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1. Úvod 

 

1.1 Cíle 

Po roce 1989 se mění charakter měst. V Praze se z některých bývalých průmyslových 

oblastí stávají postmoderní městská centra, sekundární jádra. Proměňuje se tak jejich 

tradiční ráz. Mým cílem je analyzovat funkci tří vybraných restauračních zařízení 

v obchodním centru Nový Smíchov, a to fast foodu McDonald´s, Kavárny Cukrárny 

Creperie a restaurace Český svět. Zajímám se o to, zda jsou tato místa jakýmsi ne-místem, 

průchodištěm, nebo jestli nabývají charakter míst setkávání.  

Na tyto restaurační objekty se snažím aplikovat teorii francouzského antropologa 

Marca Augého, jež poukazuje na to, že město je dáno svým prostorem, v němž vedle sebe 

existuje modernita a nadmodernita, které různým stupněm zasahují části města. Nástrojem 

k jejich odlišení jsou tzv. místa, charakteristická pro modernitu, či ne-místa, vyjadřující 

nadmodernitu. Místa definuje Augé jako prostory identické (pomocí nichž se zde někteří 

jedinci mohou definovat a identifikovat), jako vztahové (neboť zde jedinci mohou 

nacházet stopy původu toho, co se událo, a vytvářet vztah k jiným držitelům) a jako 

takové, které symbolizují jejich společné dějiny. Prostor, který nemá takové hodnoty – 

identitu, vztah, dějiny – definuje jako ne-místo (Augé, 1999: 109, 110).  

Je podstatné, že člověk, který žije v tomto prostoru, může mít odlišnou představu o 

tom, co je místem a co ne-místem – stejný prostor může být pro někoho místem a pro 

někoho jiného ne-místem. Tyto vztahy obyvatel k určitým oblastem se mění: lidé ztrácejí 

dosavadní vazby k určitým místům, a přestože si vytváří identifikaci se zcela novými 

oblastmi, jsme podle Augého svědky narůstajícího počtu ne-míst.  

 

Dále jsem se nechala inspirovat tezemi týkajícími se výzkumu současných měst 

proslulého britského sociologa a filozofa polského původu Zygmunta Baumana, který se 

zabývá proměnou společnosti v druhé polovině 20. století, mimo jiné z hlediska důsledků 

modernity-postmodernity; dále americkým sociologem Georgiem Ritzerem, jenž se taktéž 

věnuje současné společnosti a fenoménu racionalizace v mcdonaldizaci; a socioložky 

Kláry Tiché, která působí v českém prostředí, kde zkoumá vývoj obchodních center 

v České republice. Budu ověřovat, zda jejich teorie platí pro vybraná restaurační zařízení.  

Sociolog Zygmunt Bauman poukazuje na rostoucí anonymitu městského života, 

jež činí z jedinců cizince v cizím prostředí a vytváří ve společnosti nové typy „postav“ – 
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zatímco v moderní společnosti se můžeme setkat s postavou poutníka1, v době, v níž nyní 

žijeme, dominuje postava zevlouna2, která se přímo slaďuje s povahou tzv. shopping 

mallů, kam zevlouni chodí nejen za nakupováním, ale jen tak na podívanou (Bauman, 

1995: 40-44).  

Zygmunt Bauman tvrdí, že takový zevloun je pohlcován konzumním způsobem 

žití a že „konzumovat a konzumovat“ se stává mottem jeho života. Konzument však není 

nedobrovolná a nečinná oběť, nýbrž je naopak „dobrodruh milující zábavu“ (Bauman, 

1999: 100), který při tomto nekonečném běhu za uspokojením, poháněný neutuchající 

touhou, sbírá prožitky, které mu obchodní centrum nabízí. Úkolem odborníků a manažerů 

je využít této situace a touhu každého konzumenta neustále podněcovat reklamními triky a 

širokou nabídkou sortimentu tak, aby se potřeby zákazníka nikdy neuspokojily a tento 

začarovaný kruh se nikdy nezastavil.  

O prodejních prostorách jako „o ,chrámech konzumace‘, do nichž chodíme 

prověřit svoje ,spotřebitelské náboženství‘“ (str. 22)3 a o nakupujících, jako 

„pomatencích, kteří se tu víkend co víkend toulají celé hodiny“ (str. 113) hovoří sociolog 

George Ritzer (Ritzer, 1996). Zdůrazňuje, že nákupní centra lákají jedince svými službami 

a manipulují s nimi (Ritzer, 1996: 113). 

 Do kontrastu s teorií Georga Ritzera stavím názor socioložky Kláry Tiché, která 

tvrdí, že shopping mall, tedy nákupní centrum, se stává společenským a oblíbeným 

prostorem, jenž lidé záměrně vyhledávají, neboť pro ně představuje místo, kde se 

setkávají s rodinou či přáteli a stmelují se, a zároveň místo, kam chodí za zábavou a 

odpočinkem (Tichá, 2004: 9,10).4 

                                                 
1 Za poutníka se považuje člověk, jehož „život spočívá v pečlivém plánování trasy, střízlivé 

úvaze o její náročnosti, racionální kalkulaci nákladů a efektivity a způsobu dopravy.“ 
(Bauman, 1995: 31) 

2 Postava zevlouna je výsledkem anonymity. Je to mimo jiné člověk, který se často potlouká 
po městě bez cíle, zejména po shopping mallech (nákupních centrech).   

3 Ve svém díle se nechává inspirovat názory amerického autora W. S. Kowinskeho, který se 
v díle The Malling of America zabývá dopadem obchodních center v Americe.  

4 Podobné názory zastávají i jiní čeští sociologové – např. Spilková, Jana. 2002. Nový 
fenomén nákupní centrum: behaviorální přístupy v pražském kontextu. Praha: PřF 
Geografie; a Fuchs, Filip a kol. 2005. Přelet nad hypermarketovým hnízdem. Deset let 
budování hypermarketů v ČR. Brno: Nesehnutí.  
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Expanze obchodních center po roce 1989 

Výzkum je aktuální a sledovaný i v rámci jiných výzkumů z toho důvodu, že 

v porevolučním období od druhé poloviny devadesátých let došlo mimo jiné k intenzivní 

výstavbě obchodních center v České republice, jakožto nové formě obchodních jednotek, 

která byla něčím novým a do té doby neznámým – obchodně-zábavní centra se stala 

fenoménem (Grznár, 2007: 6-9; Novotná, 2007: 61-70).  

Podle dosavadních výzkumů agentury Incoma Research5 vyrostlo v České 

republice na tři desítky těchto center a podle jejich prognóz se má tento počet do 

budoucnosti zvyšovat. První centrum vzniklo na konci devadesátých let, ale jejich rozkvět 

je zaznamenán až na počátku 21. století. Mezi jedny z nejvýznamnějších patří nákupní 

centra v Praze.6 Jedná se především o nákupní centrum Palladium v Praze 1, Palác Flóra 

v Praze 3, obchodní centrum Chodov v Praze 4, obchodní centrum OC Nový Smíchov, 

Galerie Nové Butovice a Metropole Zličín v Praze 5, obchodní centrum Šestka v Praze 6, 

Galerie Fénix na Praze 7, Obchodní centrum Letňany na Praze 8, Centrum Černý Most na 

Praze 9 či nákupní centrum Eden na Praze 10.7  

                                                 
5 Dostupné z www.incoma.cz – tisková informace společností Incoma Research a GfK Praha 

k výsledkům výzkumu „SHOPPING CENTER & HYPERMARKET 2009“. 
6 Vedle pražských center však nesmím opomenout jmenovat alespoň ty nejdůležitější 

v ostatních českých městech. V Brně je to například Centrum Olympia Brno, Galerie 
Vaňkovka či OC Avion Shopping Park Brno. OC Avion Shopping Park Ostrava a 
Futurum Ostrava jsou nákupní centra v Ostravě. V Kolíně a Hradci Králově je to obchodní 
centrum řetězce Futurum (www.nakupni-centra.com).  

7 Tento výčet není úplný. Kompletní seznam je dostupný na stránkách www.nakupni-
centra.com či www.erupce.cz. Mezi nejstarší obchodní centrum patří Centrum Černý 
Most, jenž bylo otevřeno v listopadu 1997, a mezi nejmladší centrum Palladium, které 
bylo slavnostně otevřeno v říjnu 2007.   
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1.2 Vzorek 

Data jsem sbírala ve třech vybraných restauračních objektech: McDonald’s, Český svět a 

Creperie v obchodním centru Nový Smíchov v městské části Praha 5 – Smíchov. 

Tato městská část je druhým nejstarším pražským předměstím a již v minulosti 

byla významnou podporou Prahy – zvláště od 18. a 19. století, kdy se stala důležitou 

průmyslovou zónou s převahou dělnického obyvatelstva (Platovská, 2001: 22-23). 

Od devadesátých let však tento charakter Smíchova mizí a z původní průmyslové a 

dělnické čtvrti se stává postmoderní městské centrum s komerční, administrativní a 

zábavní funkcí a posiluje se jeho úloha komunikačního uzlu (Langhammer, 2001: 32).  

 

1.2.1 Obchodní centrum Nový Smíchov 

Obchodní centrum8, které bylo slavnostně otevřeno 8. listopadu 2001, stojí na zastavěné 

ploše o rozloze 27 350 m2 a rozprostírá se mezi ulicemi Plzeňská, Nová Radlická, 

Kartouzská a Štefánikova (obr. 1, obr. 2).9  Skládá se ze tří podzemních garážových a tří 

nadzemních podlaží. V prvním a druhém podlaží se nachází hypermarket Tesco, přes sto 

padesát butiků či obchodů, které nabízí různorodý sortiment10 a pět kavárenských zařízení. 

Ve třetím podlaží se soustředí objekty, které nabízejí možnost trávení volného času – 

převládají zde restaurační zařízení, relaxační centra, zábavní podniky a multikino 

s dvanácti sály (obr. 3).11 (Fišerová, 2009). 

 

Charakteristika restauračních objektů 

V celém obchodním centru je dvacet jedna objektů, které spadají do kategorie Restaurace 

a občerstvení.12 V přízemí se nacházejí čtyři restaurační zařízení – kavárny, v prvním 

patře je k dispozici jedna kavárna. Největší zastoupení má třetí nadzemní podlaží, které 

                                                 
8 Obchodní centrum považuji za: „...prostor, který je plánovaný, postavený a spravovaný jako 

celek, s minimální pronajímatelnou plochou 5000m2, který obsahuje nejméně deset 
maloobchodních jednotek a služby.“ (definice ICSC – International Council of Shopping 
Centers, citováno in Novotná, 2007: 27).  Tyto prodejny spolu s provozovnami služeb a 
restauračními zařízeními jsou řízené „…jedním majitelem, přičemž provozovateli 
obchodních jednotek jsou nájemci“ (Spilková, 2002: 31). 

9 Užitá plocha nákupních galerií je 85 150 m2 a podzemních pater 88 100 m2, které nabízí až 
2200 parkovacích míst. Denně navštíví obchodní centrum přibližně 50 tisíc lidí 
(Padevětová, 2009). 

10 Např. oděvy, obuv, klenoty či služby kadeřnických a kosmetických salonů, elektroniku i 
potřeby pro volný čas a sport.  

11 Levá část je věnována bowlingovému centru a fitness centru. Naopak v pravé části podlaží 
se nachází multikino. V prostřední části jsou restaurační zařízení.  

12 Informace dostupné z www.novysmichov.eu. 



5 
 

nabízí zákazníkům až osmnáct stravovacích zařízení, které lze rozdělit na kategorie 

restaurace, zařízení rychlého občerstvení (tzv. fast foody) a kavárny-cukrárny (obr. 4).13 

Vedle těchto zařízení, které jsou situovány uprostřed podlaží, se v levé části nachází jedno 

bowlingové centrum EQUINOXE a naproti němu je relaxační centrum Holmes Place, 

v pravé části najdeme sport bar SPORT & FUN CITY a studio zubní estetiky, dva 

obchody a multikino. 

Společné pro stravovací zařízení je to, že jsou zaprvé umístěna kolem hlavní 

pasáže a z této pasáže je přístupný vchod do restaurací – tím každá restaurace sousedí 

z obou stran s jiným objektem; zadruhé jsou navzájem oddělena nižšími či méně 

transparentními zástěnami, které vytvářejí z prostoru jeden velký propojený celek14; a 

zatřetí mají téměř všechna půdorysný tvar obdélníku. Mimoto, žádná restaurace nemá 

vlastní sociální zařízení pro své klienty: to je společné ve třetím nadzemním podlaží pro 

všechny návštěvníky obchodního centra. 

Jednotlivé objekty se odlišují především svým interiérem – prostory jsou 

individuálně navrženy a pojaty, v souvislosti se záměrem jejich architektů: najdeme zde 

restaurace laděné například do řeckého, italského či francouzského stylu. 

 

1.2.2 Fast food McDonald’s 

Prvním vybraným objektem je restaurace McDonald´s, který spadá mezi největší řetězce 

rychlého občerstvení v České republice.15  

Svým principem chodu se řadí mezi tzv. fast foody a charakterizuje se několika 

rysy. Především se zde nevyskytují „klasičtí“ číšníci, tedy takový personál, jenž by chodil 

ke stolům a obsluhoval sedící klienty, ale jsou tu zaměstnanci za pultem, z nichž jedni 

připravují jídlo a doplňují zásoby a druzí přijímají objednávky u pokladen a vyřizují 

                                                 
13 Z tohoto počtu je šest restaurací (např. Old Athens), fast foodů je taktéž šest (např. KFC) a 

kavárny-cukrárny sčítají počet čtyři (např. Café Fragile).   
14 Pro lepší představu uvádím příklady zástěn – akvárium, proutěná zástěna, komody 

s květinami, plůtek z kovových tyčí atd. Tyto objekty nejsou odděleny vysokými zdmi 
tak, že by vytvářely samostatné místnosti.  

15 Jde o řetězec založený na principu tzv. franchisingu („...moderní způsob prodeje a koupě 
zboží a služeb. Jedná se o smluvně podložený dlouhodobý vztah mezi právně nezávislými 
partnery: mezi tím, kdo franchise uděluje (McDonald’s) a tím, kdo se stává jejím držitelem 
(franchisant)“  

– dostupné z < http://www.mcdonalds.cz/cs/onas/franchising/principy_franchisingu.shtml>). 
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finanční transakce.16 U nich je tedy každý zákazník přímo obsloužen a též zde rovnou 

zaplatí. 

Kratší časová lhůta od okamžiku zadání objednávky k okamžiku jejího dodání 

zákazníkovi je také jedním z charakteristických rysů. McDonald se může lišit od 

některých restaurací také tím, že neusazuje své hosty, nýbrž si zákazník vybere místo dle 

vlastní volby. Taktéž se jedná o čistě nekuřáckou restauraci. 

V neposlední řadě, v porovnání s „ne fast foody“, je v tomto typu stravovacího 

zařízení nabídka nápojů a jídla zaměřena na pokrmy z mletého hovězího, vepřového či 

kuřecího masa. Zákazníci zde mohou zakoupit dvanáct různých druhů sendvičů – např. 

s hovězím masem (hamburger či cheeseburger) či kuřecím plátkem (McChicken), popř. 

s vepřovým masem (McCountry) či plátkem filetu. Cena se odvíjí od bohatosti sendviče, 

od dvaceti korun za hamburger až po osmdesát korun za McCountry. Do nabídky spadají 

různě marinované obalené kuřecí kousky samotné či zabalené v tortille v hodnotě kolem 

sedmdesáti až sto korun či tři různě velké porce hranolek od třiceti do čtyřiceti korun. 

Nabízí i různě bohaté saláty (např. zahradní salát v hodnotě dvaceti korun či chef salát za 

cenu přibližně sto korun) a dezerty – např. ovocnou taštičku či sáček za dvacet korun, 

různé druhy zmrzlin v hodnotě od třiceti pěti korun do padesáti korun nebo tzv. muffiny a 

donuts (koblihy), popř. jogurt. Vedle toho přichází McDonald’s vždy s nějakou novinkou 

– například jde o "snídaňové" menu, v němž si zákazník vybírá mezi druhy toastů či 

sendvičů v kombinaci sýr, slanina, vajíčko v rozmezí od padesáti do sto korun a 

míchanými vajíčky či croissanty. Jako studené nápoje se nabízí nealkoholické sladké 

limonády světových značek – např. Coca-Cola, Fanta – a dále džusy či perlivé/neperlivé 

vody, jejichž cena se pohybuje podle velikosti kelímku (od dvaceti do padesáti korun). 

V nabídce je i alkoholické pivo. Mezi teplými nápoji se nacházejí různé druhy káv, 

capuccino a čaj (www.mcdonalds.cz). 

Filozofii podnikání lze shrnout do čtyř pilířů – kvalita17, ochotná a pohotová 

obsluha, čistota a přiměřené ceny za kvalitu pokrmů.18 Restaurace je otevřena denně od 

7.30 do 24.00, její kapacita je 158 míst k sezení.  

                                                 
16 Mezi zaměstnanci nejsou výlučně jen muži, nebo ženy – v každé směně je průměrně nad 

deset zaměstnanců. Kromě vedoucího směny a vedoucího provozovny, kteří nosí bílé triko 
a modré kalhoty, mají ostatní zaměstnanci stejnou uniformu (kostkované modré triko, 
modré či černé kalhoty). Bez výjimky má veškerý personál připnutou jmenovku na 
svrchním oděvu.  

17 Sledují se jednotlivé kroky přípravy pokrmu podle nejpřísnějších kritérií a dbá se na to, aby 
dodavatelé a chovatelé zvířat splňovali maximální nároky.   
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Interiér  

Vnitřní zařízení a vybavenost by podle filozofie McDonald´s měly navodit příjemné a do 

určité míry i barevné a hravé prostředí. K tomu by měly sloužit i širší prostory mezi 

jednotlivými stoly a široká ulička mezi pokladnami a místem k sezení, aby zde měl 

zákazník velký prostor k pohybu.  

Objekt je navržen v té podobě, že od „vchodu“, resp. se jedná o průchozí místo 

mezi dvěma nižšími dřevěnými kusy nábytku, vede ulička přímo k hlavnímu pultu, jež je 

lemována většími i menšími stolky. Ty jsou vyrobeny ze dřeva a kovu a mají mramorové 

desky, odstínované do modrošedé. K nim ladí i modré dřevěné židle či lavice, které jsou 

umístěné u stolů s větší kapacitou míst k sezení. Mezi některými skupinkami stolů jsou 

přibližně metrové dřevěné přepážky, které je jakoby oddělují od ostatních stolů a člení 

prostor na několik částí.19 

K příjemné atmosféře přispívá i živá zeleň rozmístěná ve volném prostoru (rostliny 

menšího vzrůstu v květináčích a jeden strom dvoumetrové výšky u vstupu) a abstraktní 

obrazy pověšené na zdi. Nedílnou součástí tohoto McDonald´s je dětský koutek 

(playland), jenž je vybaven několika barevnými skluzavkami a prolézačkami, jejichž část 

je skryta pod střechou domečku. Charakteristické pro všechny pobočky McDonald’s jsou 

velké návěsná tabule s nabídkou menu zavěšené nad pultem, které umožňují rychlý 

přehled, a štít s dominantním nápisem obsahujícím název restaurace v typické bílé barvě, 

který je ohraničen velkými žlutými písmeny ve tvaru M – v porovnání s ostatními objekty 

působí McDonald’s výrazněji, především díky tomuto štítu. Tento styl je víceméně 

zachován i v ostatních restauracích tohoto řetězce (obr. 5, obr. 6, obr 7).20 

 

1.2.3 Restaurace Český svět 

Druhým zvoleným objektem je restaurace Český svět. Řadí se mezi restaurace, které 

nabízejí širší výběr z tradičních pokrmů české kuchyně (tedy takových pokrmů, k jejichž 

přípravě se využívají tradiční domácí suroviny – plodiny, zvěř, ryby, ovoce či zelenina).  

