa plná rychlých 

a jednoduchých receptů. Japonsko se pod toto podepsala se svým projektem „Tastemade 

Japan“ a byly tak vytvořeny videa skrze všechny platformy, od Instagramu po Youtube 

a oficiální web. Tato videa běžela početně i v České republice a mnoho osob o nich mělo 

povědomí. 

Tento krok propagace skrze sociální média je ze strany vlády a veřejného sektoru úspěšnou 

taktikou, jelikož pokud člověk reklamu zahlédne a jakkoliv s ní interaguje, algoritmus si to 

již zapamatuje a reklamy nám budou podprahově nabízet více japonských výrobků, jelikož 

algoritmický systém bude přepokládat, že se s tímto typem obsahu ztotožňujeme a jsme jeho 

potenciálním spotřebitelem. Tento fakt dokonce poznamenal i jeden z respondentů: „Ono je 

těžké vypozorovat, jestli v poslední době stoupla prezentace Japonska v médiích z mého 

pohledu - jako médium třeba považuji youtube (různé zpravodajské kanály, kanály 

oficiálních médií), zpravodajské servery apod. Nicméně doporučování funguje na bázi 

strojového učení, takže dosah příspěvků - ať už skupin na facebooku, youtubu, doporučování 

článků z médií - je hodně ovlivněn tím, že už jsem informace vyhledávala, a proto se více 
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zobrazují příspěvky na podobné téma. Například po tom, co jsem "lajkla" stránky ČJS, tak 

se subjektivně zvýšil počet doporučení a odkazů na články o Japonsku na hlavní facebookové 

stránce. V dnešní době je to problematické takto měřit a zjišťovat, protože výsledky 

vyhledávání, doporučování atd. jsou předpojaté ve prospěch toho, co si algoritmus myslí (na 

co se v našem případě natrénoval), že nás zajímá.“ V tomto směru to potvrzuje, že úmysly 

kampaní jsou v teoretickém provedení správné, jen je důležité s tímto virtuálním prostředím 

správně pracovat a kampaně cílit na co nejširší zásah uživatelů. Tento bod je podpořen i tím, 

že se japonská kuchyně umístila hned na druhém místě a můžeme vysledovat, že je zájem 

o kuchyni široký, pokud je vše spojeno do projektu, který dává smysl a má dostatečné 

mediální pokrytí. Společně s kvalitním zajištěním obsahu a využíváním sociální platforem 

dle jejich funkcí, tato kombinace může být velkým vlivem hlavně na mladší generaci 

vyrůstající „v síti“. 

Následný zájem o kulturu vzrostl u více než 30 % lidí mimo japanofilní skupiny. Jednou 

z hlavních informací ale je, že velmi početná skupina zvolila u otázky, jaké médium by 

preferovala pro komunikaci a sledování novinek o japonské kultuře, právě samotné sociální 

sítě. Navíc více než 70 % respondentů odpovědělo, že by mělo zájem se o japonské kultuře 

dozvídat více informací. Proto v budoucích propagacích a strategií, sociální sítě musí hrát 

primární roli, jelikož konzumace informací je jednoduchá, mobilní, rychlá a účinná (hlavně 

pro mladší generace). Mnoho lidí mimo japonské a fanouškovské skupiny projevilo zájem, 

že by se o japonské kultuře rádi dozvěděli více, z čeho vyplývá, že propagace kultury není 

zbytečná. Lidé patřící do fanouškovských skupin, již mají své kanály a způsoby, jak získávat 

informace, proto je přirozené, že nemají zájem získávat informace cílené na masy. 

9.4 Recepce mediálních kampaním využívaných k propagaci japonské 

kultury 

Tímto se dostáváme k další otázce, kterou je dotaz na recepce mediálních kampaních 

využívaných k propagaci japonské kultury. Můžeme z předchozí otázky vypozorovat, že 

vztah k Japonsku je kladný a lidé mají zájem získávat více informací, ideálně skrze online 

portály a platformy, ale jak vnímají kampaně, které aktuálně v České republice probíhají 

nebo zda vůbec některé z kampaní v poslední době zaznamenali? Zde se kladl důraz i na 

samotnou „Cool Japan“ kampaň, i když se otázka vytvářela již s předpokladem, že o ní 

budou tušit pouze lidé žijící v Japonsku či lidé jím hluboce zainteresováni. Tato hypotéza se 
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potvrdila společně s dalším zjištěním, že 97 % bez zájmu o Japonsko nezaznamenalo žádné 

oficiální kampaně či aktivity spojené s propagací japonské kultury v České republice. 