                                                                                                                                             
18 Detailnější informace dostupné na 
    http://www.mcdonalds.cz/cs/onas/spolecnost/zasady_podnikani.shtml 
19 Je zde i hlavní a největší část s playlandem, která je obklopena prostorem odděleným třemi 

zástěnami, v němž jsou umístěné čtyři stoly, a prostorem, který se rozkládá u eskalátorů 
taktéž za menšími dřevěnými zástěnami, a to celé je odděleno širší uličkou a zástěnami od 
zadního prostoru. 

20 Informace jsem získala z internetové stránky www.mcdonalds.cz.   
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Oproti předchozímu typu stravovacího zařízení nepatří Český svět mezi restaurace 

rychlého občerstvení, čímž nabývá zcela jiného charakteru: předně nespadá do žádného 

řetězce na principu franchisingu. Hosté jsou po příchodu buď usazeni číšníky, nebo si 

mohou své místo libovolně zvolit. V porovnání s fast foodem restaurace nevyžaduje 

početný personál. Ten je tedy zastoupen pouze dvěma kuchaři, čtyřmi číšníky a jedním 

provozním v každé ze dvou směn.21 Restaurace je uličkou mezi stoly rozdělena na 

kuřáckou přední a nekuřáckou zadní část, k poslechu zde hraje výhradně hudba českých 

interpretů.  

Na rozdíl od McDonald’s si lidé mohou volit mezi pokrmy z hotových jídel, která 

jsou již uvařena a připravena ihned k servírování, nebo z tzv. minutkových jídel, která 

musí kuchař teprve uvařit. V obou případech si však lidé vybírají z nápojového a jídelního 

lístku, které jim číšníci přinesou, nikoli u pultu. Taktéž je tu nabízen pestřejší sortiment 

produktů: zákazníci si mohou vybírat pokrmy s kuřecím masem (např. různé typy 

grilovaných či restovaných kuřecích plátků a směsí), vepřovým masem (např. vepřové 

koleno, vepřové žaludky, tzv. vepřo-knedlo-zelo), hovězím i kachním masem. K těmto 

pokrmům se nabízejí přílohy v podobě houskových či bramborových knedlíků, vařených, 

pečených či restovaných brambor, kaše, amerických kroket či hranolek, popř. teplé 

zeleniny. Ceny těchto pokrmů se pohybují v rozmezí od sto dvaceti korun za kuřecí plátek 

s přílohou až do tří set korun za kachnu s knedlíky a zelím. Cena samotné přílohy je 

kolem čtyřiceti korun. 

Hosté si mohou dát i bezmasá jídla, jako jsou smažené žampiony a smažený 

květák, popř. bramborové placičky. Na menu jsou taktéž omáčky s přílohou (např. jelení 

guláš, koprová omáčka či svíčková a rajská) v ceně kolem sta korun; rizota, těstoviny 

v kombinaci zeleniny, sýrů a zálivek v rozmezí od sto dvaceti do sto padesáti korun či 

saláty různého typu (od šopského/zelného salátu za padesát korun po Ceasar salát za sto 

deset korun). Jako předkrm jsou nabízeny polévky dle denního menu v hodnotě padesáti 

korun (vývarové i luštěninové). Mezi dezerty patří sladká jídla (např. palačinky, plněné 

knedlíky), zákusky (např. čokoládový dort), zmrzlinové poháry i štrúdl v hodnotách od 

čtyřiceti korun do sto třiceti.22 Mezi nápoji jsou nabízeny nealkoholické studené nápoje, 

např. pramenité vody, džusy a sladké limonády světových značek, v hodnotě kolem třiceti 

                                                 
21 V jedné směně jsou dva pracovníci mužského pohlaví a tři pracovníci ženského pohlaví. 

Oblečeni jsou v uniformě, která se skládá z triček a kalhot v černé barvě. Na tričkách mají 
jmenovku.  

22 V polední době nabízí restaurace výhodná menu od osmdesáti, popř. sto devatenácti korun. 
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korun za 2 dl, nealkoholické teplé nápoje, jejichž cena se pohybuje od třiceti korun za čaj 

do padesáti korun za kávu latte, a alkoholické nápoje v podobě různých druhů vín v ceně 

kolem čtyřiceti korun za 2 dl a piva za cenu od třiceti korun za 3 dl. 

V souvislosti s principem chodu restaurace je doba od okamžiku, kdy lidé usednou 

ke stolu, k okamžiku placení delší než v McDonald’s. Restaurace Český svět je v provozu 

denně od 10.00 do 22.30, v neděli a pondělí jen do 22.00 a její kapacita je 120 míst k 

sezení.  

 

Interiér 

Vizí architekta bylo vytvořit místo v tzv. „staročeském“ stylu, k čemuž slouží ručně 

vyráběný celodřevěný nábytek s ručními řezbami přírodních motivů, který připomíná 

poněkud venkovský styl konce 19. a počátku 20. století, jenž je výrazně odlišný od 

moderní dřevotřísky23. V souvislosti s tím je použitým materiálem víceméně pouze 

masivní dřevo: dřevěné jsou židle, stoly, parkety i některé dekorativní prvky. Tím 

restaurace představuje specifický styl interiéru.  

Prostor je rozdělen na jednu (přední) část, v níž se usazují zákazníci ke stolům a 

která je oddělena od sousedních objektů plotem z kovových tyčí, a druhou (zadní) část, 

kde se nachází barový pult s vinotékou, za nímž se pohybují číšníci, a lavice k posezení. 

Tato poslední část je oddělena od vedlejších restaurací zdmi. Na zadní prostor navazuje 

kuchyň, která je skryta taktéž za zdí. Uprostřed restaurace stojí vitrína s dezerty. 

V hlavním prostoru jsou ve čtyřech řadách umístěny stoly, které nabízejí posezení 

pro čtyři lidi; některé z nich jsou barového typu, mají tedy vyšší nohy od stolu a k tomu 

přizpůsobené židle. Místa sezení v této části jsou situována na vyvýšené podlaze, která je 

oddělena uličkou od vchodu k barovému pultu. Pro větší počet návštěvníků jsou zde 

k dispozici dřevěné lavice u stolů, které se rozprostírají podél levé stěny od zadu k přední 

části restaurace. Ani stoly, ani židle nejsou pokryty látkami. Mezi jednotlivými místy jsou 

široké uličky, které mají vytvářet velký, volný a otevřený prostor.  

Dominantním prvkem je velký podlouhlý dřevěný štít s vyrytým názvem 

restaurace ve žlutozelené barvě, jenž je pověšen v horní části prostoru naproti vstupu. 

K tomuto prvku někdy přibývá další výrazná ozdoba zavěšená na stropě, která obohacuje 

                                                 
23 Informace jsem získala z rozhovoru s provozním restaurace a jejím majitelem.  
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vnitřní zařízení.24 Nedílnou součástí jsou i jiné dekorativní prvky: abstraktní obrazy, jež 

visí na všech stěnách, velké černé hodiny se zlatým ciferníkem, které jsou zavěšené na zdi 

vedle vinotéky, či lampy, jež jsou charakteristické tím, že jsou spuštěné v určité výši nad 

stoly. Prvek zeleně zde zastupuje živý strom větších rozměrů umístěný u vchodu. 

Zákazníci si mohou odložit na věšácích, které jsou u vstupu. Restaurace je oddělena od 

sousedních objektů nízkou zástěnou v podobě „plotu“, který se skládá z kovových tyčí 

(obr. 8).  

 

1.2.4 Kavárna Cukrárna Creperie 

Posledním stravovacím objektem ve vzorku je kavárna a cukrárna Creperie. Od dvou 

vybraných restaurací se odlišuje především tím, že jde o kavárnu, nadto francouzského 

stylu. V porovnání s ostatními objekty ve třetím nadzemním podlaží je restaurace svou 

podobou ojedinělá; řadí se však mezi ty, které mají specifický styl, např. italský či řecký.  

Samotný chod kavárny je velice podobný principu v restauraci Český svět – 

zákazníci jsou usazeni nebo si vybírají místa podle svého uvážení. Nadto si mohou zvolit 

kuřáckou či nekuřáckou část kavárny. Návštěvníci nejsou obsluhováni u pultu, nýbrž 

personálem u stolu25, kde si vybírají z menu, které je již připraveno na stole. Nabídka je 

v českém i anglickém jazyce.  

Záměrem majitele je vytvořit příjemné a čisté prostředí a nabídnout hostům 

ochutnávku pokrmů nejen z tradiční francouzské kuchyně. Nedílnou součástí filozofie 

kavárny je také poskytnutí kvalitních služeb ochotnou a milou obsluhou.26  

Nabídka pokrmů a nápojů se rozšiřuje o určité produkty, které jsou 

charakteristické pro cukrárny a kavárny.27 Restaurace se zaměřuje na širokou nabídku 

různých káv přibližně v počtu tří desítek druhů (např. čokoládové, vanilkové či jahodové 

latte, espressa, kávy s alkoholem, ledové kávy), jejichž cena se pohybuje od čtyřiceti pěti 

korun do devadesáti korun. Mezi teplé nápoje patří sypané, sáčkové či bylinné čaje 

z čerstvých bylin, čokoláda či tzv. horké jablko v hodnotě kolem padesáti až šedesáti 

                                                 
24 Jí může být např. zavěšená maketa letadla z dřeva zelené barvy nebo transparent, který 

poukazuje na finančně výhodné menu. Po určitou dobu zde visely papírové koule též 
v zelené barvě. 

25 Personál pracuje na dvě směny; v každé směně je sedm lidí včetně provozního a kuchaře. 
Obě směny se skládají se zaměstnanců mužského i ženského pohlaví a mají stejné 
uniformy: elegantní košile a kalhoty zakryté delší zástěrou a elegantní obuv, vše laděné do 
černé barvy. Jmenovky nejsou nutností.  

26 Materiál k charakteru i interiéru restaurace jsem získala z rozhovorů s majitelem.  
27 Viz www.kavarnacreperie.cz/jidelnicek.  
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korun. Nabídku studných nápojů představují minerální vody, limonády a džusy v ceně 

čtyřiceti dvou korun, taktéž ovocné tříště či mléčné koktejly za sedmdesát korun. 

Restaurace nabízí i alkoholické nápoje: pivo, víno, destiláty v ceně průměrně padesáti 

korun. Na jídelním menu se nachází především dvacet šest druhů sladkých palačinek 

kolem sta korun, dále dezerty a zmrzlinové poháry za šedesát korun, které zastupují sladká 

jídla. Mezi slaná jídla spadá třicet tři druhů slaných palačinek od sta do sto dvaceti korun, 

různě bohaté saláty v podobné ceně (např. francouzský, kuřecí), teplé bagety v kombinaci 

zeleniny, sýrů a salámů a toasty v hodnotě od osmdesáti korun do sta korun. Kavárna 

podává i "snídaňové" menu, do něhož patří croissanty, míchaná vejce či různá 

"snídaňová" menu (např. francouzská snídaně) – jejich cena je kolem devadesáti korun. 

Receptura některých produktů pochází z francouzského města Bretaň.28 V kavárně schází 

tzv. hotová jídla. Creperie je otevřena denně od 9.30 do 22.15 od pondělí do čtvrtka, do 

22.30 v pátek a sobotu a do 22.00 v neděli. Kapacita míst je 105. 

 

Interiér 

Vize majitele designovat kavárnu ve francouzském stylu si vyžadovalo specifické barvy a 

ozdoby, které by navodily atmosféru přímořského městečka ve Francii. Výtvarnému 

zpracování tedy vévodí teplé barvy jako žlutá a zelená, dále jsou zde vystavěné slunečníky 

a roztažené žlutobílé markýzy.  

Prostor je rozdělen na dvě hlavní části. V přední se nacházejí dřevěné hranaté 

stolky s kruhovými židlemi ze stejného materiálu či proutěnými křesly, které stojí na 

světlé dlažbě. U některých stolů jsou černá kožená křesla; větší počet míst pak zajišťují 

dvou- až třímístné kožené pohovky taktéž v černé barvě. Místa k sezení jsou uspořádána 

do čtyř řad po minimálně šesti stolech, přičemž mezi každými řadami je větší či menší 

ulička. Vedle barvy dřeva je interiér laděn převážně do světle žlutých a zelených odstínů. 

Samotná přední část je v půlce rozdělena nízkým dřevěným “plotem“ s laťkami, v němž 

jsou dva průchody do „prostřední“ části, která je níže položena. V obou předních částech 

jsou zakotveny čtyři zelené či žluté roztažené slunečníky, které mají – podle představy 

majitele – navozovat dojem, že zákazník sedí u moře na prosluněném místě. 

První část je oddělena od druhé přibližně v polovině celého objektu, a to širší 

uličkou mezi prostřední a zadní částí, na níž navazují oba bary, a zděnou stropní příčkou, 

                                                 
28 Sladké palačinky, v originálním jazyce Crepes – podle nich název Creperie, slané palačinky 

zvané Galettes, a tzv. Cidre, lehce alkoholizovaný jablečný nápoj. 
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na níž je pověšen vyrytý název interiéru do dřevěných štítů a z níž visí proužkované 

žlutobílé markýzy; ty mají opět evokovat určitou spojitost s francouzskými zeměmi.  

V  levé zadní části se nachází bar, odkud vedou dveře s roletami do imaginární 

místnosti (dveře zde mají pouze funkci designu); v pravé části je další bar, na nějž 

navazuje chladicí box na zmrzliny a prostor, kde se připravuje jídlo. Atmosféru dotvářejí 

doplňky, jimiž jsou například velké suché květiny, obrazy, dekorativní nádobí na 

poličkách či na zdi pověšená vinotéka. Zvláštním prvkem jsou umělá okna s dřevěnými 

okenicemi, které však slouží také jako dekorace. Kavárna je oddělena od sousedních 

objektů dřevěnými zástěnami (obr. 9). 

 

Charakteristika informátor ů-návštěvníků restauračních zařízení obchodního centra 

Ve výzkumu jsem získala data z rozhovorů s návštěvníky a personálem ve vybraných 

restauračních zařízeních a z propagačních materiálů. Celkově je počet informátorů padesát 

dva – čtyřicet osm návštěvníků a čtyři členové z personálu. V celkovém souhrnu je 

patnáct informátorů mužského pohlaví a třicet sedm ženského pohlaví. Mezi 

dotazovanými se nacházeli lidé různých věkových kategorií, ve věkovém rozmezí deset až 

sedmdesát čtyři let, v různorodé sociální i profesní skladbě29 a s rozdílnou úrovní 

vzdělání30. Čtyři informátoři nežijí v Praze. Poskytnout rozhovor mi odmítlo 25 

návštěvníků.  

V restauraci McDonald’s jsem provedla rozhovory s dvaceti čtyřmi informátory, 

z toho s dvaceti třemi návštěvníky a jedním vedoucím restaurace. Návštěvníci spadali do 

věkové kategorie 10-74 let, z toho bylo sedmnáct žen a šest mužů. Pět dívek ve věkové 

kategorii děti se základním vzděláním, dvě ženy ve věkovém rozhraní 25-35 a jedna žena 

střední generace ve věku 42 let se středoškolským vzděláním s maturitou; jedna z nich je 

na mateřské dovolené, zbylé tři pracují v terciárním sektoru, šest mladých dívek ve věku 

do 25-ti let dosáhlo středoškolského vzdělání s maturitou a momentálně studují vysokou 

školu. Tři ženy byly v důchodu, jejich předchozím zaměstnáním byla pedagogická výuka 

na střední a v mateřské škole. Mezi muži jsem dotazovala jednoho vysokoškolského 

                                                 
29 V získaném souboru se nacházeli studenti základních, středních i vysokých škol, 

zaměstnanci v primárním, sekundárním i terciárním sektoru (např. povolání dělník, 
zdravotní sestra, IT pracovník, podnikatel atd.), lidé ve starobním důchodu i maminky na 
mateřské dovolené. 

30 Informátoři spadali do čtyř skupin. V první skupině byli lidé, kteří dosáhli základního 
vzdělání, ve druhé skupině se nacházeli lidé se středoškolským vzděláním – výučním 
listem, ve třetí skupině informátoři se středoškolským vzděláním s maturitou a čtvrtou 
skupinu představovali lidé s vysokoškolským vzděláním.  
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studenta ve věku 20 let, dva muže mladé generace ve věku 28 a 33 let a tři muže střední 

generace, kteří získali středoškolské i vysokoškolské vzdělání; dva z nich pracují v oblasti 

poradenství, jeden ve sféře IT (Informační technologie) a jeden jako dělník. Z personálu 

jsem pracovala se ženou ve věku 27 let se středoškolským vzděláním s maturitou.31  

V této restauraci se mnou odmítlo spolupracovat šest mužů: dva ve věku kolem 30 

let, tři ve střední generaci a jeden v důchodovém věku a osm žen, z nichž tři patřily do 

věkového rozmezí 35-45 let a pět k lidem v důchodovém věku.  

V restauraci Český svět jsem získala patnáct informátorů, z toho je třináct 

návštěvníků a dva členové personálu. Mezi návštěvníky se nachází pět mužů a osm žen; 

jejich věková hranice je 22-73 let. Rozhovor jsem provedla s jednou mladou ženou ve 

věku 23 let se středoškolským vzděláním, která pracuje ve službách designérství a zároveň 

studuje školu svého oboru, s ženou mladší generace a dvěma ženami střední generace 

středoškolského vzdělání, z nichž dvě pracují v terciárním sektoru a jedna je ženou v 

domácnosti, a čtyřmi ženami důchodového věku, z nichž jedna je stále v aktivním 

pracovním poměru. V restauraci jsem oslovila dva mladé pracující muže ve věku 22 let 

středoškolského vzdělání s výučním listem, dva muže mladé generace se základním i 

středoškolským vzděláním, kteří pracují v oblasti bankovnictví, a muže střední generace 

středoškolského vzdělání, jenž je zaměstnán jako obchodní zástupce. Z personálu jsem 

pracovala s mužem (provozním restaurace) ve věku 23 let a ženou mladé generace ve 

věku 23 let, kteří dosáhli středoškolského vzdělání na hotelové škole. 

Zde mi rozhovor odmítlo poskytnout šest mužů, jeden ve věku kolem 25 let, čtyři 

ve věkovém rozhraní 40-55 let a jeden v důchodovém věku, a pět žen, z nichž jedna 

patřila k lidem studentských let, dvě byly ve věku kolem 30-35 let a dvě dámy 

v důchodovém věku.  

V kavárně Creperie jsem provedla rozhovor se třinácti informátory: se dvanácti 

návštěvníky a majitelem kavárny jako zástupce personálu. Návštěvníci byli ve věkovém 

rozhraní 19-58 let, z toho deset žen a dva muži. Pouze jedna žena ve věku 45 let získala 

vysokoškolské vzdělání (pracovnice v terciárním sektoru). Dvě ženy v kategorii 25-35 let 

získaly středoškolské s maturitou, jedna z nich je na mateřské dovolené, druhá pracuje 

v terciárním sektoru. Jedna žena v této kategorii dosáhla středoškolského vzdělání 

s výučním listem a pracuje ve službách. Dvě ženy v aktivním pracovním věku dosáhly 

středoškolského vzdělání s maturitou, jedna s výučním listem – všechny pracují ve 

                                                 
31 Na žádost majitele mi byl poskytnut rozhovor pouze s vedoucí restaurace, která zde 

vykonává činnosti jako řadový zaměstnanec.  
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službách. Do kategorie mladí lidé do 25 let patří tři dívky, které získaly středoškolské 

vzdělání a nyní studují na vysoké škole. Oba muži spadají do střední generace 

s vysokoškolským vzděláním; jeden z nich pracuje ve službách, druhý v  oblasti IT. 

Zástupce personálu představuje majitel ve věku 42 let s vysokoškolským vzděláním, jenž 

zde většinu svého času pracuje jako číšník a výpomoc v kuchyni.32 V kavárně mi nikdo 

rozhovor neodmítl.  