Respondenti ve spojení s japonskou kulturou uvedli, že měli z kampaní pozitivní dojem. 

Mohlo se vypozorovat, že se jednalo právě o osoby zúčastňující se akcí z předchozího 

zájmu, který pramenil hlavně z populární kultury. 

Kritikou bylo limitování kampaní na omezené prvky kultury a „strohé“ působení akcí. 

Z výzkumu se vysledovalo, že nejvíce lidí na Japonsku zajímají tradiční a hravé prvky 

kultury v kontrastu s moderními technologiemi a strukturou společnosti, proto zaměřování 

kampaní jen na jeden prvek může následně působit příliš formálně nebo naopak příliš 

extravagantně. Pokud jsou kampaně tradičního rázu, dle respondentů to na návštěvníky 

působí přehnaně „mystickým“ a „chladným“ tónem, a naopak prezentace populární kultury 

působí příliš „exotickým“ tónem, proto se člověk bez prvotního zájmu o japonskou kulturu 

ztrácí a následně si k ní nemůže vytvořit poutu a vztah. Ideálním východiskem by bylo 

vytvoření rovnováhy, která by prezentovala japonskou kulturu tak, jak by ji mohli zažít 

i právě skrze cestování a poznávání kultury díky navštěvování těchto míst (což se také 

umístilo vysoko na žebříčku prvků, které respondenty na Japonsku nejvíce zajímají). 

V tomto směru jsou aktuální snahy japonské vlády o propagaci Japan House projektů 

krokem ve správném směru, ale stále se i tyto projekty potýkají s kritikou, jelikož jsou příliš 

strohé, chladné a nabízí hlavně produkty a zážitky ve vyšší cenové kategorii, kterou si 

kolemjdoucí procházející či potenciální zájemci nemohou dovolit. I v České republice je 

pravidlem, že je interakce s japonskou kulturou drahá, někteří lidé v otevřených odpovědích 

uvedli, že jsou akce spojené s japonskou kulturou, včetně konzumace samotného japonského 

jídla či nakupování výrobků, vždy v cenově vyšší kategorie. S Japonskem je totiž spojena 

i jistá značka kvality, která stále přetrvává od 90. let, kdy bylo Japonsko hlavním tahounem 

pokroku a inovací. 

9.5 Pole působení vlivu japonské propagace 

V teorii jsem se dotkla tématu balkanizace a otázky, zda je japonská propagace cílena 

směrem na „Západ“ skrze všechny kanály podobně nebo jsou aktivity rozdělené a na každou 

zemi je vliv odlišný. Tato otázka by mohla být zkoumaná jako samostatná práce a aplikace 

podobné struktury témat na odlišné národnosti a následné porovnání odpovědí z různých 

kultur by pomohlo k získání informací o vlivu na ostatní země. Skrze dotazník jsem měla 
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možnost porovnávat pouze Českou republiku a Slovensko. I přes to, že bylo slovenské 

publikum podstatě menší než české, stále se provedlo srovnání a dle výsledků můžeme vidět, 

že je vliv velmi podobný, ne-li totožný. Slovensko má stejně tak velký zájem o Japonsko 

a první kontakt střetu s japonskou kulturou proběhl také primárně díky sledování japonských 

televizních filmů a seriálů v televizi, proto můžeme vidět, že slovenská média praktikovala 

stejné taktiky jako české komerční televizní stanice. Slovenští respondenti také zaznamenali 

více mediálních zmínek o japonské populární kultuře, kuchyni, cestování a olympiádě. 

Balkanizace proto může být jedním z důvodu, proč japonská vláda neselektuje země jako 

jednotlivé národy, ale spíše jako teritoria zásahu, které považují za kulturně a společenský 

velmi podobné. 