                                                 
32 Na žádost majitele mi byl poskytnut rozhovoru pouze s jeho osobou.  
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1.3 Techniky sběru dat a metodologie 

Na počátku výzkumu jsem oslovila ředitelku obchodního centra, zástupkyni PR (public 

relations) a majitele jednotlivých restauračních zařízení, abych získala oficiální svolení 

k provedení výzkumu v celém obchodním centru i ve vybraných restauracích.33 Výzkum 

trval od srpna 2009 do ledna 2010.  

 

  Jako základní techniky sběru dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor a přímé 

zúčastněné pozorování. 

 

Polostrukturované rozhovory 

Ve svém výzkumu využívám techniku polostrukturovaného rozhovoru, kdy jsem si 

předem připravila pouze „skeleton“ (heslář) témat, které se vztahují k tomuto výzkumu.  

Během rozhovorů docházelo ke změně těchto tematických oblastí a celkové 

podoby interview z toho důvodu, že jsem rozhovor, resp. témata, přizpůsobovala 

individualitě jedince, zájmu a znalostem informátora o danou problematiku či novým 

faktům. Interakci jsem usměrňovala otázkami tak, abych získala relevantní data 

vypovídající o výzkumném problému.  

Vycházím ze dvou typů baterií otázek, z nichž jedna se věnuje nejen využití 

restauračních zařízení v obchodním centru jejich návštěvníky a druhá se dotýká reflexe 

obchodního centra jako nového typu obchodně-restauračního zařízení a jeho vetknutí do 

„tradiční“ zástavby města z pozice návštěvníků a personálu. Témata, o něž jsem se opírala 

v průběhu rozhovoru s návštěvníky, měla pojednávat o zkoumaném obchodním centru, 

konkrétních restauračních objektech a lokalitě Smíchov. Okruh otázek se týkal: 

• frekvence návštěvnosti 

• příčin návštěvnosti (konkrétního využití)34 

• preference volby restauračních zařízení35 a příčiny této preference  

                                                 
33 V rámci výzkumu jsem se potýkala s určitou nedůvěrou ze strany zástupců obchodního 

centra, která souvisela s neochotou poskytovat některé údaje o obchodním centru, a 
majitelů restaurací, která pramenila z obavy ze ztráty těch hostů, kteří by se mohli cítit 
výzkumem obtěžováni. 

34 Zde jsem se zaměřovala především na to, jestli pro ně má restaurace význam rychlého 
občerstvení, pracovního prostředí či místa setkávání s přáteli či rodinou. Chtěla jsem se 
dozvědět, jestli zákazníci navštěvují restauraci před nákupy, po nákupech, nebo zda sem 
chodí, aniž by nakupovali v obchodním centru.  

35 Zde jsem se také zajímala o to, proč si zákazníci volí právě daný objekt a jaké výhody či 
nevýhody mají restaurace v obchodním centru v porovnání s restauračními zařízeními 
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• preference denní doby a příčin této preference 

• doprovodu informátora36 

• konzumace (jídlo, nápoje) 

• mimo konzumačních aktivit 

• spokojenosti s konkrétním restauračním zařízením a kritérií této spokojenosti37 

• fenoménu OC Nový Smíchov – jeho role v životě postmoderního člověka 

• spokojenosti s OC Nový Smíchov a jejích kritérií 

• názorů na obchodní centra v životě postmoderního člověka38 

• reflexe obchodního centra v postmoderním městě (jeho vliv na okolní 

prostředí) 39 

 

Struktura otázek se vytvářela podle směru rozhovoru. 

V rámci rozhovoru se zaměstnanci vybraných restauračních zařízení jsem se 

zaměřovala na následující tematické oblasti: 

• provoz restauračních zařízení40 

• klientela těchto restaurací41 

• konzumace (nápoje, jídlo) návštěvníků a jejich mimo konzumační aktivity 

• vazba mezi personálem a zákazníky42 

• spokojenost s restaurací43 a nabídkou menu z pohledu personálu 

• konkrétní využití obchodního centra 

• fenomén OC Nový Smíchov – jeho role v životě postmoderního člověka  

• spokojenost s OC Nový Smíchov a její kritéria 

• názory na obchodní centra v životě postmoderního člověka 

                                                                                                                                             
mimo obchodní centrum. Také jsem chtěla zjistit, do jaké míry preferují restaurace 
v obchodním centru.  

36 Takto jsem získala data o tom, zda chodí do restaurace jedinci sami, či ve skupině, popř. 
s celou rodinou.  

37 Dotazovala jsem se na interiér, vybavení, vystupování obsluhy, nabídku sortimentu a cenu 
produktů.  

38 V důsledku toho jsem zmapovala oblast znalostí informátorů o jiných obchodních centrech 
a získala informace, jaká střediska preferují.  

39 Tím jsem se snažila zjistit, zda, popř. jak, se okolí proměnilo po stavbě obchodního centra. 
40 Zajímala jsem se o filozofii restaurace a pravidlech jejího chodu. 
41 Zjišťovala jsem skladbu návštěvníků ve všedním a víkendovém dnu a její proměnu 

v závislosti na denní době, a existuje-li tu doba, kdy je tu více/méně zákazníků.  
42 Dotazovala jsem se na to, zda má restaurace stálé, pravidelné zákazníky (tzv. štamgasti). 
43 Soustředila jsem se na to, jak personál vnímá restauraci, její interiér atd.  
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• reflexe obchodního centra v postmoderním městě (jeho vliv na okolní 

prostředí) 

 

Zúčastněné pozorování 

Druhou technikou sběru dat bylo zúčastněné pozorování v přirozeném (restauračním) 

prostředí. Z důvodu povahy zkoumaného objektu tohoto výzkumu jsem zvolila 

nestandardizovanou formu pozorování (Disman, 2005). 

Má role pozorovatele byla jednak skrytá, a to vůči návštěvníkům restaurací, již 

nebyli s pozorováním obeznámeni (forma skrytého zúčastněného pozorování), a jednak 

odhalená, vůči zaměstnancům, již byli o výzkumu informováni. V případě zaměstnanců se 

může mluvit o otevřeném zúčastněném pozorování.    

 

Strategie pozorování 

Pozorovala jsem na podzim 2009 v období po prázdninách a dovolených.44 Pozorování 

probíhalo jak ve všední, tak i víkendové dny – od října do prosince 2009.45 Pozorování 

jsem prováděla průměrně několik hodin denně46, a to rozložených tak, abych mohla 

zachytit proměny mezi ránem, odpolednem a večerem. Tak jsem získala data v každé 

restauraci, která vypovídají o jednom pracovním dnu (v týdnu) a jednom svátečním dnu (o 

víkendu). Záměrně jsem zvolila tyto dvě rozdílné doby, abych zjistila, zda mají vliv na 

výsledná data výzkumu.  

 

Cíle pozorování 

V rámci pozorování návštěvníků jsem se zaměřila na tyto oblasti: 

• vytíženost konkrétních restauračních objektů v různých časech (jejich pracovní 

rytmus) 

• skladba návštěvníků v různé denní době a ve všední den a o víkendu 

• (některé) příčiny jejich návštěvnosti47 

                                                 
44 Uvědomuji si, že výsledky pozorování v podzimních měsících se mohou lišit od výsledků z 

letních prázdninových dnů, kdy je období dovolených, či vánočních prázdnin.   
45 V každém měsíci je zastoupeno minimálně jedno pozorování v týdnu a jedno pozorování 

v sobotu či neděli – celkově se jedná o devět pozorování o víkendu (pět v sobotu, čtyři 
v neděli) a devět pozorování v týdnu.  

46 V dopoledních hodinách (9.00 – 13.00), odpoledních hodinách (13.00 – 17.00) a večerních 
hodinách (17.00 – 21.45). 

47 Uvědomuji si, že pozorováním nelze zjistit všechny příčiny.  
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• konzumace (nápoje a jídlo) 

• mimo konzumační aktivity48 

• používané předměty a věci49 

• pracovní náplň obsluhy 

• vztah personálu k návštěvníkům 

 

Kritérium výb ěru obchodního centra Nový Smíchov 

Toto multicentrum jsem si zvolila na základě dvou hledisek. Zaprvé jde o obchodní 

komplex zasazený do centrální části pražské čtvrti, což je oproti téměř všem ostatním 

obchodním střediskům tohoto typu, které jsou umístněné na okraji Prahy, výjimečné.50 

Zadruhé, moderní obchodní centrum je umístěné v lokalitě, kde převažovala 

v minulosti – a do určité míry se zde nachází i v současnosti – stará zástavba v důsledku 

průmyslového rázu Smíchova, a z tohoto hlediska patří centrum k několika novým, 

moderním stavbám, které zde vznikly v jednadvacátém století a které změnily dosavadní 

charakter Smíchova ve prospěch postmoderního městského centra s intenzivním 

obchodním a podnikatelským využitím. Jedná se především o komplex pěti objektů s 

administrativním, obchodním i hotelovým účelem: Zlatý Anděl, OC Nový Smíchov, 

Anděl City, Anděl Park a Komplex Smíchov Gate.   

 

Kritérium výb ěru restauračních objektů 

Výběr jsem zúžila na tři restaurační zařízení podle následujících kritérií. Zaprvé zastupují 

zvolené objekty různorodé kategorie restauračních zařízení v obchodním centru, které se 

odlišují svým charakterem: výzkum provádím v mezinárodním řetězci rychlého 

občerstvení McDonald‘s, v níž převládají různé druhy toastů a sendvičů a sladkých 

limonád světových značek; v restauraci „staročeského“ stylu Český svět, která nabízí širší 

výběr pokrmů z tradiční české kuchyně a různých druhů piv; a v kavárně a cukrárně 

francouzského stylu Creperie, která se zaměřuje na palačinky a několik desítek druhů 

                                                 
48 Např. zda je nějaké chování pravidelné, nebo naopak ojedinělé, jak jsou aktivity 

organizovány, zda tu existují nějaká pravidla, jaká témata jsou součástí konverzace, jaký 
komunikační jazyk návštěvníci používají, atd. 

49 Všímala jsem si různých předmětů (např. nákupních tašek, pracovních pomůcek – 
notebooků, poznámkových bloků, učebnic, knih či dárků atd.), které tyto osoby mohly mít 
a které mi mohly napovědět cíl jejich návštěvy.  

50 V centru Prahy se nachází v současné době pouze obchodní centrum Palladium. Většina z 
již zmíněných center se nachází dále od středu města (např. Galerie Nové Butovice) či na 
okraji Prahy (např. Chodov, Zličín, Letňany, Šestka či Centrum Černý Most). 
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teplých i studených káv. Vybrané objekty se liší i svým interiérem a zařízením. 

V souvislosti s tím je pro každé zařízení typická jiná kultura stolování a úprava stolů.51  

Zadruhé spadá kavárna Creperie s restaurací Český svět mezi standardní 

restaurace, v nichž číšníci obsluhují hosty, kteří jsou usazeni u stolu a platí při odchodu 

z restaurace. Oproti tomu ve fast foodu McDonald’s stojí zákazníci u pokladen, kde jsou 

taktéž obslouženi a za vydané jídlo zaplatí okamžitě.  

Zatřetí, restaurační objekty jsou umístěny v centrální části třetího nadzemního 

podlaží, kde se soustředí většina ostatních restauračních objektů, a zároveň je zde větší 

frekvence návštěvníků.  

 

Kritérium výb ěru informátor ů  

Vzorek informátorů, již zkoumám a pozoruji (Disman, 2007), tvoří zaprvé návštěvníci tří 

restauračních zařízení v obchodním centru Nový Smíchov v Praze 5 a zadruhé 

zaměstnanci těchto restaurací. Vzorek vznikal na principu strategie účelového výběru. 

Účelový výběr informátorů-návštěvníků vznikal tak, že na základě analýzy 

předchozích pozorování jsem zjistila, jaké věkové skupiny zákazníků ze všech základních 

věkových kategorií lidí navštěvují tato restaurační zařízení. V návaznosti na tyto výsledky 

jsem provedla se zástupci těchto skupin rozhovory s tím, že jsem zohlednila, zda 

v restauracích převažují/minimálně se vyskytují některé věkové generace. Tento postup 

jsem aplikovala na všechna tři restaurační zařízení. Celkový počet rozhovorů je čtyřicet 

osm.  

Mezi základní věkové kategorie lidí patří: 52 

- děti 

- lidé ve věku do 25 let  

- mladá generace ve věkovém rozmezí 25-35 let 

- lidé střední a starší generace do důchodového věku v rozhraní 35 až 55-61 

let pro ženy a 60-63 pro muže53  

                                                 
51 Ve fast foodu dostávají lidé jídlo, které jedí bez příborů, a ochucovadla (pepř, sůl, omáčky) 

v malých sáčcích na tác, který si s sebou odnesou. Oproti tomu v restauraci Český svět a 
kavárně Creperii jedí lidé pomocí příborů a ochucovadla jsou ve větším množství většinou 
již připravena na stolech.  

52 Při vytváření těchto skupin jsem se také inspirovala názory předních českých psychologů 
Marie Vágnerové v díle Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří (2000) a Pavla 
Říčana v knize Cesta životem: vývojová psychologie (2006), kteří se věnují jednotlivým 
životním obdobím a charakteristickým změnám, spojeným s těmito etapami v rámci 
vývojové psychologie.  
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- lidé v důchodovém věku 

- senioři nad 70 let 

 

Druhý typ informátorů představoval personál ve vybraných restauracích. Vzorek 

zde tvořili provozní těchto tří restaurací, resp. dva provozní a jeden majitel ve funkci 

vedoucího kavárny, a jeden člen obsluhy z restaurace Český svět. Rozhovor jsem provedla 

se zástupci, kteří zde pracují jednak ve všední den, jednak o víkendu. 

 

Strategie získávání informátorů  

Rozhovory jsem prováděla v restauračních zařízeních v různou denní dobu, během 

všedních dnů i víkendu. Na základě použité strategie účelového výběru vzorku jsem si 

vybrala v každé restauraci zástupce jednotlivých typů návštěvníků54, jež jsem oslovila. 

Každý rozhovor byl časově individuální; většina z nich spadá do rozmezí od patnácti do 

dvaceti minut.55  

 

Instruktáž 

Před každým rozhovorem jsem seznámila informátora s výzkumem a nastínila jsem mu 

základní tematické oblasti. Tím jsem zprůhlednila cíle mého dotazování. Informátory jsem 

ubezpečila, že jde o rozhovor, který bude sloužit pro účely bakalářské práce. Součástí 

záznamu je ústní souhlas zkoumané osoby s nahráním rozhovoru a s jeho dalším 

zpracováním ve výzkumném projektu.56 Po ukončení rozhovoru následuje poděkování za 

spolupráci a nabídka poskytnutí přepsaného rozhovoru.57 

                                                                                                                                             
53 Hranici důchodového věku jsem stanovila na základně rozptylu k roku 1995 a 2012, u žen 

za předpokladu průměrného počtu dvou dětí (vycházela jsem ze zdrojů, které mi poskytla 
zástupkyně oddělení státní sociální podpory z Pražské správy sociálního zabezpečení). 

54 V restauraci jsem pobyla zprvu určitý čas a pozorovala návštěvníky tak, abych důkladně 
zmapovala jejich skladbu, a to dříve, než jsem oslovila prvního informátora. Díky tomu 
jsem si mohla vytipovat zástupce zákazníků.  

55 Získala jsem však i data z rozhovorů, které jsou kratší (např. 14 minut) i delší (např. 40 
minut).  

56 Samozřejmostí jsou identifikační údaje informátora a základní údaje o rozhovoru.  
57 Této nabídky nevyužil žádný z informátorů.  
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Reakce na výzkum a důvody odmítnutí 

Při oslovování návštěvníků jsem se setkala se situací, kdy potenciální informátoři odmítli 

spolupráci. Těchto lidí bylo celkem 25, což představuje 34 % ze sedmdesáti tří oslovených 

lidí. Jedním z důvodů byla odpověď, že nechtěli být v žádném případě rušeni: považovali 

svůj čas za drahocenný na to, aby mi poskytli rozhovor, a jejich odpověď byla 

jednoznačně negativní. Tito informátoři, v počtu jedenáct lidí, patřili do různé věkové 

kategorie. V sedmi případech (všichni muži studentských let, mladší, střední a starší 

generace) pracovali na notebooku nebo se věnovali jiné pracovní činnosti a odvětili, že 

jsou zaneprázdněni prací a nechtějí být rušeni. U jednoho informátora (ženy mladé 

generace) byla důvodem schůzka s příbuznou osobou, která se měla vzápětí dostavit, 

s tím, že jejich setkání bude čistě soukromé. Taktéž jsem se setkala s tím, že žena 

důchodové generace odmítla spolupráci, neboť se chtěla naplno věnovat svým vnoučatům, 

která se dožadovala plné pozornosti, a tvrdila, že se tak nemůže soustředit na obě věci 

zároveň. Jeden pár žen mladé generace mi nespolupráci odůvodnil tím, že jsou na 

soukromém obědě, který chtějí věnovat vzájemné konverzaci, a že nemají dostatek času.  

V jednom případě mi byla překážkou ve spolupráci nedostatečná jazyková 

kompetence s anglicky hovořící ženou.  

      Dalším důvodem odmítnutí byla deklarace sedmi dotazovaných osob, že nejsou 

vhodnými kandidáty na poskytnutí rozhovorů, neboť nemají dostatečné znalosti a 

schopnosti se vyjádřit, a odkázaly mě na mladší generaci. Těmito informátory byly ženy a 

dva muži v důchodovém věku.  

             V neposlední řadě jsem se setkala s tím, že oslovení neměli čas, neboť potřebovali 

již nutně odejít kvůli jiné záležitosti (např. pracovní schůzce, odjezdu autobusu), popř. 

byli právě na odchodu a nechtěli se v restauraci již zdržovat, a z toho důvodu mi nemohli 

rozhovor poskytnout. Takto reagovalo šest návštěvníků, muži i ženy v mladé a střední 

generaci. 

Jednou z dalších reakcí na výzkum, kromě odmítnutí, byla počáteční podezíravost 

a nepříjemné jednání vůči badateli;58 chování těchto lidí vycházelo z dosavadních 

zkušeností se vtíravými průzkumníky.59 Tento despekt vůči jakémukoliv výzkumu jsem 

                                                 
58 To se projevovalo tak, že při ozřejmění důvodu mého oslovení se lidé tvářili rozpačitě či 

neochotně a v některých případech pronesli nepříjemné poznámky o nesmyslnosti 
výzkumu.  

59 Jde především o různé telefonické či face-to-face anketní průzkumy – v okolí Anděla se 
nachází především průzkumníci, kteří nabízejí různé výhody mobilních operátorů.   
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překonala tím, že jsem vysvětlila účel svého pobytu v restauraci a seznámila oslovené 

s výzkumem; tím jsem si získala jejich důvěru.  

Pozitivní reakci jsem získala u studentek z důvodu generační i stavovské 

solidarity: některé z nich se hlouběji zajímaly o téma práce.  

 

Metoda vyhodnocování dat 

• kódování dat a kategorizace 

Jako analytický přístup jsem zvolila kódování. Základním materiálem v tomto výzkumu 

mi byla přepsaná data získaná technikou zúčastněného pozorování a polostrukturovaných 

rozhovorů. Analýzu jsem prováděla souběžně se sběrem dalších dat a jejich interpretací. 

   V zásadě šlo o proces, v němž jsem předem stanovené jednotce analýzy, jíž byla 

významová (tematická) jednotka, přiřadila deskriptivní kód, který vypovídal o jejím 

obsahu. Tímto způsob jsem se snažila rozčlenit text na jednotlivé kódy, z nichž jsem 

v dalších krocích analýzy vytvářela kategorie. Inspirovala jsem se třemi fázemi kódování: 

deskriptivní, interpretativní a tzv. patern kódy (Miles, Huberman, 1994: 56-58). 