9.6 Kontrast vlivu japonské a jihokorejské kultury na českou společnost 

Doplňující otázkou, která by následně také mohla být rozvedena v dalším výzkumu, je 

kontrast mezi japonskými a jihokorejskými kampaněmi. Jak se již psalo v teoretické části, 

jihokorejská popkultura zažívá během posledních pár let obrovský rozkvět a díky velkým 

státním dotacím do zábavního průmyslu se korejská kultura a tzv. „hallyu“ vlna rozšířila 

a ovládla jak americký, tak evropský trh. Hlavní vliv má hudební, módní a kosmetický 

průmysl. V tomto bylo otázkou, zda je korejská kultura v České republice více populární než 

japonská kultura. Z výzkumu vyplynulo, že se česká společnost stále mnohem více zajímá 

o japonskou kulturu a vnímají ji mnohem výrazněji než korejskou. Zájem o korejskou 

kulturu mají především lidé s počátečním zájmem o japonskou kulturu a následně tento 

zájem „přerostl“ i za hranice Japonska a objeví tak další asijské trhy, které si jsou podobné. 

Korejská propagace se inspirovala Japonskem a aplikovala nejúspěšnější prvky vládní 

propagace na pop kulturní průmysl a může to být jeden z hlavních příkladů, jak úspěšně 

používat soft power pro přetvoření obrazu země. Oproti japonské kultuře se korejská vlna 

soustředila primárně na promování produktů populární kultury, což můžeme vidět 

i z výsledků dotazníku. Nejvíce dotazovaných označovalo zájem o hudbu (převážně K-

POP), seriály (K-DRAMA) a další označili módu či kosmetiku. Bylo zde jen velmi malé 

procento lidí se zájmem o tradiční kulturu. Jižní Korea je proto vnímaná mnohem 

extravagantněji a „barevněji“ než Japonsko a mnoho lidí nemá povědomí o tradicích či 

historii Jižní Koreji, můžeme proto spekulovat, že je vnímání z více komerčního hlediska. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo komplexní zkoumání japonského vlivu na dnešní globalizovaný svět. 

Primární zaměření bylo na české publikum a jeho vztah k Japonsku a díky poznatkům 

získaných z výzkumu konfrontovat aktuální snahy japonské vlády o kulturní export 

a srovnat je s předpoklady, které má česká společnost o japonské kultuře. Japonsko je 

v mnoha směrech jedinečné, ať už na něj nahlížíme z pohledu konceptu „nihondžinron“, 

která se snažil demonstrovat japonskou originalitu a odlišnost od ostatních kultur nebo 

koncept wakon jósai, který po nástupu modernizace označoval selektivní charakter přístupu 

k technologiím a tradicím, které byly stále pevně kulturně zakořeněné v charakteru 

společnosti. McLuhan (1992) popsal svět jako globální vesnici, kde se mění způsoby 

komunikace a využívání technologií, tento pojem je často spojován s westernizací, během 

které přichází k přejímání západních myšlenek a technik na úkor vlastní kultuře a jejím 

tradicím. 

Japonsko dokázalo tento vliv využít ve svůj prospěch a ze Západu převzalo technologie 

a vědomosti, které mu umožnily vyrůst na globální ekonomickou velmoc. Důležitým 

aktérem této přeměny byla globalizace, která formuje unikátní vztahy mezi kulturami. Svět 

je propojený médii a všechny informace prochází globálními toky, které tyto vztahy budují 

a upevňují. Apparudai (1990) jeden z toků definoval jako mediální rámec, který má moc 

vytvářet a distribuovat obrazy a narativy skrze mediální kanály, které mají v dnešní moderní 

společnosti obrovskou moc. Japonsko tak přešlo z technologické velmoci a primární export 

spotřebitelských produktů na snahu získání globální pozornosti skrze své kulturní výrobky. 

Populární kultura se stala hlavním tahounem soft power a kulturní diplomacie na Západ 

a Japonsko se snažila svými animovanými imaginárními světy zachvátit nová světová 

publika. Konvergenční kultura tuto snahu podpořila a japonská animace získala strhávat 

pozornost, až vyústila v aktivaci fanoušků a vytváření komunit, které obsah konzumovaly 

i sami vytvářely. 