Deskriptivními kódy se rozumí určité označení jevů, o nichž se v textu (jednotce) hovořilo 

– dochází k identifikaci jednotlivých jevů, které se opakovaly napříč souborem dat. Jde o 

nejzákladnější organizaci dat. V dalších fázích procesu (2. a 3. fáze kódování) jsem 

pracovala s kódy na úrovni podrobnější interpretace a promýšlela jsem jejich významy; 

kódy jsem shlukovala do skupin (kategorií) a snažila jsem se najít pravidelnosti, 

souvislosti i rozdíly. Kódy a kategorie jsem nepřetržitě porovnávala a zkoumala vztahy 

mezi nimi; pokusila jsem se o obsahovou interpretaci textu (Hendl, 2005: 230, 238-240). 

Pomocí této metody jsem se snažila odkrýt text a odhalit skryté významy.  

 

Komparativní metoda 

Při práci s daty využívám taktéž metodu komparace, která stojí na třech základních 

pilířích, jež je nutné si předem stanovit a promyslet. Zaprvé jsem si určila co nejpřesněji 

objekt komparace, jímž je reflexe tří vybraných restauračních zařízení jejich návštěvníky a 

personálem: fast food McDonald’s, restaurace Český svět a Kavárna Cukrárna Creperie. 

Jedná se o komparaci synchronní, která se zaměřuje na různé celky (objekty) ve stejnou 

dobu. 

   Druhým pilířem je definování kritérií (hledisek), pomocí nichž jsem 

analyzovala objekty komparace a srovnávala je. Některá hlediska se vytvářela, resp. 

upravovala v průběhu výzkumu. Kritérii jsou reflexe charakteru a interiéru restauračních 
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zařízení, demografická a socioprofesní skladba návštěvníků zařízení60, frekvence 

návštěvnosti a příčiny této návštěvnosti, preference volby restauračních zařízení a denní 

doby a příčiny této preference, společnost (doprovod) informátora, konzumační a mimo 

konzumační aktivity (jak je prostor využíván), spokojenost s konkrétním zařízením a 

názory na obchodní centrum Nový Smíchov (a jiná centra) v životě postmoderního 

člověka a jeho vetknutí do „tradiční“ zástavby.  

   Zatřetí jsem si určila, jakých cílů chci metodou komparace dosáhnout. 

Výsledkem této práce s daty by mělo být zjištění, jaký význam mají restaurační zařízení 

pro jejich návštěvníky a zda je konkrétní restaurační objekt místem, nebo ne-místem. Jako 

základní techniku využívám srovnávání a analogii (Hroch, 1985: 234-238). 

 

Technika výzkumu 

Získané informace z rozhovorů jsem zaznamenávala na určitý typ audio nahrávače: na 

digitální diktafon. Tento způsob nahrávání rozhovoru mi umožnil zachytit verbální i 

neverbální projevy informátora a zachovat rozhovor pro jeho přepis a analýzu. Jako formu 

přepisu nahraných souborů jsem zvolila redigovanou transkripci. Pouze v případě 

rozhovoru s majitelem kavárny Creperie jsem byla požádána o to, abych rozhovor 

nenahrávala, ale použila formu písemného záznamu.  

Hlavním prostředkem záznamu pozorování byly terénní poznámky. Pomocí nich 

jsem se snažila zaznamenat, co jsem viděla, slyšela a zažila. Výstupem z každého 

pozorování je protokol, jehož součástí je popis prostředí, návštěvníků a aktivit61. Jedná se 

o vypozorovaná fakta, a analytické poznámky, do nichž řadím své úvahy (Hendl, 2005: 

196-197).62 

Získané informace jsem zapisovala do počítače. Tento zápis jsem prováděla na 

místě souběžně s pozorováním, a to z toho důvodu, abych mohla co nejpřesněji 

zaznamenat všechny relevantní jevy a vyhnout se tak nepřesnostem, které by mohly 

vzniknout při pozdějším zápisu pozorování. 

                                                 
60 Zjišťovala jsem vzdělanostní a pracovní status, věk a pohlaví. 
61 Popis se týkal stručného popisu návštěvníků, jejich chování, verbálních i neverbálních 

projevů, prostředí, událostí atd. 
62 Samozřejmou součástí jsou základní údaje týkající se místa pozorování, délky a data.  
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Problémy ve výzkumu 

Potíže, s nimiž jsem se setkala během sběru dat technikou rozhovoru, se týkaly zaprvé 

času, který informátoři měli, resp. byli ochotni mi poskytnout, a zadruhé situace prvního 

setkání s výzkumem, které bylo doprovázeno nejistotou informátorů a jejich schopnosti 

komunikace a jednání. Někteří lidé byli zaplaveni pocitem studu, jejich odpovědi byly 

zdlouhavé a přerušované.63 

Při sběru dat pozorováním jsem vzhledem ke skutečnosti, že návštěvníci 

restauračních zařízení nebyli informováni o tom, že jsou pozorováni v rámci výzkumu, 

nevyvolávala reakci zkoumaných osob a nezpůsobovala jakékoli ovlivnění jejich 

přirozeného chování.  

 Odlišná situace nastala v případě personálu, kdy byli zaměstnanci informováni o 

mém pozorování. Tím jsem mohla narušit jejich přirozené chování. V tomto případě nešlo 

o nereaktivní přístup. Tento „šum“ vyvolaný mou přítomností se však eliminoval 

opakovaným pobytem v restauraci.64  

                                                 
63 Tuto potíž jsem řešila tím, že jsem se snažila vytvořit příjemné prostředí.  
64 Pozorovala jsem, že personál si na mě zvykl.  
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2. Nástin dějin Smíchova s akcentem na vývoj po roce 1989 

 

Charakter Smíchova 

Obchodní centrum Nový Smíchov se nachází v městské části Praha 5 – Smíchov v oblasti 

zvané Anděl, jež se rozkládá na levém břehu řeky Vltavy. Tato lokalita sousedí ze severu 

s Malou Stranou a jejím jižním výběžkem Újezd; zbylý obvod Smíchova obklopují 

původně samostatné obce, které s ním dnes tvoří městskou část Praha 5: na západě se 

nachází Motol a Košíře, na jihozápadu Radlice a Jinonice-Butovice a na jihu Hlubočepy 

(Historie, MÚ).  

Smíchov65 se připojil k Velké Praze v roce 1922 a v roce 1960, kdy se hlavní 

město rozdělilo na deset městských obvodů, se stal součástí městské části Praha 5 (Poche, 

2001: 19). K datu 31. 12. 2008 měla tato městská část 83 573 obyvatel, z toho spadalo 34 

571 obyvatel na území Smíchova, s rozlohou 705,1 ha (Pohyb obyvatelstva; Počet 

obyvatelstva). 

 

Historie 

První zmínky jsou dochované ve Zbraslavské kronice, která pochází ze 13. století.66 

Trvalejšího osídlení se však tato oblast dočkala až během vlády Lucemburků a Jagellonců, 

kdy si zde vedle církevních pozemků kupovali pozemky šlechtici a měšťané, kteří si tu 

zakládali vinice, chmelnice a letohrádky. Tento jev, který zesílil především v 16. století, 

dodal Smíchovu jedinečný přírodní ráz a atmosféru romantických letních sídel, jež si 

uchoval, vyjma válečných období, až do období průmyslového rozmachu (Morkusová, 

2007: 13, 17,18). 

Důležitým mezníkem ve smíchovské historii je 19. století, během něhož se tato 

oblast proměnila v průmyslovou obec, a to především proto, že nabízela atraktivní parcely 

pro umisťování mnohých průmyslových objektů a závodů. Postupem času získaly 

nejdůležitější jména především Porgesova kartounka, pivovar Staropramen či 

Ringhofferovy závody (Platovská, 2001: 22).67 Spolu s různými cukrovary, mlékárnami a 

                                                 
65 V roce 1838 byl Smíchov povýšen na předměstí, o deset let později získal obecní 

samosprávu a v roce 1903 status města. (Jungmann, 2007: 8-10, Poche, 2001: 21, 411) 
66 V souvislosti s korunovací Václava II. 
67 K největšímu podniku, který získal ohlas po celém tehdejším Rakousku-Uhersku, patřila 

Ringhofferova továrna založená Františkem Ringhofferem. Z této dílny se stala továrna na 
železniční vagóny, lokomotivní tendry, stroje i na nákladní a osobní vozy (Jungmann, 
2007: 171). Mimo výrobu byl František Ringhoffer opěvován za to, co můžeme dnes 
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tiskárnami se tyto objekty staly symboly industriální éry a ne nadarmo se stal Smíchov 

„stokomínovým Manchesterem“ (Morkusová, 2007: 18).  

V důsledku této proměny rostl počet obyvatel Smíchova68 v souvislosti s 

příchodem pracujícího dělnického, tovaryšského i nádenického obyvatelstva69. 

V souvislosti s tím se nutně rozšiřovala zastavěná plocha výstavbou nízkých nájemních 

domků, charakteristických pavlačových zástaveb a dělnických kolonií, které pozměnily 

dosud vesnický typ zástavby a vtiskly této obci specifický ráz dělnického nádechu:  

„Smíchov byla dlouhá rozházená tovární ves, která táhla se, mezi příkopy, zdmi, 

neúhlednými domky, ba i přízemními polozapadlými baráky, mezi nimiž jen tu a tam se 

vypínala výstavnější budova…“ (Quis, 1902: 73).  

Přes nedostatečnou kapacitu a špatný stav bytů se Smíchov rozvíjel v oblasti 

infrastruktury. Kromě výstavby kanalizace, chodníků a železných mostů se rozvinulo 

dopravní spojení s dalšími částmi Prahy i okolím.70  

Rozkvět smíchovské části s sebou nesl oživení kulturního života. Z iniciativy 

středních až vyšších vrstev se formovaly nejrůznější literární, výtvarné, pěvecké či 

divadelní spolky a nebývalý ohlas zaznamenala i putovní kinematografická představení, 

která zastínila dosud oblíbenou činnost tzv. korzování.71 Od šedesátých sedmdesátých let 

se vedle těchto „elitních“ vrstev aktivizují i nižší společenské vrstvy a zvláště na 

Smíchově se začínají formovat besedy a kroužky dělnického původu.72 Kulturní život 

v této době se naplňoval i v podobě tzv. merend, poutí či plesů.  

Vývoj, jímž prošel Smíchov ve dvacátém století, má kolísavý průběh. V prvních 

letech Československé republiky, po válečných útrapách, se vyznačuje tato oblast 

                                                                                                                                             
považovat za sociální podporu. V socialistickém období se však přestaly výrobky vyvážet 
do zahraničí a podnik pomalu upadal. V roce 1996 byly závody přestěhovány na okraj 
Prahy do nových moderních hal na Zličíně. Původní budovy byly zčásti zbořeny a zčásti 
zrekonstruovány a zabudovány do architektury OC Nový Smíchov (obr. 10). 

68 Od roku 1838, kdy měla tato oblast 196 domů a 2 500 obyvatel, se do roku 1900 jejich 
počet navýšil na 47 000 lidí a v roce 1922 dosáhl tento počet již 60 000 (Platovská, 2001: 
22-23).  

69 Na Smíchově se pohybovalo až kolem 60 % dělníků, čímž se Smíchov zařadil mezi přední 
místa v celkovém procentu továrního dělnického obyvatelstva – to na dlouhou dobu 
představovalo silnou sociální základnu smíchovské oblasti (Klímová a kol., 1981). 

70 V roce 1862 byla kupříkladu otevřena Česká západní dráha. V roce 1985 byl zaveden 
elektrický proud (Poche, 2001:16-17). 

71 Korzování (nebo také promenáda) znamená neformální setkání a ve dvou proti sobě 
jdoucích řadách procházku městem (Klusáková, Ettlerová, 2003: 234-236). 

72 Známá je např. Smíchovská beseda (1866), během níž se pořádaly přednášky a vzdělávací 
aktivity (Skalníková, 1981: 53-70). 



27 
 

modernizací a rozkvětem ve všech oblastech společenského života. Záhy však naděje na 

slibný vývoj v budoucnosti vyprchaly s příchodem etapy nacistické okupace a druhé 

světové války, resp. institucionálních a organizačních změn socialistického realismu 40. a 

50. let, který s sebou přinesl společenské, politické i kulturní umrtvení. Určité reformní 

snahy šedesátých let byly konfrontovány zásahy a postihy představiteli komunistické 

strany, kteří se na dlouhou dobu ujali vlády a navrátili se k „osvědčeným hodnotám 

socialistického realismu“ (Ledvinka, Pešek, 2000: 688).  

Na konci šedesátých let se Smíchov ponořuje do normalizačního období, v němž 

se proměňuje celá tvář Smíchova a nejen jeho. Ve jménu direktivního plánování, 

byrokratického řízení a stranické kontroly se organizuje chod české společnosti. Dnes již 

bývalý starosta Prahy 5 Arnošt Bělohlávek k tomu dodává:  

„Parky byly takzvaně předány lidu čili místo hlídačů nastoupili vandalové, domy 

převzal (sebral) stát a přestal se o ně starat… Výletní místa, ideální pro nedělní procházky 

a pikniky, se proměnila v součást města. To vše se stalo způsobem velice necitlivým.“ 

(Bělohlávek, 1996: 7).  

Na Smíchově dochází kupříkladu k zestátnění soukromých podniků, které 

podléhají dlouhodobě řízené výrobě; dochází k celkovému utlumení a unifikaci umělecké 

tvorby a do popředí se dostávají vize o kulturním životě: „...úsilí o soustavný růst 

socialistického uvědomění občanů...“ (Švarc, 1977: 6). Tento režim ovlivňuje i 

architektonickou tvář Smíchova: „ Až na několik výjimek šlo nadto o objekty ryze užitkové, 

přizpůsobené technologii betonové a panelové prefabrikace, a tudíž namnoze bez 

jakéhokoli osobitého architektonického výrazu a uměleckých ambicí.“ (Ledvinka, Pešek, 

2000: 672).73 Ve prospěch okrajových částí Prahy se Smíchov potýká s chátráním své 

vnitřní části.  

 

Transformace po roce 1989 

Od devadesátých let prochází tvář Smíchova výraznou proměnou. Do této tváře se mimo 

jiné promítla i politicko-hospodářská transformace porevolučního období, spjatá s pádem 

totalitního režimu, který vedl k  demokratizaci společnosti, a nástupem tržního 

hospodářství v souvislosti s restitučními, privatizačními a legislativními procesy (např. 
                                                 
73 Vedle průmyslových a dopravních staveb (stanice metra Anděl, Strahovský tunel) a objektů 

tzv. občanské vybavenosti se zanedbává výstavba rekreačních, sportovních či kulturních 
zařízení, vyjma postavení dvou obchodních domů Kotva a Máj. V totalitním režimu byla 
charakteristická stavba panelových sídlišť, které též mělo vzniknout na území Smíchova 
(Pešek, Ledvinka, 2000: 672, 698; Bělina, 1998: 501).  
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přenesení pravomocí), které umožnily příliv zahraničního kapitálu, a se změnou životního 

stylu, který se charakterizuje mimo jiné přijetím konzumního způsobu života (Sýkora, 

Hrychová, 2002: 21; Dušková a kol., 1997: 11, 31, 91; Novotná, 2007: 38, 39, 61; 

Historie, MÚ; Grznár, 2007: 6,7). 

V této době se z průmyslové čtvrti, jíž donedávna tato městská část byla, stává 

postmoderní městské centrum. Když developeři a investoři vyhledávali volné prostory, 

které by naplnili investičně atraktivními funkcemi, obrátili se na Smíchov, jenž pro ně byl 

přitažlivou oblastí. V tomto ohledu sehrála důležitou roli také činnost politického hnutí 

Občanského fóra, které se zasloužilo o zamítnutí dopravní koncepce, v níž se 

předpokládalo vést komunikační systém skrze Smíchov, a to na úkor urbanistické 

struktury. Na základě několika studií a v souladu s územním plánem Prahy se však 

pozemní dopravní komunikace odklonily, a smíchovský prostor tak nabídl nové a 

dostatečně velké plochy k jinému využití (Regenerace prostoru, 2003:35). Dosud 

nejvytíženější historické jádro Prahy již navíc nestačilo požadavkům na administrativní či 

komerční objekty z hlediska kapacity a kvality, takže neudržitelnost jeho zatížení vedla 

k decentralizaci obchodních a kancelářských funkcí a k rovnoměrnějšímu využití celého 

městského prostoru, především do centra blízkých a dobře dostupných lokalit – tím 

Smíchov byl (D3A a kol., 2001: 17, 22; Váňa, 2001: 1,4).  

Svůj podíl měly i rozvoj podnikatelské činnosti v důsledku zprivatizování 

některých továrních objektů (Historie, MÚ), zintenzivnění cestovního ruchu a příliv 

zahraničních turistů, neboť oblast již přestala v turistických průvodcích být tzv. „no-go“ 

čtvrtí74 (Sýkora, Hrychová 2002: ibidem; Temelová, Novák, 2007:16).75 Význam této 

oblasti se posílil a Smíchov přejal řadu funkcí, které dříve náležely historickým centrálním 

částem: z předměstí se stává tzv. sekundární centrum Prahy (Langhammer, 2001: 32). To 

souznělo i s představou urbanistické koncepce Prahy, podle níž se mělo hlavní město 

přetvořit v polycentrickou městskou strukturu (Regenerace prostoru, 2003: ibidem).  

V důsledku těchto událostí se Smíchov mění v komerční, administrativní i zábavní 

oblast a tato čtvrť se stává významným komunikačním uzlem (Morkusová, 2007: 23-

                                                 
74 Za no-go oblasti se v turistické terminologii označují taková místa, která jsou pro turisty 

nebezpečná, kde turisté nejsou vítáni (většinou z důvodu charakteru místa) 
(www.en.wikipedia.org, www.thefreedictionary.com).  

75 Více o atraktivitě Prahy (ve srovnání s některými postkomunistickými městy) píše Luděk 
Sýkora v rámci výzkumu „Proměny prostorové struktury postkomunistických měst: 
srovnání Prahy, Bratislavy, Prešova a Olomouce“. 
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24).76 Z centra této městské části mizí některé pavlačové domy, staré zástavby se renovují 

a stávají se bydlením vyššího standardu. Nadto se tam, kde dříve stály dělnické kolonie 

Mrázovka či Buďánka77, staví luxusní bytové komplexy.78 Bývalé průmyslové podniky se 

mění v účelová zařízení: vznikají zde např. kancelářské prostory, hotelové objekty, 

vzdělávací instituce či základny světových organizací (např. OSN, UNICEF) a 

občanských sdružení jako třeba Člověk v tísni (Historie, MÚ). Taktéž se mění skladba 

obchodních jednotek ve prospěch zřizování heren, barů, bister i restaurací atp. (Broncová, 

1996:21).  

K rozvoji této části – ve spolupráci s městským úřadem pro Prahu 5 – přispěli 

investoři i z toho hlediska, že se kromě vlastních projektů kancelářských, obchodních, 

hotelových i rekreačních staveb finančně podíleli např. na zlepšení místní zeleně 

revitalizací parku Sacre Couer, vybudování pěší zóny kolem křižovatky Anděl a lávky do 

zmíněného parku (Fialová, 2001: 17). Rozsáhlá výstavba si taktéž kladla za cíl posílení 

funkce městské hromadné dopravy, zlepšení průjezdnosti a veřejného vybavení, obnovení 

nemovitostí a celkovou regeneraci čtvrti. To by mělo vést, podle slov bývalého starosty 

Prahy 5 Miroslava Škalouda k oživení centra, které přiláká více lidí za nákupy, zábavou i 

zaměstnáním (Váňa, 2001:1).79 

Některé novinové zdroje charakterizují Smíchov jako oblast zábavních a 

obchodních center (Jaz, 2005) a vyjadřují jeho současnou podobu názvem „Nový 

Smíchov“ (MFD, 2001).  

 

Obchodní centrum Nový Smíchov 

Součástí proměny smíchovské oblasti byla i výstavba obchodního centra Nový Smíchov. 