Konvergence médií si tak v Japonsku získala označení „mediální mix“ a aplikoval se 

primárně na mangu, anime a s nimi spojené zboží. Japonsko začalo aktivně využívat 

populární kulturu k propagace pozitivního obrazu země a za účelem kulturní diplomacie 

směrem na Západ. Bylo vytvořeno několik oficiálních kampaní, které nesly názvy „Visit 

Japan“ nebo „Cool Japan“ a měly za účel přilákání nových turistů a potenciálních 
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spotřebitelů do země. Hlavní prvky propagace byly japonské formy kultury jako anime, 

manga, počítačové hry nebo japonská kuchyně a Japonsko. Propojil se tak vládní i soukromý 

sektor a vznikl fond, skrze které se dotovaly projekty na podporu mediálního turismu, prvků 

tradiční kultury a řemesel, propagace japonských seriálů do sousedních zemí, videí skrze 

sociální média, vytváření webů či dotování anime průmyslu. Všechny tyto aktivity byly 

kritizovány akademiky i japonskou společností jako neefektivní využití financí, jelikož 

i přes dobré vládní úmysly, výsledky kampaně neodpovídaly jejím investicím. 

Z tohoto hlediska práce studovala, jaké je vnímání japonské kultury v českém prostředí, 

které je sice ve světovém měřítku malé, ale o to více efektivní z pohledu zkoumání vlivů, 

které na něj Japonsko má. Nachází se zde pouze malá komunita „japanofilů“, kteří jsou 

aktivními „prozumenty“ japonské kultury. Pro zmapování situace, jak česká společnost 

vnímá japonské mediální strategie a propagace, jsem vytvořila online dotazník, který měl 

oslovit tři předem definované výzkumné vzorky, skrze které se následně zkoumaly výsledné 

otázky. Vzorkem byly skupiny lidí bez předchozího zájmu o Japonsko, lidé patřící do 

„japanofilních“ skupin a lidé pobývající či déle se zdržující v Japonsku. Dotazník získal 

1 906 respondentů, a i z reakcí, které nasbíral bylo poznat, že je zájem o japonskou kulturu 

pozitivní. V rámci výzkumu byly kontaktovány i oficiální orgány, které spolupracují 

s japonskou vládou a jsou součástí vládní propagace v České republice. Díky předvýzkumu 

tak bylo zjištěno, že s těmito organizacemi komunikují primárně lidé s předchozím zájmem 

o některé z prvků japonské kultury. Propagace probíhá skrze akce formálnějšího a tradičního 

rázů doplněné o prvky populární kultury. Naopak hlavní propagaci kulturních produktů 

mediálního mixu mají na starosti „japanofilní“ skupiny, které pořádají akce a festivaly 

zaměřené na anime. Tyto akce mají vysokou návštěvnost a z tohoto hlediska participační 

kultura převládá nad vládní a oficiální propagací. 

Ze zkoumání představy české společnosti o Japonsku bylo zřejmé, že je Japonsko vnímáno 

pozitivně a největší skupina respondentů se s japonskou kulturou seznámila skrze sledování 

animovaných pořadů v televizi. Díky tomu vyrostly generace lidí pozitivně ovlivněni 

Japonskem. Tato skupina následně projevila větší zájem i o další prvky japonské kultury 

a zájem byl rozprostřen na více kanálů. Naopak lidí, kteří byli seznámeni s kulturou skrze 

jiná témata, u těchto témat většinou zůstala. Z tohoto pohledu je i přes kritiku, kterou 

japonské kampaně získávaly, správným krokem nahlížet na populární kulturu a anime jako 

na správný vstupní kanál pro nové cílové skupiny neovlivněné Japonskem. V této otázce ale 
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může hrát důležitou roli i věk, jelikož osoby ovlivněni animovanou kulturou v mládí budou 

mít k Japonsku pozitivnější vztah než ti, kteří jsou poprvé seznámeni s anime v dospělosti. 

V tomto směru je důležité sledovat mediální kanály, které japonskou kulturu šíří. České 

publikum zaznamenalo v posledních letech více zmínek o Japonsku, takže můžeme 

sledovat, že mediální pokrytí Japonska stoupá. Hlavním kanálem byly sociální sítě a weby, 

které jsou v moderní společnosti primárním komunikačním prostředkem. Z tohoto pohledu 

je investice Cool Japan fondu do propagace krátkých kuchařských a cestovatelských videí 

úspěšná. Nejvíce respondentů zaznamenalo mnoho zmínek právě o gastronomii, proto se 

můžeme domnívat, že je kampaň zasáhla. Obecně je z dotazníku zřejmé, že je zájem 

o japonskou gastronomii vysoký a lidé mimo zájem o populární kulturu nejvíce lákají 

možnosti cestování a gastronomických zážitků. 

Recepce těchto mediálních kampaní a informací byla z většiny pozitivní. Pokud někdo přišel 

do kontaktu s japonskou kulturou, ohodnotil to jako příjemný zážitek. Negativní hodnocení 

se týkala kontrastů kampaní, tradiční kultura představována příliš chladně a populární 

kultura příliš extravagantně. V celé propagaci japonské kultury je hlavním problémem 

nedostatečný balanc mezi populární a tradiční kulturou a nalezení hranice, která dokáže 

obsáhnout všechny prvky a propojit ji tak do celku vhodného pro osoby bez předchozích 

zkušeností s Japonskem. Jednou ze snah je aktuální projekt „Japan house“, který již cílí na 

propojení všech sfér kultury, ale je také často vnímám chladně a negativně. 

V poslední části výzkumu se nastínily další dva možné výzkumy, které by mohly vzniknout 

a rozšířit tak téma japonského vlivu a propagace. Zajímalo mě, zda jsou japonské snahy 

šíření soft power globálního rázu a vše je propagováno na Západ, nebo zda je vliv rozdělen 

na různé směry. Pro úspěšné kampaně a dostatečný zásah s cílem aktivací publika je nutné 

svá potenciální publika znát a zkoumat, proto jsem zkoumala možný důvod balkanizace 

jakožto jednoho z důvodu neschopnosti rozdělení vlivu na kulturní segmenty. Propagace 

v České republice a na Slovensku je dle výsledků výzkumu téměř totožná, proto se můžeme 

domnívat, že alespoň ve Střední Evropě budou výsledky napříč různými zeměmi velmi 

podobné. Následně jsem výzkum uzavřela dotazy na jihokorejskou kulturu a její vliv. Jižní 

Korea je příklad správného využívání soft power ku prospěchu ekonomickým zájmům států 

a jelikož se nejdříve inspirovali Japonskem, tak bylo vhodné porovnat jak „hallyu“ vlnu 

vnímá česká společnost. Dle výsledků můžeme tvrdit, že je japonská kultura v českém 

prostředí stále populárnější a drží si zde vůči korejské kultuře kulturní monopol. I přes to ale 
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lidé z „japanofilních“ skupin o korejskou kulturu projevují větší zájem než lidé bez 

předešlého zájmu o Japonsko, pročež můžeme tvrdit, že japonská vládní propagace má na 

české publikum pozitivnější vliv. 

Tato studie by mohla být přínosná v několika směrech. V české společnosti nebyl dříve 

vytvořen podobný výzkum čítající podobný vzorek tří skupin respondentů a výsledky tak 

pomáhají k hlubšímu porozumění japonské kultury a smýšlení českého publika. Výsledky 

by mohly přispět nejen dalším akademikům zajímajících se Japonsko, ale i organizacím se 

snahou propagace japonské kultury v českém prostředí. 
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SUMMARY 

The aim of this thesis was to provide a comprehensive study of Japanese influence on today's 

globalized world. The primary focus was the Czech audience and its relationship to Japan. 

The goal was to assess the current efforts made by the Japanese government to export its 

culture and compare them with the perception that Czech society has on Japanese culture. 

Japan is unique in many ways, whether it is viewed from the perspective of the nihonjinron 

concept, which sought to demonstrate Japanese culture’s originality and uniqueness, or the 

concept of wakon yosai, which defined the Japanese post-modernist character, balanced 

between new technologies and traditions. McLuhan (1992) described the world as a global 

village where ways of communicating and uses of technology are changing. This concept is 

often associated with westernization, a process during which Western ideas and techniques 

are adopted at the expense of one's own culture and traditions. 

Japan was able to use Western influence to its advantage and use imported technologies and 

knowledge to grow into a global economic power. An important actor in this transformation 

was globalization, which shapes unique relationships between cultures. The world is now 

interconnected through the media, as all information is spread by global flows that build and 

strengthen these relationships. Apparudai (1990) defined one of the streams as a media 

framework that has the power to create and distribute images and narratives through media 

channels that have tremendous power in modern society. Japan has thus moved from 

developing its technological power as a primary export of consumer products, to focusing 

on spreading its cultural influence. Popular culture became Japan’s main driver of soft power 

and cultural diplomacy to the West, and Japan is now seeking to capture new international 

consumers with its animated, imaginary worlds. Convergence culture supported this effort, 

and Japanese animation gained attention, resulting in the creation of fan communities that 

consumed and created content themselves. 