To patří mezi čtyři nejvýznamnější stavby, resp. záměry rozvoje této oblasti, spolu s 

administrativními a obchodními centry Zlatý Anděl, Anděl City a Anděl Park, a 

administrativním a hotelovým komplexem Smíchov Gate (Morkusová, 2007: 24). Jde o 

                                                 
76 Je zde vlakové a autobusové nádraží. Součástí dopravy jsou silniční výjezdové komunikace 

napojující se na dva tunely (Strahovský tunel a tunel Mrázovka), sedm tramvajových linek 
a především trasa metra B (Historie, MÚ). 

77 Informace dostupné z kapitoly „Způsob bydlení a bytová kultura“ z knihy Stará dělnická 
Praha (Vařeka, 1981: 163-165) či internetové stránky smichov.blog.cz. 

78 Např. bytový soubor U Trojice, který představuje uzavřený areál několika budov 
s kontrolovaným vstupem a čtyřiadvacetihodinovou ostrahou (Temelová, Novák, 2007: 
10).  

79 Je však nutno podotknout, že bytová obnova, resp. celková modernizace oblasti, se netýká 
celého smíchovského území, ale především centrální části Anděla (Temelová, Novák, 
2007: ibidem), (obr. 11, obr. 12).  
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nákupní centrum západního stylu (podle vzoru ze západních měst), které spadá do období 

2000-2004, v němž se začínají stavět obchodní centra blíže k centrálním částem města. 

Zároveň se jedná o první centrum, které bylo postaveno přímo u stanice metra (Novotná, 

2007: 64).  

Stavba nahradila haly bývalé Ringhofferovy továrny na vagóny a železniční 

tendry, která byla založena na počátku 19. století, v době průmyslového rozvoje 

Smíchova. Tato továrna, z níž se později stal automobilový závod Tatra ČKD, tvořila 

uzavřený areál několika budov a patřila k největším svého druhu. V roce 1998 byl téměř 

celý areál zbourán a továrna byla přesunuta do nových, moderních prostor na Zličíně. Z 

demoličních zásahů zbyla jen tzv. Velká a Malá Ringhofferova vila v secesním stylu, na 

něž se vztahovala památková ochrana, která měla zamezit jejich zničení. Tyto prostory 

byly začleněny do architektonického plánu výstavby OC Nový Smíchov (Jungmann, 

2007: 171). 

Realizace výstavby – na níž se podíleli inženýři-architekti D.A.Studia Martin 

Rajniš, Stanislav Fiala, Tomáš Prouza, Jaroslav Zima a Sabina Měšťanová pod záštitou 

investorů Nový Smíchov Development Company, a.s., a francouzští architekti CZV pro 

společnost Carrefour ČR, spol. s.r.o., za podpory městského úřadu Prahy 5 – probíhala 

mezi léty 1999 a 2001. Celkové investice přišly na 2,5 miliardy korun. Slavnostní otevření 

se konalo 8. listopadu 2001. Centrum, dříve známé jako Kulturní a Obchodní centrum 

Nový Smíchov, je vymezené ulicemi Plzeňská, Nová Radlická, Kartouzská a Štefánikova. 

Kromě ulice Nová Radlická je ze zbylých tří komunikací umožněn vstup do obchodního 

objektu, s tím, že nad Kartouzskou ulicí je přístup do centra zprostředkován lávkou 

z přírodního parku Sacre Couer, na nějž budova navazuje.  

 

Postoje společnosti k obchodnímu centru 

Názory, které vypovídají o stavbě Nového Smíchova, lze v zásadě rozdělit na pozitivní, 

jež zaujímají architekti-projektanti (byť poukazují na určité nedostatky), zástupci 

obchodního centra, někteří představitelé městského úřadu a určitý (převážně lokální) tisk; 

a negativní, které mají někteří architekti, již se na stavbě nepodíleli, úřední zastupitelé, 

památkáři a představitelé občanského sdružení Klub za starou Prahu.  

Architekti z D.A.Studia poukazují na to, že situace na Andělu z hlediska 

nedostatku obchodních ploch a možnosti „zasazení“ obchodního centra do okolního 

prostředí jen podporovala výstavbu centra, které by navíc zamezilo odlivu obyvatel z 

lokality (Prouza, 2001: 38; Pančíková, 2009). Záměrem těchto architektů, již si 
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uvědomovali historickou podobu a hodnotu Smíchova, bylo začlenit stavbu do městské 

zástavby pomocí více typů fasád a objemů podle měřítka a významu místa a navázat na 

stávající funkcionalistické domy (Prouza, 2001: ibidem). „Ctít charakter místa. Není 

potřeba, aby stavba na sebe upozorňovala svou mohutností“, slovy inženýra architekta 

Martina Rajniše (Rajniš, 1998: str. 64). Domnívá se, že žádná stavba by neměla narušit 

ducha místa.  

Podle názorů architektů získalo obchodní centrum podobu mírně se zvedajícího 

„zeleného kopce“, který jako by byl pokračováním přírodního parku Sacre Couer, jenž byl 

též zrenovován. Tento obraz dokresluje použitý umělý i přírodní vegetační kryt na střeše 

stavby a uliční stromořadí. Střešní kryt protíná odpředu dozadu dvousetmetrová zasklená 

linka, která tvoří střechu hlavní pasáže, kolem níž se rozkládají prodejní jednotky.80 

Celkový obraz doplňují interiéry jednotlivých objektů, jež jsou řešeny individuálním 

přístupem majitelů. To zcela logicky vedlo k pestrosti a různorodosti vnitřního zařízení.  

Vnějšímu obrazu však zcela neodpovídá interiér Nového Smíchova, jejž vytvořili 

architekti společnosti CZV. Sami představitelé D.A.Studia si uvědomují rozdílné 

výrazové prostředky, které dominovaly jejich původnímu projektu interiéru, od projektu 

CZV. Návrh D.A.Studia nebyl nakonec akceptován, a to z toho důvodu, že nebyl 

v souladu s představou komerčního centra klientů-investorů (Prouza, 2001: 40), (obr. 13, 

obr 14, obr. 15).  

Zástupci obchodního centra taktéž souhlasí s úspěšnou integrací stavby do 

struktury městské zástavby a považují Nový Smíchov s jeho nezaměnitelným vizuálním 

stylem za výraz moderní architektury (Padevětová, 2009).81 S představiteli městského 

úřadu se shodují především v tom, že výstavba centra posílila význam smíchovské čtvrti, 

pozastavila odliv obchodu a zábavy do okrajových částí a přilákala obyvatele a další 

podnikatelské činnosti (Zapletal, 2003; www.novysmichov.eu). Zástupci městského úřadu 

Prahy 5 navíc zdůrazňují, že obchodní centrum nabízí nový způsob, jak spojit obchodní, 

administrativní a popřípadě kulturní funkci82 s pracovním uplatněním obyvatel, a tak 

reagovat na požadavky trhu (Navrátilová, 1994: 10; kor, 2001). Těmito výhodami 

                                                 
80 Zvláštností obchodního centra jsou názvy pasáží, které se jmenují podle českých řek a 

pohoří – např. Vltava, Berounka, Labe, Šumava či Krkonoše (Hdk, 2003). 
81 Nevýhodu však vidí ve větším dopravním zatížení pražské části, a to z důvodů zvýšení 

počtu automobilů na silnicích a motorizovaných návštěvníků a nedokonalého řešení 
dopravní koncepce pozemních komunikací (www.novysmíchov.eu). 

82 Mezi kulturní akce patří např. pořádání vánočních koncertů či velikonočních trhů (hdk, 
2003), výstavy fotografií či módní show (Padevětová, 2009). 
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ospravedlňuje bývalý starosta Miroslav Škaloud skutečnost, že kvůli přestavbám 

průmyslových objektů mizí genius loci Smíchova, ale zároveň považuje tuto skutečnost za 

přirozený vývoj oblasti, který lidé upřednostňují před zachováním starého ducha (Váňa, 

2001). 

V lokálním tisku, zastoupeným měsíčníkem Pražská pětka, a v některých 

novinových článcích nezávislého deníku Mladá fronta Dnes, časopisu pro management 

obchodu Výběr i bulvárního zpravodaje Blesk se vyzdvihuje to, že centrum uspokojí 

různorodé potřeby návštěvníků svým bohatým sortimentem zboží, služeb, restaurací i 

zábavních klubů a bude vytvářet „pohodlnou, vzdušnou atmosféru v komfortním a 

prostorném ‚městu ve městě‘“ (Red, 1999: 15). V tomto tisku se doceňovala také dobrá 

poloha centra z hlediska dostupnosti a vizuální vzhled celého okolí (např. Henclová, 2001, 

Buleca 2001; Bigas, Konečná, 2007). V Pražské pětce se vyjádřil zástupce Centra 

současné fotografie, galerista a člen kulturní komise Prahy 5 Jiří Jaksmanický, který vidí 

možnost využít obchodní centrum ke kulturním akcím, a to je podle něho způsob, jak 

„dostat“ kulturu mezi větší počet lidí s ohledem na obrovskou návštěvnost tohoto 

„smíchovského chrámu konzumu“ (Jaksmanický, 2009).  

V negativních ohlasech některých renomovaných odborníků v oblasti architektury, 

například inženýrky architekty Markéty Cajthamlové v ročence České architektury za rok 

2000-2001 či akademického architekta Vladimíra Štulce, se tematizuje viditelný rozpor 

mezi vnitřním a vnějším prostorem (Cajthamlová, 2002), resp. nesoulad dekorativního 

řešení vnitřních prostor s návrhem objektu (Štulc, 2010). Michal Janata tvrdí, že záměr 

francouzských architektů CZV byl veden spíš požadavky investora a marketingovou 

logikou nežli tím, aby vnitřní prostor odpovídal vizi exteriéru: „[Francouzské uskupení]… 

které přizpůsobilo vnitřní prostory tuctovým požadavkům investora83… Banalita a 

prostorová nelogičnost vnitřku nekoresponduje se zdařilým pojednáním fasád.“ (Janata, 

2001: 42).  Podle jeho názoru tak objekt působí schizofrenně: vnitřek popírá vnějšek.84 

Negativně se k obchodnímu centru staví i inženýrka architektka Hana Gregorová, 

která zároveň působí jako referent I. oddělení odboru výstavby na městském úřadu pro 

Prahu 5. Podle jejích slov je stávající architektonická podoba stavby důsledkem rychlého a 

                                                 
83 Tvrdí, že architekti D.A.Studia by se bývali snažili přehledně uspořádat prostor s co 

nejkratšími cestami mezi jednotlivými místy, a nadto řešili stavbu s ohledem na městské 
okolí a prostorové vztahy. Současná podoba vnitřního prostoru je nelogická a materiálově 
a technologicky tuctová, vedena strategickým záměrem investorů (Janata, 2001: 42). 

84 Další informace jsou dostupné z článků Šimek, Pavel. 2002. „Vegetační úprava nového 
Smíchova“ In Zahrada – Park – Krajina 12 (1): 8-9. 
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dobře nenaplánovaného projektu (bez potřebných analýz), chybí jí výrazové prostředky a 

zničila genius loci místa (Gregorová, 2009).  

Ze strany odpůrců stavby se také ozývají hlasy renomovaných odborníků z ústavů 

památkové péče a Výzkumného centra průmyslového dědictví85 na jedné straně a 

představitelů občanského sdružení Klubu za starou Prahu na straně druhé.86 Inženýrka 

architektka Eva Dvořáková ze Státního ústavu památkové péče i Petr Vorlík 

z Výzkumného centra průmyslového dědictví a ředitel tohoto centra Benjamin Fragner 

varují proti demolicím historických (technických či průmyslových) staveb, které jsou 

autentickým vyjádřením naší minulosti (především industriální etapy 19. století), ale nyní 

ustupují velkému investičnímu tlaku a jsou nahrazovány supermarkety a kancelářskými 

objekty. Právě stavbu Nového Smíchova považují památkáři za odstrašující případ, kdy 

téměř zmizela proslulá Ringhofferova továrna (Klapalová, 2001; Švec, 2007).  

Benjamin Fragner navíc poukazuje na to, že developeři se chovají k mnohým 

bývalým průmyslovým objektům velmi necitlivě a zacházejí s nimi jako s „produkty 

z realitní kanceláře“, které využívají k takovým účelům, jež jim přinesou zisk, resp. 

navrátí vložené investice do tohoto pozemku a projektu. Z toho pohledu pro ně není objekt 

industriální památkou hodnou k zachování. Tvrdí však, že zrekonstruovaný objekt ztrácí 

své kouzlo (Kasanová, 2005). V případě Ringhofferovy továrny investoři využili také 

nesouladu odborníků ohledně toho, jaké části továrny se mají zachovat.87  

K demolici továrny na Smíchově se vyjádřil i Klub za starou Prahu, který považuje 

tuto rekonstrukci za nepřiměřený, nenaplánovaný a z části neprůhledný zásah do prostředí. 

Ringhofferova továrna pro něj představovala ojedinělou historickou památku v souvislosti 

s tím, že vykazovala stavební fáze ze starší doby a jedinečné konstrukční řešení vnitřního 

prostoru (Hanzlíková, 2002). Předsedové Klubu přátel starého Smíchova dodávají, že 

zmizel industriální duch: „Sedávali jsme v hospodě u Tatrovky a sledovali, jak z továrny 

vyjížděly nové vagony, to bylo pěkné…“(Ab, jjb, 2008: 4). 
                                                 
85 Toto centrum, které funguje díky grantům ČVUT, vytváří seznam průmyslových památek, 

hledá jiné možnosti jejich využití a monitoruje současný stav výstaveb 
(www.vcpd.cvut.cz).  

86 Klub za starou Prahu je organizace, která se od svého založení roku 1900 věnuje ochraně 
památek v Praze. Sleduje proměnu města, posuzuje přestavby a snaží se bojovat za 
zachování architektonického a kulturního dědictví. V čele stojí odborníci z oblasti historie, 
umění, architektury a urbanismu, ale jejími členy jsou i lidé z řad laické veřejnosti, jež 
mají stejný zájem (www.zastarouprahu.cz).  

87 Další informace o vývoji průmyslového dědictví např. v díle profesora Fragnera: 
„,Brownfield’ v souvislostech průmyslového dědictví“ v časopise Vesmír 84/2005 
(internetové stránky www.vesmir.cz).  
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V seriózním tisku Mladé fronty Dnes a v některých geografických výzkumech 

vědců z Přírodovědecké fakulty, v nichž se věnovali rozvoji Smíchova, se objevil i názor, 

který upozorňoval na to, že revitalizace, která je také spjatá s obchodním centrem, se 

nedotýká celé smíchovské oblasti, a že zde stále existují čtvrti dělnického charakteru ve 

stylu starých pavlačových činžáků (Beňová, 2001; Temelová, Novák, 2007).  
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3. Vybraná restaurační zařízení v obchodním centru Nový Smíchov – 

místa či ne-místa? 

 

3.1 Klientela jednotlivých restauračních objektů v denním časovém rytmu 

Každé restaurační zařízení má svůj rytmus. Fast food McDonald’s otevírá každý den 

v 7.30 a zavírá ve 24.00. V průběhu dne se jeho klientela mění. První hodiny po otevírací 

době patří tato restaurace především mladým lidem, oblečeným v elegantní88 a sportovně-

elegantní89 módě, ve věku od 25 let do 35 let a společensky90 či elegantně oblečeným 

lidem mladší střední generace ve věku do 45 let, převážně ženského pohlaví, z nichž 

někteří se věnují mimo konzumaci teplých nápojů a pokrmů u snídaně i pracovním, resp. 

vzdělávacím, či relaxačním aktivitám.91,92 Tato skupina lidí střední generace je také 

nejsilnější v některých ranních víkendových hodinách. Méně zastoupenými návštěvníky 

jsou – moderně oděni do džínů a triček – mladiství (studenti) ve věku do 20 let, kteří 

s sebou mají batohy či aktovky; maminky či rodiče s dětmi kojeneckého a předškolního 

věku93 a lidé ve věku 45-50 let, již nosí sportovně-elegantní oblečení. Lidé důchodového 

věku, nejčastěji oděni do staromódních kalhot a sukní s košilí či halenkou, kteří 

                                                 
88 Ženy nosí například kalhoty a halenky z různých materiálů a barev v módních značkách 

např. Zara, Benetton, H&M, Promod, Attrattivo, Orsay v celkové hodnotě kolem tisíce až 
dvou tisíc korun, s módními doplňky a společenskou obuví, muži mají kalhoty tmavých 
barev s barevnými košilemi a polobotkami značky např. Next, Zara, Mark&Spencer 
v hodnotě od tisíce až několika tisíc korun za dražší značky (Lacoste, OP Prostějov). 
Spolu s tím mají zimní bundy či kabáty a kabelky (Zdroj: Zúčastněná pozorování 
McDonald’s 17. října a 19. listopadu 2009). 

89 Například módní, různě barevné džíny a trika značek New Yorker, H&M, C&A, Orsay, 
Camaieu v cenovém rozmezí méně než tisíc korun až tisíc korun, popřípadě mají jako 
svrchní oděv mikiny (Zdroj: Zúčastněná pozorování McDonald’s 17. října a 19. listopadu 
2009). 

90 Tedy kalhoty, košili, sako a popřípadě kravatu značky Zara, Mark&Spencer, OP Prostějov 
v hodnotě až několika tisíc korun (tři tisíce a výš). U některých mužů jde rozeznat na 
základě tohoto oblečení, že pracují v kancelářských prostorách (Zdroj: Zúčastněná 
pozorování McDonald’s 17. října a 19. listopadu 2009). 

91 Např. doučování, řešení pracovních úkolů (Zúč.pozorování McDonald’s 19. listopadu 
2009) nebo čtení bulvárního i seriózního tisku (např. deník Blesk, Mladá fronta DNES, 
Právo) (Zúč.pozorování McDonald’s 14. a 17. října 2009). 

92 Informace o konzumaci především teplých nápojů a využití fast foodu jako místa konání 
pracovních schůzek či doučování mi byla potvrzena manažerkou restaurace (Zdroj: 
Rozhovor s personálem – Žena, 27 let, Středoškolské vzdělání, listopad 2009). 

93 Manažerka restaurace se naopak domnívá, že maminky s dětmi navštěvují restauraci právě 
v dopolední čas, resp. po celou otevírací dobu, s výjimkou večera, kdy jejich počet 
výrazně ubývá (Zdroj: Rozhovor s personálem – Žena, 27 let, Středoškolské vzdělání, 
listopad 2009). 
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konzumují především kávu či shake a zmrzlinu, navštěvují restauraci zcela minimálně, a 

to po celou otevírací dobu.94 Ráno do restaurace dochází taktéž zaměstnanci McDonaldu. 

Ranní chod fast foodu je klidný, i celé obchodní centrum se teprve „probouzí“, 

návštěvníci nespěchají a tráví v této restauraci delší čas (až hodinu). 

K výrazné změně dochází v polední dobu, kdy je restaurace frekventovanější a 

mezi zákazníky se navyšuje počet moderně i elegantně oblečených mladistvých ve 

studentských letech a mladých lidí ve věku do 35 let, kteří konzumují ve větším množství 

menu s kuřecími či hovězími hamburgery, hranolky či kuřecími kousky a limonádami 

značek Coca-cola, Sprite či Fanta95 – zvyšuje se počet lidí mužského pohlaví a naopak 

zanedbatelně navštěvují restauraci lidé starší 40 let. Mezi hosty převažují smíšené, mužské 

či ženské páry nad jednotlivci. Taktéž se v tuto dobu oslabují mimo konzumační aktivity s 

výjimkou vzájemné konverzace se společníkem a dochází k nárůstu počtu zákazníků, kteří 

v restauraci pouze nakoupí jídlo do papírové tašky s logem fast foodu a vzápětí ji 

opouštějí – jejich doba návštěvy je minimální.96 V tuto denní dobu je zde vidět větší počet 

zákazníků s nákupními taškami místních obchodních značek. V době oběda (i večeře) se 

v restauraci zastaví několik lidí z místních kancelářských firem oblečených do ryze 

společenských šatů, kteří si objednají hamburger.97 

Tento ruch, který je způsoben v polední době, je v brzkém odpoledni okolo 14.00 

oslaben a počet návštěvníků je stabilně nižší. Jsou zde převážně sportovně-elegantně 

oděné maminky s dětmi v džínách a triku, které si hrají v playlandu.98 Proměnu zažívá 

restaurace k pozdnímu poledni kolem 17.00, kdy je tento čas z hlediska návštěvnosti 

                                                 
94 Na menší zastoupení seniorů, kteří si občas přinesou vlastní jídlo, také poukazuje 

manažerka restaurace (Zdroj: Rozhovor s personálem – Žena, 27 let, Středoškolské 
vzdělání, listopad 2009). 

95 Podle zakázek je doba obědu charakteristická větším počtem objednaných menu (Zdroj: 
Rozhovor s personálem – Žena, 27 let, Středoškolské vzdělání, listopad 2009). 

96 Mezi tyto lidi spadají návštěvníci i zaměstnanci obchodního centra (Zdroj: Zúč.pozorování 
McDonald’s 1. října a 19. listopadu 2009).  

97 Podle rozhovoru s manažerkou restaurace se lidé z místních kanceláří objevují v restauraci i 
ráno. Během oběda se sem zastaví i lidé z místních obchodů, kteří si také berou jídlo 
s sebou. Polední a odpolední doba je také charakteristická návštěvou stálých klientů, jimiž 
jsou především studenti a lidé střední generace, kteří si často objednávají stejné menu 
(Zdroj: Rozhovor s personálem – Žena, 27 let, Středoškolské vzdělání, listopad 2009). 

98 Občas se zde konají narozeninové oslavy (zúčastněné pozorování McDonald’s 1. a 14. října 
2009).  
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silnější a frekvence se přibližuje polednímu stavu.99 V tuto dobu představují nejpočetnější 

skupinu především mladí lidé ve věku do 25 let, převážně pak mladiství studenti do 20 let, 

kteří se věnují především konzumaci hamburgerů, hranolek a limonád a konverzaci – 

jejich návštěva se pohybuje v rozmezí od půl hodiny do hodiny a půl. Minimálně se zde 

vyskytují cizinci. Méně často zde lidé vykonávají pracovní či vzdělávací činnost. Tato 

doba patří taktéž maminkám a dětem kojeneckého, předškolního i školního věku.100  

Ve večerních hodinách, kdy je stále vyšší frekvence návštěvnosti, se mění situace 

v tom ohledu, že se zde vyskytuje menší počet dětí, které již s maminkami odešly, a lidí 

v mladší střední generaci 35-45 let. Mezi návštěvníky, kteří jsou většinou oblečeni 

neformálně, se nacházejí častěji lidé, kteří po nakoupení ihned opustí restauraci.101 

Mladiství se věnují také čtení knih či prohlížení časopisů102, lidé mladší generace si 

vyřizují schůzky či se doučují.103 Čas před zavírací dobou je z hlediska návštěvnosti slabší 

s ohledem na skutečnost, že místní obchody se zavírají, a restaurace se pomalu 

vyprazdňuje. 

Rytmus svátečního dne je víceméně stejný, jen s výjimkou některého víkendového 

dopoledního času, kdy se ve fast foodu McDonald´s vyskytuje větší počet maminek či 

rodičů s dětmi104, a některého svátečního odpoledne, během něhož se zvyšuje podíl 

zákazníků mužského pohlaví.105 O víkendu navštěvují McDonald´s lidé z  kanceláří jen 

minimálně. 

 

Restaurace Český svět je otevřena denně od 10.00 do 22.30, resp. do 22.00 v neděli a 

pondělí. Klientela se zde během dne mění. V ranních či dopoledních hodinách, kdy je 

restaurace klidnější, navštěvují zařízení převážně muži ve věkovém rozmezí 35-50 let, 

kteří jsou oblečeni elegantně a společensky a někteří sportovně do teplákové soupravy 

                                                 
99 Tato informace o frekvenci návštěvnosti mi byla potvrzena také manažerkou restaurace. 

(Zdroj: Zúč.pozorování McDonlad’s 1. října a 14. listopadu 2009, Rozhovor s personálem 
– Žena, 27 let, Středoškolské vzdělání, listopad 2009).  

100 Manažerka restaurace potvrzuje informaci, že v odpolední dobu chodí do fast foodu mladí 
studenti (Zdroj: Rozhovor s personálem – Žena, 27 let, Středoškolské vzdělání, listopad 
2009). 

101 Zdroj: Zúč. pozorování McDonlad’s 14. října 2009. 
102 Z knih si nejčastěji četli zákazníci odpočinkovou literaturu, například romány či povídky, 

méně pak odbornou literaturu; mezi tiskem převažovaly časopisy bulvárního charakteru či 
magazíny (např. deník Blesk, Aha!, magazín Žena a život, Glanc atp.).  

103 Zdroj: Zúč. pozorování McDonald’s 29. listopadu 2009.  
104 Zdroj: Zúč. pozorování McDonald’s 17. října 2009.  
105 Zdroj: Zúč. pozorování McDonald’s 14. listopadu 2009. 
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světové značky106. Ti se aktivně zabývají mimo konzumačními, resp. pracovními 

činnostmi107,108. Mezi další návštěvníky v této době patří lidé důchodového věku 

staromódně i elegantně oblečení do sukní či kalhot s halenkami, kteří se věnují 

konverzaci, popř. čtení tisku.109 Zcela výjimečně restauraci navštěvují mladí lidé a děti.110 

V tuto dobu si zákazníci objednávají převážně teplé nealkoholické nápoje a pokrmy 

z tradiční české kuchyně, například vepřo-knedlo-zelo.111  

 Polední doba je charakteristická vyšší frekvencí návštěvníků, což způsobuje větší ruch a 

pohyb. Věková skladba zákazníků je víceméně stejná, proměňuje se však z hlediska 

pohlaví, kdy přibývá více žen, i z hlediska národnosti – v restauraci nejsou výlučně jen 

Češi112. Hosté se věnují především konzumaci poledního menu – převážně jídla z české 

kuchyně113 a pivo, víno i nealkoholické nápoje.114 Převažují zde mužské a smíšené páry a 

                                                 
106 Zákazníci jsou oděni v podobných módních značkách jako ve fast foodu McDonald´s v 

taktéž přibližné cenové hladině. Sportovní oblečení je většinou značky Addidas či Nike 
v ceně kolem dvou tisíc korun. Senioři jsou často oblečeni ve starším oděvu, který má 
nižší cenovou hodnotu (Zdroj: Zúčastněné pozorování Český svět 30. listopadu 2009). 

107 Muži z firem si zde vyřizují pracovní záležitosti, v mnoha případech k tomu využívají 
poznámkové bloky, diáře, mobilní telefon a notebook (Zdroj: Zúčastněné pozorování 
Český svět 30. listopadu 2009). 

108 V rozhovoru s personálem jsem získala informace, které potvrzovaly skutečnost, že ranní 
doba patří k neklidnějšímu času z celého dne. Taktéž mi někteří z nich potvrdili informaci, 
že v restauraci převažují většinou muži nad ženami, kteří se věnují pracovním schůzkám, 
které spojují s dopoledním posezením u kávy nebo obědem (Zdroj: Rozhovor 
s personálem – Žena, 23 let, Středoškolské vzdělání, leden 2010; Muž, 23 let, 
Středoškolské vzdělání, leden 2010). 

109 Převážně ženy seniorky si čtou například deník Mladá fronta DNES, Právo či magazín 
Žena a život a Rytmus života. 

110 Minimální počet mladistvých do osmnácti let potvrzují i někteří členové personálu (Zdroj: 
Rozhovor – Muž, 23 let, Středoškolské vzdělání, leden 2010). 

111 I v tomto případě je pravda, že v dopolední čas převažuje objednávka teplých kávových 
nápojů (Zdroj: Rozhovor – Žena, 23 let, Středoškolské vzdělání, leden 2010; Muž, 23 let, 
Středoškolské vzdělání, leden 2010).  

112 Restauraci navštívili lidé, kteří pocházeli z Německa, Ruska a zemí Dálného východu. 
Členové personálu zdůrazňovali především větší počet Rusů (Zdroj: Zúč. pozorování 
Český svět 25. a 26. listopadu a 6. prosince 2009; Rozhovor – Žena, 23 let, Středoškolské 
vzdělání, leden 2010 a Muž, 23 let, Středoškolské vzdělání, leden 2010).  

113 Lidé využívají nabídku menu, které se skládá z polévky a hlavního jídla, za cenu nižší než 
při koupi jednotlivých pokrmů zvlášť. Objednávají si např. vepřo-knedlo-zelo, vařené 
koleno, guláš či svíčkovou s knedlíky. (Zúč. pozorování Český svět 30. listopadu a 6. 
prosince 2009).   

114 Tato informace mi byla potvrzena personálem (Rozhovor – Žena, 23 let, Středoškolské 
vzdělání, leden 2010; Muž, 23 let, Středoškolské vzdělání, leden 2010).  
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mezi zákazníky se nachází i stálí klienti.115 Návštěvníci v restauraci jen minimálně 

využívají službu, díky níž si mohou objednat jídlo, které si vzápětí odnesou s sebou. Doba 

návštěvy se pohybuje od třiceti minut výše. Ke změně dochází v brzkém odpoledním čase, 

kdy se zmírňuje frekvence návštěvnosti a převládají zde senioři.116 Zákazníci se více 

zabývají mimo konzumačními činnostmi.117 V tuto dobu je zde vyšší počet samotných 

jedinců i lidí, kteří si s sebou přinášejí tašky z místních obchodů. K pozdnímu odpoledni 

se již minimálně vyskytují v restauraci lidé důchodového věku.118 

Pozdně odpolední a večerní hodiny patří převážně moderně-elegantně oděným 

mladým lidem ve věku od 25 let do 35 let119, kteří klientelu „omlazují“, a elegantně 

oblečeným lidem ve střední generaci, převážně ve věkovém rozmezí 35-50 let. V tuto 

dobu již převažují ženy. Zákazníci konzumují ve větší míře alkoholické nápoje, kromě 

pokrmů z tradiční české kuchyně si objednávají také těstoviny.120 V tento čas se udržuje 

stabilně vyšší počet kuřáků. Mladiství a rodiny s dětmi kojeneckého a předškolního věku 

jsou spíše v menšině. Kolem 19.00 se počet zákazníků navyšuje. V tuto dobu se věnují 

                                                 
115 Pozorovala jsem vztah ženy důchodového věku a personálu, který překračoval hranice 

vztahu neznámého zákazníka a obsluhy. Tato informace mi byla potvrzena s tím, že mezi 
stálé klienty patří lidé různých věkových kategorií. Často sem chodí lidé z kanceláří, ale i 
známé osobnosti. Stálí klienti si vesměs objednávají stejná jídla (Zdroj: Zúč. pozorování 
Český svět 30. listopadu 2009, Rozhovor s personálem – Žena a Muž, 23 let, 
Středoškolské vzdělání, leden 2010).   

116 Obsluha také poukazuje na denní rytmus: v době oběda (mezi dvanáctou hodinou a třetí 
odpolední hodinou) je frekvence návštěvnosti vyšší, poté se stav zákazníků snižuje a jejich 
počet opět narůstá po páté či šesté hodině večer. Vliv na frekvenci návštěvnosti má také 
počasí – v zimě, kdy se lidé více pohybují v uzavřených prostorách, je návštěvnost vyšší 
než v létě, kdy lidé dávají přednost otevřeným zahrádkám s možností posezení venku 
(Zdroj: Rozhovor: Muž, 23 let, Středoškolské vzdělání, leden 2010). 

117 Např. muži z kanceláří si zde vyřizují pracovní schůzky či telefonní hovory. Ženy se věnují 
vzájemné konverzaci u šálku kávy, popř. čtení tisku (Zúč. pozorování Český svět 26. 
listopadu). 

118 Tuto informaci mi členové personálu nepotvrdili. Podle jejich zkušeností chodí do 
restaurace senioři i ve večerní dobu za účelem posezení si s přáteli (Zdroj: Rozhovor 
s personálem – Žena a Muž, 23 let, Středoškolské vzdělání, leden 2010). 

119 Mladí lidé nosí nejčastěji moderní džíny či kalhoty, jejichž tvar je rovného či dole se 
zužujícího střihu, barevná trika s potisky různých motivů či elegantní halenky, značky 
např. Zara, Roxy, Ed Hardy, Orsay, Promod. Hodnota jejich oblečení se může pohybovat 
od tisíce do několika tisíc korun.  

120 Podle zkušeností některých členů personálu patří tento čas mladším lidem. Spolu 
s ostatními konzumují ve větším množství alkoholické nápoje (Zdroj: Zúč. pozorování 
Český svět 25. listopadu a 5. prosince 2009; Rozhovor – Muž, 23 let, Středoškolské 
vzdělání, leden 2010).  
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konzumaci i pracovním činnostem, méně se zabývají čtením tisku.121 Ruch, který byl 

charakteristický přes polední a odpolední dobu, ustává a postupně zde lidé ke konci 

pracovní doby ubývají – nejedná se o nárazový pokles. 

Rytmus svátečního dne je, až na některé výjimky, podobný. O některém 

víkendovém dopoledni navštěvují restauraci více ženy, než je tomu ve všední den. Během 

svátečního dne se v restauraci také objevují častěji mladí lidé i celé rodiny, které sem 

chodí na oběd, popř. večeři. Méně se zde naopak vyskytují lidé z kancelářských 

prostorů.122 Zákazníci restaurace jsou spíše neformálně oblečeni. 123  

 

Kavárna Creperie má otevřeno denně od 9.30 do 22.15, resp. 22.30 v pátek a sobotu a 

22.00 v neděli. Během všedního dne se klientela této kavárny proměňuje. V ranních 

hodinách, během nichž je v prostoru větší klid, patří restaurace moderně, sportovně-

elegantně oblečeným mladým lidem ve věku kolem 25 až 30 let a lidem ze střední 

generace ve věku do 50 let, kteří nosí převážně elegantní módu124, s výraznou převahou 

žen. Zákazníci, kteří si objednávají spíše teplé i studené nealkoholické nápoje, se věnují 

vzájemné konverzaci.125 Na židlích mají pověšeny svrchní oděvy a aktovky. V této době 

jsou v restauraci především ženské páry.126 

Ke změně dochází v polední době, která je charakteristická vyšší frekvencí 

návštěvnosti. V kavárně převažují stále ženy, a to ze střední generace ve věku od 35 do 55 

let. V dopoledních i poledních hodinách jsou v menšině mladiství, maminky s dětmi 

kojeneckého či předškolního věku i senioři, kteří netvoří početnou skupinu návštěvníků 

                                                 
121 Někteří členové obsluhy se však domnívají, že pracovní schůzky v této době ubývají. 

V některých dnech se zde konají oslavy narozenin a promoce, popř. firemní večírky 
(Zdroj: Rozhovor s personálem – Žena a Muž, 23 let, Středoškolské vzdělání, leden 2010). 

122 Tyto informace mi byly potvrzeny členy personálu. Někteří zákazníci navštíví restauraci 
před kinem či po něm. 

123 Zdroj: Zúč. pozorování Český svět 5. a 6. prosince 2009. 
124 Návštěvníci kavárny Creperie mají na sobě oblečení stejných značek jako návštěvníci 

McDonaldu – ženy nosí elegantní módu např. značky Zara, Promod, Benetton; sportovně 
elegantní oděvy jsou z módních butiků H&M, New Yorker a Orsay. U mužů pak 
převažují značky Mark&Spencer a H&M. Hodnota oblečení se nachází v podobné cenové 
relaci jako u návštěvníků fast foodu, popř. restaurace Český svět. 

125 Informaci o tom, že si návštěvníci v dopolední čas objednávají více pití než jídla, mi 
potvrdil majitel (provozní) této restaurace (Zdroj: Zúč. pozorování Creperie 18. října a 16. 
listopadu 2009; Rozhovor – Muž, 42 let, Vysokoškolské vzdělání, leden 2010). 

126 Podle zkušeností majitele se během některého dopoledne i poledne nachází v restauraci 
větší počet mužů (Zdroj: Rozhovor – Muž, 42 let, Vysokoškolské vzdělání, leden 2010).  
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v žádnou denní dobu.127 V době oběda navštěvují restauraci i cizinci hovořící ruským či 

anglickým jazykem.128 Hosté si objednávají ve větším počtu hlavní jídla, převážně slané či 

sladké palačinky a bagety a doba jejich návštěvy se postupně prodlužuje.129 Někteří 

zákazníci s sebou mají nákupní tašky s logy místních butiků.  

V odpolední čas zaznamenává klientela výrazné změny, neboť se navyšuje podíl 

mladistvých ve sportovně-elegantním oblečení i samotných jedinců, které představují 

především lidi ze střední generace. Vyšší návštěvnost zaznamenává kavárna mezi 14.00 až 

15.00, přičemž některá odpoledne se tvoří zástup lidí, již čekají na uvolnění místa, a poté 

po 16.00.130 V této době navštěvují kavárnu v minimálním zastoupení maminky 

s mladšími dětmi předškolního věku. Vedle konzumace alkoholických i nealkoholických 

nápojů a hlavních jídel se častěji objevují mimo konzumační činnosti.131 Nachází se zde 

větší počet kuřáků.  

K další proměně návštěvníků dochází v pozdně odpoledních a večerních hodinách, 

kdy kavárna patří především elegantně i sportovně oděným mladým lidem ve věku 25-35 

let, jejichž počet je stabilně nejvyšší, a lidem ve věku 40-50 let, kterých k pozdně 

večerním hodinám ubývá (jejich počet je stabilně nižší i některé víkendové večery).132 Ve 

večerním čase se vyskytují v kavárně senioři velice zřídka. Převládají zde ženy a 

návštěvníci ve smíšených párech a početnějších skupinách.133 Frekvence návštěvnosti se 

kolem 18.00 ještě navyšuje. Lidé se věnují převážně konverzaci a konzumaci kávy, čaje i 

                                                 
127 Majitel restaurace potvrzuje skutečnost, že mezi návštěvníky kavárny patří senioři či 

maminky s dětmi jen minimálně, přestože je kavárenské menu, které obsahuje sladké 
palačinky a různé druhy dezertů, zaměřeno na tyto skupiny. Zároveň však dodává, že lidi 
v důchodovém věku pravděpodobně odrazuje vyšší cena produktů (Zdroj: Rozhovor – 
Muž, 42 let, Vysokoškolské vzdělání, leden 2010).  

128 Zdroj: Zúč. pozorování Creperie 16. listopadu 2009.  
129 Bylo mi potvrzeno, že mezi nejčastěji objednávané pokrmy patří především sladké 

palačinky (Zdroj: Rozhovor – Muž, 42 let, Vysokoškolské vzdělání, leden 2010). 
130 Tato situace však nenastává každý den, zvláště ne během víkendu. Navíc je i v tomto 

restauračním zařízení ovlivněna návštěvnost počasím (Zdroj: Zúč. pozorování Creperie 
17. a 22. října 2009; Rozhovor – Muž, 42 let, Vysokoškolské vzdělání, leden 2010). 

131 Někteří zákazníci se zabývají seriózním i bulvárním tiskem (např. deník Právo, magazíny 
Žena a život či Rytmus života), románovými či povídkovými knihami, popř. se věnují 
práci s diářem (či poznámkovým blokem) nebo pracují na notebooku. Majitel této kavárny 
také pozoruje, že se hosté věnují např. pracovním schůzkám či sebevzdělávání (Zdroj: 
Zúč. pozorování Creperie 22. října 2009; Rozhovor – Muž, 42 let, Vysokoškolské 
vzdělání, leden 2010).  

132 Zdroj: Zúč. pozorování Creperie 10. a 22. listopadu 2009. 
133 Informace o tom, že především v pozdně odpoledních či večerních hodinách převažuje 

počet žen, mi potvrdil i majitel kavárny (Rozhovor – Muž, 42 let, Vysokoškolské 
vzdělání, leden 2010). 