Media convergence has thus become known as the "media mix" in Japan and has been 

applied primarily to manga, anime and related goods. As part of its cultural diplomacy aimed 

at the West, Japan began to actively use popular culture to promote a positive image of the 

country. Several official campaigns, called "Visit Japan" or "Cool Japan", were set up to 

attract new types of tourists and potential consumers to the country. These campaigns were 

centered around specific aspects of Japanese culture, such as anime, manga, computer games 
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and Japanese cuisine. Joint efforts by the public and private sectors were made to support 

media tourism, traditional culture and crafts, series, videos on social media, web design and 

anime. All these activities were criticized by academics and Japanese society as inefficient 

use of funds, because in spite of the government’s good intentions, the yield of the campaign 

did not match its investments. 

This thesis examines the perception of Japanese culture amongst the Czech population, 

(I think this is unnecessary and confusing). In Czech Republic, there is only a small 

community of Japanese people who are active drivers of Japanese culture. In order to map 

the situation of how Czech society perceives Japanese media strategies and promotion, 

I have created an online questionnaire that addresses three predefined research samples. The 

samples were 1) groups of people without previous interest in Japan, 2) people belonging to 

Japanese fan groups, and 3) people living or staying in Japan for a long period of time. The 

questionnaire was filled out by 1,906 respondents, and it showed that the interest in Japanese 

culture was overwhelmingly positive. The research also included communications with 

official agencies that cooperate with the Japanese government to promote culture in the 

Czech Republic. Preliminary research showed that individuals with previous interest in 

certain elements of Japanese culture actively communicate with these organizations. 

Promotion takes place through events of a more formal and traditional nature, complemented 

by elements of popular culture. On the contrary, the main promotion of the cultural products 

of the media mix addresses the second group of people, those belonging to fan communities 

that organize events and festivals focused primarily on anime. These events have a high 

attendance rate. In this respect, participatory culture prevails over official promotion. 

From an examination of the Czech society's idea of Japan, it was clear that Japan was 

perceived positively and that the largest group of respondents became acquainted with 

Japanese culture by watching animated programs on television. As a result, generations of 

people have grown positively influenced by Japan. This group subsequently showed greater 

interest in other elements of Japanese culture, and interest was spread across more channels. 

On the contrary, people who were acquainted with culture through other aspects mostly 

limited their interest to those. Taking that into consideration, despite the criticism that 

Japanese campaigns have received, it is the right step to consider popular culture and anime 

to be the most likely entry channel for new target groups with no existing ties to Japan. 

However, age is also an important variable, as people influenced by animated culture in their 
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youth will have a more positive attitude towards Japan than those who are first acquainted 

with anime in adulthood. In this regard, it is important to follow the media channels that 

spread Japanese culture. The Czech audience has seen more mention of Japan in recent years, 

so we can see that media coverage of Japan is increasing. The main channel was social 

networks and websites, which are the primary means of communication in modern society. 

From this point of view, the Cool Japan fund's investment in the promotion of short cooking 

and travel videos is successful. Most respondents noted many mentions of gastronomy, so it 

is safe to assume that the campaign affected them. Overall, the questionnaire shows that 

interest in Japanese gastronomy is high and that people who are not interested in popular 

culture are most attracted to perspectives of travel and gastronomic experiences. 

The reception of media and information campaigns was mostly positive. If someone came 

into contact with Japanese culture, they rated it as a pleasant experience. Negative 

evaluations concerned campaign contrasts, traditional culture perceived as cold, and popular 

culture perceived as too extravagant. Throughout the promotion of Japanese culture, the 

main problem is the lack of balance between popular and traditional culture and finding 

a middle ground that can include all different elements and make it into a whole that would 

be suitable for people without previous experience of Japan. One of such efforts is the current 

project "Japan house", which aims to connect all spheres of culture, but I you? who? also 

often perceive them coldly and negatively. 