42 
 

vína a různých druhů palačinek a pohárů, méně pak pracovním aktivitám.134 V hodinách 

před zavírací dobou se restaurace pomalu klienty opouští. 

Sváteční rytmus této kavárny se odlišuje víceméně tím, že v některou dopolední 

dobu zde tráví více času mladiství, kteří ale naopak nemusí nutně navštěvovat kavárnu 

v odpoledních hodinách, a vyskytuje se zde i více mužů než ve všední den. Víkendová 

odpoledne mohou být také časem, kdy chodí do kavárny spíše páry než jednotlivci.135 

 

Závěrečná shrnutí 

Pro všechny zkoumané restaurace platí, že v dopoledních hodinách se nachází v restauraci 

méně zákazníků, než tomu je v polední, odpolední a večerní době. V každé restauraci je 

pravidlem, že převažuje počet párů nad počtem jedinců. V restauraci McDonald’s je 

klientela různorodá, skládá se především z mladistvých, lidí mladé generace a střední 

generace (ve věku kolem 50 let). Důležitou součástí jsou maminky (rodiče) s dětmi 

různého věku, kteří si zde hrají v playlandu. Minimálně se zde vyskytují senioři. Taktéž je 

zde typické si nechat zabalit jídlo s sebou. 

Oproti tomu je restaurace Český svět navštěvovaná převážně lidmi ve věkovém 

rozhraní 40-55 let a seniory, kteří zde představují početnou složku. Klientela je zde 

většinou starší než v McDonald‘s a taktéž se mezi nimi objevují kuřáci. Ve větším 

zastoupení se zde nachází muži z kancelářských firem, z nichž si většina vyřizuje pracovní 

záležitosti. V restauraci se minimálně vyskytují děti v kojeneckém a předškolním věku. 

Lidé si zde neberou jídlo s sebou, nýbrž si ho sní v prostorách restaurace. Celková doba 

návštěvy je zde delší než v McDonaldu. 

Kavárna Cukrárna Creperie představuje „střed“ mezi oběma restauracemi. 

Nevyskytují se zde v takovém počtu ani mladiství jako v McDonaldu, ani senioři jako 

v restauraci Český svět. Navštěvují ji častěji kuřáci. Oproti dvěma předchozím zařízením 

je v Creperii zřetelná převaha hostů ženského pohlaví. Podobně jako v Českém světě se 

zde děti pohybují v menším počtu.  

 

                                                 
134 Majitel kavárny také zdůrazňuje, že alkoholické nápoje se více podávají v pozdních 

odpoledních a večerních hodinách (Zdroj: Rozhovor – Muž, 42 let, Vysokoškolské 
vzdělání, leden 2010). 

135 Podle zkušeností majitele jsou víkendy také charakteristické delší dobou návštěvy 
v kavárně a tím, že v sobotu si lidé více objednávají pokrmy a v neděli naopak nápoje 
(Zdroj: Zúč. pozorování Creperie 17. a 18. října a 22. listopadu 2009; Rozhovor – Muž, 42 
let Vysokoškolské vzdělání, leden 2010.)  
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3.2 Sonda do demografické a socioprofesní skladby návštěvníků jednotlivých 

restauračních objektů ve zkoumaném vzorku 

Vzorek vznikal na principu strategie účelového výběru. Na základě analýzy předchozích 

pozorování jsem zjistila, jaké typy lidí (věkové skupiny) ze všech věkových kategorií 

navštěvují tato restauračních zařízení, a v návaznosti na tyto výsledky jsem provedla se 

zástupci těchto skupin rozhovory s tím, že jsem zohlednila, zda v restauracích 

převažují/minimálně se vyskytují některé věkové generace. 

 Již existuje výzkumná zpráva, zaštítěná managementem obchodního centra, 

která mapuje demografickou a socioprofesní skladbu návštěvníků, a můj výzkum tyto 

výsledky potvrzuje v případě restaurace Český svět.136 Do zkoumaných restauračních 

zařízení v obchodním centru chodí jak pražští obyvatelé, tak lidé z mimopražských lokalit.  

 

Přibližně polovina návštěvníků fast foodu McDonald’s pochází z blízkého okolí 

Smíchova a městských čtvrtí – převážně ze Zbraslavi, Motole a Barrandova, které spadají 

do městské části Prahy 5.137 Patří mezi ně především muži a ženy mladší a střední 

generace v rozmezí 33-43 let pracující převážně ve službách, ženy staršího důchodového 

věku nad 70 let a mladiství studenti vysokých škol. Jedna informátorka mladší generace 

středoškolského vzdělání se přestěhovala ze Smíchova do jiné pražské části – Prahy 7. 

Z ostatních městských čtvrtí a ze vzdálenějších oblastí se do fast foodu sjíždějí lidé 

různých věkových kategorií – dívky základní školou povinné a muž střední generace 

dělnického povolání z Prahy 4, studentky vysokých škol z Prahy 1, 6, 9 a Prahy-Suchdol, 

z nichž jedna absolvovala smíchovskou střední školu a jedna má místo trvalého pobytu v 

obci u Domažlic, a žena-podnikatelka ve střední generaci s dcerou z Prahy 6 a seniory 

z Prahy 8.138  

 

Restauraci Český svět navštěvuje ze vzorku více jak polovina hostů, kteří bydlí na 

Smíchově nebo Praze 5 – především na Zbraslavi.139 Spadají mezi ně mladí muži a ženy 

                                                 
136 Agentura pověřená zástupci obchodního centra provedla kvantitativní výzkum (srovnávací 

analýzu návštěvníků obchodního centra) pomocí face-to-face rozhovorů s 509 
respondenty v období 2. 9. až 2. 10. 2008 a ve výsledné zprávě se zveřejnilo mimo jiné 
prvenství návštěvníků z lokality Prahy 5 a přilehlých čtvrtí (Padevětová, 2009).  

137 V mém vzorku je to pět informátorů, kteří bydlí na Smíchově, a čtyři z Prahy 5 
z celkových dvaceti tří.  

138 Jedná se o čtrnáct informátorů ve vzorku z dvaceti tří. 
139 Z celkového počtu třinácti rozhovorů v této restauraci je těchto informátorů osm, pět ze 

Smíchova a tři z Prahy 5. 
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studentského věku, lidé mladší a střední generace pracující převážně ve službách, již 

dosáhli základního i středoškolského vzdělání, a ženy důchodového věku.  

Do Českého světa dojíždějí v menšině také seniorky z Prahy 6 a jeden pracující 

muž studentských let se přestěhoval ze Smíchova na Prahu 10. Restaurace stahuje taktéž 

ženy střední generace, které jsou ženami v domácnosti, i muže střední generace 

středoškolského vzdělání, již pracují ve službách, z mimopražských obcí – např. Nymburk 

či Říčany.140  

 

Do kavárny Creperie chodí méně než polovina zákazníků, kteří pocházejí z blízkého 

okolí Smíchova.141 Patří sem především studentky vysokých škol, které zde bydlí 

v podnájmu a jejichž trvalým bydlištěm je obec Domažlice, a muži střední generace, kteří 

dosáhli středoškolského vzdělání a podnikají, resp. obchodují.  

Polovina zákazníků dojíždí z jiných městských částí – jde o vysokoškolské 

studentky z Prahy 6, ženy střední generace z Prahy 4, 7 a 9 se středoškolským a 

vysokoškolským vzděláním, které podnikají nebo pracují ve službách, a maminky mladší 

generace na mateřské dovolené z Prahy-východ.142 V kavárně se vyskytují taktéž 

návštěvníci, převážně ženy mladší a střední generace středoškolského vzdělání, 

z mimopražských měst – např. Příbram či Domažlice.143 

  

Závěrem 

S výjimkou kavárny Creperie a fast foodu McDonald’s je početná část hostů restaurace 

Český svět z relativně blízkého okolí Prahy 5, do níž patří někteří studenti vysokých škol, 

lidé mladší a střední generace a důchodového věku s tím, že někteří zákazníci na 

Smíchově dříve bydleli. V porovnání s fast foodem se v restauraci a kavárně objevuje více 

lidí, kteří nepocházejí z Prahy.  

Většina z návštěvníků všech restauračních zařízení využívá toto zařízení resp. 

obchodní centrum z toho důvodu, že ho má blízko domova, popřípadě shledávají centrum 

jako nejbližší z ostatních nákupních center v Praze – v tomto případě se jedná o některé 

vysokoškolské studentky, které bydlí na kolejích v relativně blízkých čtvrtích, a ženy 

                                                 
140 Jedná se o čtyři informátory z třinácti. 
141 Informátorů z blízkého okolí jsou čtyři a okolních částí osm z celkových dvanácti 

dotazovaných.  
142 Jde o šest informátorů z dvanácti. 
143 Jde o dvě dotazované osoby z dvanácti. 
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středního i důchodového věku.144 V mnohých případech využívají někteří vysokoškolští 

studenti i ženy a muži střední a důchodové generace fast food McDonald’s, restauraci 

Český svět i kavárnu Creperii na cestě do práce či školy, resp. vrací-li se zpět, jako místo 

rychlého nákupu či občerstvení.145 Především rodinní příslušníci – otcové, matky i 

babičky, kteří se starají o potomky, vidí zejména ve fast foodu místo, kam si s nimi mohou 

jít hrát, a v kavárně pak prostor, kde si mohou naopak od svých dětí odpočinout.146 

Někteří hosté restauračních zařízení, převážně v restauraci Český svět a kavárně 

Creperii, využívají prostory za obchodními účely. Do této kategorie spadají především 

muži mladší a střední generace, kteří si zde vyřizují obchodní schůzky.147 Stravovací 

objekty taktéž stahují lidi, kteří v okolí obchodního centra pracují – jedná se o muže 

mladší a střední generace středoškolského i vysokoškolského vzdělání, z nichž jeden 

pracuje ve společnosti se sídlem v obchodním centru, a ženy střední generace i 

důchodového věku.148  

 

3.3 Návštěvnost restauračních zařízení v obchodním centru 

Z analýzy získaných dat z rozhovorů s návštěvníky jsem zjistila, že téměř ve všech 

případech navštěvují lidé restaurační zařízení, resp. obchodní centrum, cíleně; pouze jeden 

oslovený informátor využil tyto prostory náhodně, jako důsledek zpříjemnění čekání na 

blízkou osobu: 

„...hrozně málo, protože já nejsem z Prahy...když tady má manžel práci, tak já tady 

na něj počkám. Je to příjemný, že kdy na něj čekám, tak se tady kouknu...“ (Žena, 33 let, 

Středoškolské vzdělání s výučním listem, Servírka, Domažlice, rozhovor Creperie říjen 

2009).149  

 

Téměř polovina hostů fast foodu McDonald’s navštěvuje obchodní centrum více než 

dvakrát do týdne, zpravidla třikrát až čtyřikrát, a z toho téměř pravidelně také využívají 

při každé návštěvě tento fast food, což lze považovat za relativně častou návštěvnost.150 

Mezi tyto zákazníky spadají převážně nemotorizovaní vysokoškolští studenti a studentky, 

                                                 
144 Ve výzkumu se jedná o čtyři informátory.  
145 Do této kategorie patří devět informátorů. 
146 Ze všech rozhovorů se jedná o tři informátory.  
147 Ve vzorku se jedná o čtyři informátory.  
148 Jedná se minimálně o čtyři informátory.  
149 Z celkových rozhovorů se jednalo pouze o jednu ženu střední generace z mimopražské 

obce, jejíž manžel vyřizoval v Praze obchodní schůzky.  
150 V této skupině se nachází jedenáct dotazovaných lidí z dvaceti tří.  
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z nichž někteří navštěvují centrum na cestě do školy či domů, většinou za účelem nákupu 

či občerstvení, a v mnoha případech mají v dosahu centra místo bydliště či kolejí. 

Průměrná doba návštěvy obchodního centra se u studentů vysokých škol pohybuje kolem 

dvou hodin, je-li však důvodem nákup potravinářského zboží, je čas zkrácen na minimální 

dobu nákupu. Většina studentů i studentek vysokých škol sem chodí nepravidelně 

v závislosti na školní výuce, převážně upřednostňují pozdně odpolední či večerní hodiny. 

Do této skupiny také patří motorizovaní muži především střední generace, z nichž někteří 

využívají kromě fast foodu také služby fitness, méně pak muži mladší generace 

vysokoškolského vzdělání z okolí Smíchova či Prahy 5, z nichž někteří v této lokalitě 

taktéž pracují. V závislosti na pracovní době sem někteří z nich chodí v pozdně odpolední 

až večerní hodiny, přičemž o víkendu sem mohou se svými dětmi zajít v brzkých 

dopoledních hodinách, a ti, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu, si čas sami volí. 

Téměř polovina z nich využívá k dopravě automobil, jejich doba návštěvy je tak 

maximálně tři hodiny, což je dáno třemi hodinami bezplatného parkování; většinou zde 

však tráví tři hodiny. 

  

„Tak ráno mám spíš školu, no. Takže po škole sem zajdu...“  (Muž, 20 let, 

Středoškolské vzdělání, Student vysoké školy, Praha 5 – Barrandov, rozhovor prosinec 

2009). 

„To je asi dané tím, kdy máme školu. Ale většinou sem chodíme odpoledne, když se 

chceme pokoukat po obchodech, nebo navečer.“  (Žena, 19 let, Studentka vysoké školy, 

Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009).  

„Tak vzhledem k tomu, že momentálně pracuji pro společnost, která vlastní toto 

obchodní centrum, tak je to denně.“  (Muž, 33 let, Vysokoškolské vzdělání, Informační 

technologie, Praha 5-Smíchov, rozhovor říjen 2009). 

„...no, protože to mám nejblíže z hlediska jak bydliště, tak pracovního místa...“ 

(Muž, 43 let, Vysokoškolské vzdělání, Finanční poradce, Praha 5-Zbraslav, rozhovor říjen 

2009).  

„...a jsou tu i ty tři hoďky zadarmo, což já stihnu tu posilovnu.“ (Muž, 44 let, 

Vysokoškolské vzdělání, Konzultant, Praha 5 – Motol, rozhovor říjen 2009). 

 

Oproti těmto návštěvníkům, kteří chodí do restauračních zařízení a obchodního 

centra častěji, stojí také více než polovina zákazníků McDonald‘s, již využívají fast food a 

Nový Smíchov většinou maximálně jednou do týdne a méně, tedy jednou za čtrnáct dní či 
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měsíc, s tím, že může nastat neobvyklá situace151, kdy je tato frekvence do týdne 

častější.152 Také oni téměř pokaždé spojí svou návštěvu s využitím tohoto fast foodu. Mezi 

ně patří žákyně základních škol, které zde navštěvují obchody a multikino převážně 

v doprovodu rodičů v odpoledních hodinách po škole či o víkendu, z nichž některé 

odůvodňují frekvenci delší vzdáleností od místa bydliště; i studentky vysokých škol, které 

zde navíc využívají služby místního supermarketu – v tomto případě nemusí být vždy 

návštěva místního supermarketu spojena s využitím fast foodu. Jejich průměrná doba 

návštěvy se odvíjí od účelu; pohybuje se od jedné hodiny při nakupování potravinářského 

zboží po dobu tří až čtyř hodin, kdy návštěva souvisí s kinem či občerstvením. 

 

„Já jsem tady tak jednou za tři měsíce. No, my jezdíme někam blíž (...) na 

Arkády.“ (Žena, 11 let, Základní vzdělání, Žákyně základní školy, Praha 4-Podolí, 

rozhovor listopad 2009). 

 

Tuto skupinu představují také ženy mladší a střední generace středoškolského 

vzdělání, jež chodí do centra především za nákupy a občerstvením, a ženy důchodového 

věku, které se zde pravidelně scházejí na ranní kávu, přičemž, je-li důvodem nákup 

potravinářského zboží, chodí seniorky do centra i dvakrát týdně. Ženy mladšího a 

důchodového věku navštěvují centrum či restaurační zařízení převážně v dopoledních 

hodinách, kdy zde pociťují větší klid a méně lidí (ruchu) než v jinou denní dobu; popř. v 

brzký odpolední čas, ale téměř zpravidla tu nejsou ve večerních hodinách. Naopak některé 

ženy střední generace si volí pozdně odpolední čas z důvodu konce pracovní doby. Tyto 

návštěvnice tráví v centru přibližně dvě až tři hodiny.  

 

„Jednou týdně… no, jenomže taky záleží na počasí, když je ošklivo, tak i vícekrát, 

no. Když prší, třeba. To pak volíme výlety do centra, právě do obchodního centra.“ (Žena, 

34 let, Středoškolské vzdělání, Administrativní podpora, Praha 5 – Smíchov, rozhovor 

říjen 2009). 

„Spíše ve večerních hodinách, protože dopoledne je dcera ve škole a člověk musí 

pracovat. Takže po práci… Ale většinou sháníme nějaké věci spolu, tak to ve večerních 

hodinách.“ (Žena, 42 let, Středoškolské vzdělání, Podnikatelka v obchodu, Praha 6 –

Bubeneč, rozhovor říjen 2009). 

                                                 
151 Například v případě špatného počasí.  
152 Do této skupiny spadá dvanáct informátorů z dvaceti tří. 
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„Spíše se domlouváme podle toho, kolik je tady těch lidí. Takže v těch deset, půl 

jedenáctý až jedenáct, to je takový ideální…“ (Žena, 29 let, Středoškolské vzdělání, 

Mateřská dovolená, Praha 7 – Holešovice, rozhovor říjen 2009). 

 

Přibližně polovina návštěvníků, které jsem oslovila v restauraci Český svět, chodí do 

obchodního centra zpravidla třikrát až čtyřikrát do týdne, s tím, že někteří ne vždy 

pravidelně využívají také této restaurace.153 Do této kategorie spadají mladí muži i ženy 

studentských let, z nichž někteří navštěvují supermarket třikrát do týdne, ale módní butiky 

využívají méně často, jednou za čtrnáct dní, a to navečer v popracovní době. Tuto skupinu 

představují i ženy mladší a střední generace středoškolského vzdělání, které třikrát do 

týdne využívají obchodní centrum k nákupům především potravinářského zboží, ale ne 

vždy při každé návštěvě centra chodí do této restaurace. Většina z nich navštěvuje tyto 

prostory v pozdně odpolední či večerní čas, přičemž ty, které jsou závislé na tom, zda si 

obstarají hlídání děti, sem chodí nepravidelně. 

  

„No, tak ten obden.“ „No, ano, určitě. My chodíme nakupovat spíš do Tesca, jo, 

třeba do toho obchodního centra tady nahoru tak v průměru jednou za čtrnáct dní.“ 

(Žena, 23 let, Střední odborné učiliště, Designérka, Muž, 22 let, Středoškolské vzdělání 

s výučním listem, Promotér, Praha 5 – Smíchov, rozhovor prosinec 2009).   

„Tak z důvodu práce to jsou spíš pozdně odpolední hodiny, tak šestá sedmá 

hodina. Někdy sem zajdu nakoupit v jedenáct, kdy dám dceru spát, tak si sem pak sama 

zajdu nakoupit potraviny.“ (Žena, 23 let, Středoškolské vzdělání s výučním listem, 

rozhovor prosinec 2009).  

„Tak vybírám si dobu, kdy mám hlídání, zatím. Tím je to daný a od toho se taky 

odvíjí, že je to dost nepravidelný, protože jak nemám hlídání, tak to nemůžu.“ (Žena, 29 

let, Středoškolské vzdělání, Úřednice, Praha 5 – Smíchov, rozhovor listopad 2009). 

„Já tak třikrát týdně… Tak já to mám víceméně vymezený tím, že já končím v práci 

kolem půl páté. Takže jsem tady takhle na večer.“  (Žena, 49 let, Středoškolské vzdělání, 

Personalistika, Praha 5 – Zbraslav, rozhovor listopad 2009). 