The last part of the research outlines two potential areas of future research on Japanese 

cultural influence and promotion. It is worth wondering if Japan's efforts to spread soft power 

were global and everything was being promoted to the West, or if the influence was divided 

in different directions. For successful campaigns and interventions to stimulate consumers, 

it is necessary to research and understand the potential audience. That is why this thesis 

examined the possible reason for Balkanization as one of the inabilities to divide the 

influence on cultural segments. According to the research results, cultural promotion in the 

Czech Republic and Slovakia is almost identical, so we can assume that at least in Central 

Europe, the results will be very similar across different countries. Subsequently, I closed the 

research with questions about South Korean culture and its influence. South Korea is an 

example of successful use of soft power benefiting the economic interests of the state. Since 

South Korea was first inspired by Japan, it was appropriate to compare how Czech society 

perceives the "hallyu" wave. The results show that Japanese culture is becoming increasingly 
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popular in the Czech environment and holds a cultural monopoly over Korean culture. 

Nevertheless, people from Japanese fan groups are more interested in Korean culture than 

people without previous interest in Japan, which is why we can say that Japanese government 

promotion has a more positive effect on Czech audiences. 

This study could be beneficial in several ways. No similar research including three different 

groups of respondents has been conducted in the Czech society. Thus, the results could help 

us gain a deeper understanding of Japanese culture and the perceptions of the Czech 

audience. The results could contribute not only to other academics interested in Japan, but 

also to organizations seeking to promote Japanese culture in the Czech environment. 
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Příloha č. A: Dotazník 

Tento výzkum zkoumá české (a případně i slovenské) publikum a jeho vnímání mediálních 

strategií, které jsou využívány k propagaci japonské kultury v České republice. Navíc má za 

cíl zjistit, jak na něj japonská kultura působí a jaký k ní mají vztah. Bude následně sloužit 

k dokončení diplomové práce psané pod záštitou Katedry mediálních studií, Fakulty 

sociálních věd na Univerzitě Karlově a není nijak komerční. Dotazník je krátký a zabere vám 

pár minut. Všechny odpovědi jsou anonymní a neexistuje zde špatná odpověď, jedná se čistě 

o váš názor. Dalším krokem vyjadřujete souhlas s účastí na výzkumu. 

1) Kolik je vám let? 

a. Méně než 15 

b. 15–19 

c. 20–25 

d. 26–30 

e. 31–40 

f. 41–50 

g. 50 a více 

2) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. Základní 

b. Středoškolské 

c. Vysokoškolské (bakalář) 

d. Vysokoškolské (magistr) 

e. Vysokoškolské (doktorát a výše) 

3) Odkud jste? 

a. Česká 

b. Slovenská 

c. Jiné (otevřená otázka) 

4) Jaké je vaše pohlaví? 

a. Žena 

b. Muž 
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5) Zajímáte se o Jasponko? 

a. Ano (mám o japonskou kulturu aktivní zájem) 

b. Ne (nemám o japonskou kulturu zájem) 

c. Nevím (nemám vůči Japonsku žádné specifické vyhranění) 

6) Jak jste poprvé přišli do kontaktu s japonskou kulturou? 

a. Sledováním japonských animovaných seriálů nebo filmů v televizi 

b. Vliv rodiny, přátel nebo někoho dalšího 

c. Kuchyně / jídlo 

d. Móda (barevná, extravagantní) 

e. Hudba (J-POP) 

f. Umění / literatura / příroda 

g. Cestování (přímo do Japonska nebo do Asie a následné seznámení s japonskou kulturou) 

h. Sport (sumo, kendo) 

i. Technologie / podnikání 

j. Videohry 

k. Čtení mangy 

l. Jiné 

7) Jaký na vás měl tento kontakt vliv? 

a. Začal/a jsem se aktivně zajímat o japonskou kulturu 

b. Neprojevila jsem následně další zájem 

c. Jiné 

8) Pokud se jednalo o sledování animovaných seriálů nebo filmů, které to byly? 

A sledujete je raději v originálním znění s titulky či s dabingem? 

a. Otevřená otázka 

9) Jak vás na Japonsku nejvíce zajímá? 

a. Populární kultura (anime, manga, hudba, videohry, karaoke apod.) 

b. Tradiční kultura (čajové obřady, divadlo, gejši, kimono, architektura, chrámy apod.) 

c. Kuchyně (a kultura stolování) 

d. Japonská mentalita (pravidla, povinnosti a zvyky) 
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e. Technologie / produkty (roboti, elektronika) 

f. Jiné 

10) Jak na vás Japonsko působí? 

a. Hypermoderní technologická velmoc 

b. Tradiční kultura zakládají si na tradicích a hodnotách (gejši, samurajové, čajové obřady) 

c. Extravagantní kultura a móda (až “mimozemská” a podivná) 

d. Nekonečné pracovní hodiny a pravidla 

e. Obyčejná vyspělá moderní země 

f. Jiné 

11) Jste členem nějaké fanouškovské skupiny týkající se Japonska? 

a. Ano 

b. Ne 

12) Pokud ano, jaké? 

a. Otevřená otázka 

13) Pobývali jste v Japonsku delší dobu? 

a. Nikdy jsem Japonsko nenavštívil 

b. Méně než 14 dní 

c. 14-30 dní 

d. Více než 30 dní 

e. Bydlím v Japonsku 

f. Jiné 

14) Pokud ano, proč? 

a. Je to jedna ze zemí, kterou jsem jako turista chtěl/a poznat 

b. Dostat se do Japonska byl můj sen 

c. Studijní pobyt 

d. Návštěva příbuzných či přátel 

e. Working holiday víza 

f. Pracovní pobyt / podnikání 

g. Jiné 
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15) Zajímá vás Japonsko jako takové, nebo pouze některé vybrané aspekty jeho 

kultury, politiky, společnosti atd.? 

a. Zajímá mě všechno japonské 

b. Jen několik různých aspektů 

c. Pouze jedna věc 

d. Japonsko mě nijak zvlášť nezajímá 

e. Jiné 

16) Zaznamenali jste v posledních letech v médiích více zmínek o japonské kultuře 

než obvykle? 

a. Ano 

c. Ne 

17) Pokud ano, čeho se zmínky týkaly? 

a. Reklamy / příspěvky / videa na sociálních sítích 

b. Restaurace / japonská kuchyně 

c. Cestování do Japonska 

d. Populární kultura (anime, videohry, filmy a seriály) 

e. Tradiční kultura 

d. Olympiáda 

e. Design / architektura 

f. Zpravodajství 

g. Jiné 

18) Vzrostl na základě těchto zmínek váš zájem o japonskou kulturu? 

a. Ano 

b. Ne 

19) Pokud ano, jak? 

a. Otevřená otázka 
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20) Pokud byste se zajímali o japonskou kulturu, jaké médium byste použili pro 

vyhledávání informací a sledování novinek o Japonsku? 

a. Sociální sítě / influenceři / youtubová videa 

b. Facebookové (nebo další) zájmové skupiny 

c. Reálná přátelství / komunikace s Japonci 

d. Webové stránky ambasády / japonských center v ČR 

e. Knihy / noviny 

f. Zájmové a zpravodajské weby 

g. Jiné 

21) Měli byste zájem dozvědět se více o japonské kultuře? 

a. Ano 

b. Ne 

22) Slyšeli jste o kampani Cool Japan? 

a. Ano 

b. Ne 

23) Zaznamenali jste nějakou jinou kampaň nebo aktivitu oficiálního japonského 

orgánu (velvyslanectví, japonská centra apod.) spojenou s Japonskem? 

a. Ano 

b. Ne 

24) Pokud ano, jaká byla a jak na vás působila? 

a. Otevřená otázka 

25) Pokud byste přijeli do Japonska, co by byla první věc, kterou byste chtěli 

dělat/vidět/zažít? 

a. Otevřená otázka 

26) Zajímáte se také o korejskou kulturu? 

a. Ano 

b. Ne 
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27) Pokud ano, je váš zájem o korejskou kulturu větší než o japonskou kulturu? 

a. Ano 

b. Ne 

28) Pokud ano, co vás na korejské kultuře více láká/baví? 

a. Hudba (K-POP) 

b. Seriály (K-DRAMA) 

c. Kosmetika 

d. Kuchyně 

e. Móda 

j. Jiné 

29) V čem se podle vás korejská kultura odlišuje od japonské kultury? 

a. Otevřená otázka 

29) Chcete doplnit nějakou informaci, na kterou v dotazníku nebyl prostor? 

a. Otevřená otázka 

 