 

 

 

                                                 
153 Jedná se o šest informátorů z třinácti.  
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Zvláštní skupinu zde představují lidé důchodového věku, zvláště ženy 

středoškolského vzdělání, které bydlí v okolí Smíchova a navštěvují restauraci téměř 

každý den především z praktického důvodu stravování se v restauracích, jež jim nahrazuje 

domácí vaření, nebo z důvodu nákupu běžných potravin, a to především v dopolední či 

odpolední hodiny v návaznosti na jejich předešlé aktivity. Průměrná doba jedné návštěvy 

žen mladší, střední i důchodové generace se liší dle její nápln: čas strávený 

v supermarketu se pohybuje kolem jedné hodiny, při návštěvě butiků spolu s restauracemi 

se prodlužuje na dvě až tři hodiny a v případě využití pouze služby restaurací jde přibližně 

o jednu hodinu.  

 

„No, tak jako hlavní důvod já mám, že manžel je v práci, tak nemusím vařit, tak se 

sem dojdu najíst, prostě, a mám to ulehčený.“ (Žena, 70 let, Středoškolské vzdělání, 

Důchodce, Praha 5 – Motol, rozhovor listopad 2009).  

 

Na druhé straně škály stojí přibližně třetina zákazníků, kteří navštěvují restauraci 

jednou týdně či měsíčně.154 Je představují především motorizovaní muži mladší a střední 

generace středoškolského vzdělání, kteří spojují občerstvení s nákupem či obchodními 

účely, a odůvodňují menší frekvenci také delší vzdáleností k tomuto centru od místa 

bydliště155. Ti, kteří si zde plánují schůzky, sem chodí nepravidelně během dne, ostatní 

muži těchto generací spíše večer v závislosti na pracovní době. Jejich průměrná doba 

návštěvy je individuální, ale je většinou dána třemi hodinami parkování zdarma. Také sem 

patří některé ženy střední generace, které vidí v restauraci místo srazu s přítelkyněmi, 

s níž tráví dvě až tři hodiny. 

 

„My docela často, viď? Tak jednou týdně asi.“ (Muž, 34 let, Základní vzdělání, 

Bankovnictví, Praha 5 – Zbraslav, rozhovor listopad 2009). 

„Tak dopoledne pracujeme a není čas, že jo, tak spíš odpoledne a k večeru se jde 

člověk zabavit do toho kina třeba nebo se někam sem projít.“ (Muž, 32 let, Středoškolské 

vzdělání, Bankovnictví, Praha 5 – Zbraslav, rozhovor listopad 2009). 

 

                                                 
154 V počtu čtyř informátorů z třinácti. 
155 Přestože někteří z nich bydlí na Praze 5 – Zbraslav.  
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Mezi těmito dvěma póly návštěvnosti se nachází také menšina lidí, kteří sem chodí 

v průměru dvakrát týdně.156 Do této skupiny patří někteří pracující mladí muži 

studentských let a ženy mladší generace, kteří centrum využívají dvakrát do týdne 

k nákupu potravinářského i nepotravinářského zboží, kdy téměř vždy navštíví restauraci, 

aby se zde občerstvili; průměrná doba návštěvy je hodina až dvě. Tato častost využití 

restaurace i centra je dána blízkostí domova a práce: 

 

„...No, už tady nebydlím, takže málo, ale pracuju nedaleko v jedný pizzerii, takže 

spíš za známejma se přijdu podívat.“ (Muž, 22 let, Středoškolské vzdělání s výučním 

listem, Gastronomie, Praha 10 – Malešice, rozhovor listopad 2009).  

  

Polovina hostů, jichž jsem se dotazovala v kavárně Creperie, navštěvuje centrum 

zpravidla třikrát do týdne, téměř vždy využívají také kavárnu.157 Do této kategorie patří 

převážně lidé bydlící na Smíchově, popř. v jeho blízkém dosahu. Spadají sem 

vysokoškolské studentky, které využívají různorodé služby módních butiků, multikina i 

restaurací, v nichž tráví průměrně kolem dvou hodin při každé návštěvě; ženy mladší 

generace středoškolského vzdělání, z nichž některé zdůrazňují frekvenci návštěvnosti 

nedalekým místem zaměstnání, které sem chodí převážně odpoledne či navečer 

v návaznosti na pracovní dobu či školní výuku; a motorizovaní muži střední generace, 

kteří si zde v jakoukoli denní dobu vyřizují své obchodní schůzky, které nepravidelně, a 

tedy méně často, spojí s nákupem nepotravinářského zboží. Jejich doba návštěvy centra je 

většinou do tří hodin, daných parkováním zdarma. 

 

„...takže vlastně, že tady jsou všechny služby, který potřebuju,..Jo, prostě 

kompletní servis, no, to znamená velký výběr restaurací, takže sem přesměrovávám 

většinu obchodních schůzek...Já si myslím, že když si člověk potřebuje něco zařídit, tak to 

do tří hodin stihne. To mi připadá solidní a odpovídající.“ (Muž, 45 let, Středoškolské 

vzdělání, Reality a zábavní průmysl, Praha 5 – Smíchov, rozhovor listopad 2009). 

„Já určitě tak dvakrát až třikrát do týdne, protože tady pracuju.“ (Žena, 29 let, 

Středoškolské vzdělání, Realitní makléřka, Praha 9 – Prosek, rozhovor listopad 2009). 

 

                                                 
156 Ve vzorku se jedná o dva informátory z třinácti.  
157 Počet informátorů je šest z dvanácti.  
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Početnější skupinu, téměř polovinu návštěvníků, představují lidé, kteří chodí do 

kavárny i ostatních prostor obchodního centra maximálně jednou týdně či měsíčně a 

dojíždějí sem z jiných městských částí či mimopražských obcí.158 V této skupině se 

nacházejí převážně ženy mladší a střední generace středoškolského i vysokoškolského 

vzdělání, které navštěvují centrum kvůli nákupům v supermarketu či obchodech a 

využívají zde volný čas k odpočinku v místních restauracích. Ty, které jsou na mateřské 

dovolené, sem chodí převážně dopoledne, kdy mají zajištěné hlídání, a nadto shledávají 

tuto dobu klidnější. Většinou zde tráví dobu průměrně jednu až dvě hodiny: 

 

„...Jo, takže já si dojdu, pokoukám se, nakoupím si, posedím si a zase běžím 

zpátky… Takže buď udělám velký nákup, tzn., že nejdřív si jdu dát kafíčko a pak jdu na 

nákup, a když nemám nějaký extra nákup, když to unesu v ruce, tak si pokoupím a pak si 

teprve jdu dát to kafe nebo si cournu po obchodech. Na co mám náladu, na co mám 

chuť.“  (Žena, 33 let, Středoškolské vzdělání, Mateřská dovolená, Praha-východ (Sedlec), 

rozhovor říjen 2009). 

„Takhle, já mám dvě malý děti, takže jsem závislá na tom, jestli sestra pohlídá, 

nebo nepohlídá, a většinou hlídá dopoledne… myslím si, že tu není moc lidí…“  (Žena, 33 

let, Středoškolské vzdělání, Mateřská dovolená, Praha-východ (Sedlec), rozhovor říjen 

2009). 

 

Většina personálu navštěvuje restaurační zařízení, resp. obchodní centrum i z jiného 

hlediska než jako místo zaměstnání, s výjimkou některých členů obsluhy kavárny 

Creperie. Za účelem nakupování nepotravinářského zboží či posezení s přáteli u kávy sem 

chodí muži i ženy studentských let z restaurace Český svět i ženy mladší generace z fast 

foodu McDonald’s průměrně dvakrát do týdne, přičemž některé ženy mladší generace 

středoškolského vzdělání zde využijí také jednou týdně služby místního supermarketu. 

Víceméně zde platí pravidlo, že samotný nákup potravin trvá kratší dobu, přibližně 

hodinu, než návštěva místních stravovacích objektů a módních butiků, která se prodlužuje 

až na dvě či tři hodiny. Vzhledem ke směnnému provozu jejich práce je denní doba 

návštěvy nepravidelná, přesto převážně ženy mladší generace z fast foodu a mladí 

pracující lidé studentských let z restaurace upřednostňují dopolední, resp. polední dobu. 

  

                                                 
158 Těchto informátorů je šest z dvanácti.  
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Shrnutí 

Návštěvníci všech zkoumaných restauračních zařízení využívají pří své návštěvě prostor 

obchodního centra i služby restaurační zařízení vyjma situací, kdy chodí převážně ženy 

různých věkových kategorií pouze nakupovat potraviny do místního supermarketu. 

Zatímco ve fast foodu McDonald´s a kavárně Creperii lze rozeznat dvě skupiny 

zákazníků, z nichž hosté jedné z ní (především někteří studenti vysokých škol, ženy 

mladší generace a muži mladší a střední generace) sem chodí průměrně třikrát do týdne a 

z druhé (kam patří některé studentky vysokých škol, ženy mladší, střední generace a 

důchodové generace) naopak pouze jednou do týdne i méně, je v restauraci Český svět 

klasifikována ještě třetí skupina návštěvníků: mladí muži a ženy mladší generace, kteří 

využívají prostor dvakrát do týdne. 

Ve všech třech restauračních zařízeních je častost návštěvy také podmíněna 

vzdáleností centra k místu bydliště či pracoviště, zejména v restauraci Český svět. 

V porovnání s fast foodem a kavárnou chodí mladí lidé do restaurace méně často, jinak je 

frekvence návštěvnosti u ostatních věkových kategorií v restauračních zařízeních 

víceméně podobná. Převážně ve všech stravovacích objektech je pravidlem, že návštěva 

místního supermarketu trvá kratší dobu, přibližně hodinu, než v případě, jdou-li 

návštěvníci také do módních butiků, multikina či restaurací, kdy se návštěva prodlužuje na 

dvě až tři hodiny; a že studenti a pracující lidé sem chodí většinou po škole a práci 

v odpoledních či večerních hodinách, senioři upřednostňují dopolední či odpolední čas a 

ti, kteří si zde vyřizují pracovní schůzky, sem chodí nepravidelně. Ženy na mateřské 

dovolené jsou pak závislé na tom, zda si obstarají hlídání svých potomků. 

V návaznosti na některé předešlé závěry lze u některých skupin návštěvníků říci, 

že restaurační zařízení, resp. obchodní centrum, si již vydobyly pevnou pozici v jejich 

životním stylu. Jedná se především o studentky vysokých škol a některé muže mladší a 

střední generace z fast foodu, kteří zde tráví větší počet hodin až několik dnů v týdnu a 

pro něž představuje centrum místo nejen občerstvení a nakupování, ale i sportovního 

vyžití, a také některé ženy důchodové generace, které se zde setkávají se svými 

přítelkyněmi pravidelně jednou týdně. Oproti tomu u některých žákyň základních škol a 

žen mladší či střední generace, které sem chodí zřídka, se návštěva centra nestala součástí 

jejich způsobu života. 

V restauraci Český svět se lze také setkat s návštěvníky, převážně mladými muži a 

některými ženami mladší, střední či důchodové generace, kteří sem chodí několikrát do 

týdne, neboť pro ně hraje centrum roli místa nakupování nebo večerního posezení s přáteli 
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a pravidelného občerstvení, jemuž dávají přednost před domácím vařením – většina 

z těchto návštěvníků je stálými klienty restaurace. Na druhé straně pak stojí někteří muži 

střední generace, kteří sem jezdí nepravidelně na obchodní schůzky, neboť dávají přednost 

tomuto neformálnímu a příjemnějšímu prostředí v obchodním centru před ostatními, 

zpravidla kancelářskými objekty. 

Převážně u studentek vysokých škol, žen mladší generace a některých mužů 

mladší a střední generace z blízkého okolí z kavárny Creperie, kteří využívají centrum až 

třikrát do týdne (přičemž ženy z důvodu cíleného posezení s přáteli a nakupování 

v módních buticích a muži pro obchodní účely), lze říci, že je pro ně obchodní centrum 

důležitou součástí jejich životního stylu. Totéž ale neplatí u některých žen mladší 

generace, především těch, jež jsou na mateřské dovolené, a žen střední generace, které 

sem chodí jednou týdně i méně. 

 

3.4 Návštěva obchodního centra či restauračních objektů – (ne)individuální záležitost 

Naprostá většina zákazníků, jichž jsem se dotazovala ve fast foodu McDonald’s, 

navštěvují prostory obchodního centra nejčastěji ve společnosti známé osoby, přesto však 

někteří z nich chodí v některých situacích do centra sami.159 Mezi tyto návštěvníky patří 

nejčastěji lidé, kteří zde tráví čas se svými přáteli ze školy nebo zaměstnání či se členy 

rodiny. Žákyně základních škol z jiné pražské městské části zavítají do obchodního centra 

v doprovodu převážně rodičů, výjimečně samy. Oproti tomu vysokoškolští studenti 

upřednostňují přátele, s nimiž chodí nakupovat, do kina či místních restaurací, avšak 

někteří z nich navštěvují tyto prostory za účelem rychlého občerstvení a nákupu zboží 

sami. Se známými zde tráví čas i ženy mladší generace a ženy-seniorky, které se zde 

scházejí na pravidelném srazu, z nichž některé chodí nakupovat potravinářské zboží samy. 

 

„Ne, samy bychom sem nikdy nešly, radši s někým.“ (Žena, 23 let, Středoškolské 

vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 6 – Petřiny (koleje), rozhovor říjen 2009).  

„Já jak kdy. Někdy sama, někdy s kamarádkama nebo celá třída, když je nějaká 

třídní akce.“ (Žena, 20 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 2 –

Palackého náměstí, rozhovor říjen 2009). 

 

                                                 
159 Ve vzorku je to dvacet jedna lidí z dvaceti tří.  
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Zvláštní skupinu představují ženy a muži mladší i střední generace převážně 

středoškolského vzdělání, kteří sem chodí především se svými potomky či vnoučaty 

nakoupit a pohrát si.160: 

 

„Hodně často sem chodíme se známýma a dětma, takže si sednout sem nebo 

někam jinam, kde se dát pohrát s těma dětma a být s nima.“ (Muž, 36 let, Středoškolské 

vzdělání, Dělník, Praha 4 – Braník, rozhovor říjen 2009). 

 

Jsou zde také určité skupiny zákazníků fast foodu, již navštěvují restaurační 

zařízení, resp. centrum nejčastěji sami.161 Mezi ně patří zvláště muži studentských let, již 

se zde občerstvují ve fast foodech, mladší i střední generace z okolí Prahy 5, kteří zde 

využívají službu rychlého občerstvení, multikina a nabídku zboží v supermarketu. 

 

„Tak devadesát procent případu je to buď fitness, pak nějaké to jídlo a občas ten 

nákup, nějaký jídlo, něco menšího, co chybí... Jo, to jo, přesně tyhle aktivity, které jsem 

teď řekl, dělám sám. Tak chodím sám do toho fitka, takže tak...“  (Muž, 44 let, 

Vysokoškolské vzdělání, Konzultant, Praha 5 – Motol, rozhovor říjen 2009). 

 

Přibližně polovina lidí mezi návštěvníky restaurace Českého světa chodí do 

restauračních objektů či obchodního centra často sami i v doprovodu jedné či více osob.162 

Mezi ně patří převážně středoškolsky vzdělaní pracující lidé studentských let, kteří tráví 

volný čas s přáteli v bowlingovém centru, muži střední generace, kteří si zde vyřizují 

obchodní schůzky, a ženy starší střední generace a důchodového věku, zvláště ze 

Smíchova, které sem chodí s přáteli za posezením a občerstvením. Charakteristické je, že 

téměř většina nakupuje hlavně potravinářské zboží v supermarketu sama. 

 

„No, tak já to mám asi tak, že, když tu jsem, tak tu mám nějakou obchodní schůzku, 

takže to tu vlastně sedím s tím obchodním partnerem, ale pak, když se s ním rozloučím a 

schůzka skončí, tak se jdu občas podívat tady po obchodech nebo jdu nakoupit něco do 

Tesca, tak to jsem vlastně sám.“ (Muž, 39 let, Středoškolské vzdělání, Obchodník, 

Nymburk, rozhovor listopad 2009). 

                                                 
160 Počet informátorů je pět z dvaceti tří. 
161 Jde o čtyři dotazované z dvaceti tří.  
162 Ve vzorku je to šest informátorů z třinácti.  
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Početnější skupinu také tvoří zákazníci, kteří navštěvují restauraci většinou 

v doprovodu přátel163. Jedná se hlavně o muže mladší generace a ženy-seniorky 

středoškolského vzdělání, z nichž někteří jsou stálými klienty. 

 

„Tak spíš ve dvou, já jsem tady sám ještě nikdy nebyl.“ (Muž, 32 let, Středoškolské 

vzdělání, Bankovnictví, Praha 5 – Zbraslav, rozhovor listopad 2009).  

„No, určitě ve dvou. Vlastně většinou jenom s tebou.“ (Muž, 34 let, Základní 

vzdělání, Bankovnictví, Praha 5 – Zbraslav, rozhovor listopad 2009).  

 

Někteří hosté této restaurace chodí do Českého světa většinou bez doprovodu, 

málokdy ve společnosti blízké osoby.164 Do této skupiny spadají převážně středoškolsky 

vzdělaní pracující mladí muži studentských let a ženy mladší a důchodové generace, kteří 

sem chodí nejčastěji za občerstvením a nákupy, jež někdy vykonávají v doprovodu 

blízkých přátel a rodin. 

 

„Tak já sem chodím nejčastěji asi sama, takhle si tady dám nějaký oběd a pak si 

zajdu nakoupit do Tesca, ale občas sem zajdu i s někým, podívat se třeba po těch 

botičkách (smích).“ (Žena, 73 let, Středoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha 5 – 

Smíchov, rozhovor listopad 2009). 

„V ětšinou sama, málokdy s rodinou.“ (Žena, 29 let, Středoškolské vzdělání, 

Úřednice, Praha 5 – Smíchov, rozhovor listopad 2009). 

 

Přibližně dvě třetiny hostů kavárny Creperie navštěvuje restaurační prostor ve 

společnosti rodinných členů či přátel, není to však pravidlo – zvláště chodí-li do centra 

nakupovat potravinářské i nepotravinářské zboží či pouze kvůli občerstvení.165 Do této 

kategorie spadají převážně ženy studentských let studující vysokou školu, které si sem 

chodí mimo jiné prohlížet módní oblečení s přítelkyněmi; muži střední generace 

středoškolského vzdělání z okolí Smíchova, kteří jsou zde v doprovodu obchodního 

partnera, s nímž zde mají pracovní schůzku; a ženy mladší a starší střední generace, 

                                                 
163 Jedná se o čtyři informátory z třinácti. 
164 Jedná se o tři dotazované lidi z třinácti. 
165 Počet informátorů je osm z dvanácti. 
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z nichž některé vidí v centru místo srazu s přáteli či manželi a odpočinku spojeného 

s nákupy: 

 

 „Tak samozřejmě sem chodím s přítelkyní, právě s tou, s kterou tady dnes 

sedím. Sejdeme se tady a posedíme a taky se pokoukáme po obchodech. Sama jsem tu taky 

dřív byla, ale mockrát ne.“ (Žena, 58 let, Středoškolské vzdělání, Telefonní manipulantka, 

Praha 4 – Braník, rozhovor říjen 2009). 

„Tak určitě sem zajdu raději s někým, hlavně teda se ženami, protože manžel 

tohle nemá rád, ale stává se mi, že tu jsem i sama, když jdu takhle okolo a vlítnu sem jen 

na chvilku, takže tak i tak.“ (Žena, 29 let, Středoškolské vzdělání, Realitní makléřka, 

Praha 9 – Prosek, rozhovor listopad 2009). 

 

   Téměř třetina zákazníků chodí do kavárny, resp. obchodního centra častěji 

sami než pouze v doprovodu.166 Do této skupiny patří převážně ženy mladší a střední 

generace z jiných městských částí, které zde tráví čas také nakupováním. Převážně ženy 

střední generace na mateřské dovolené upřednostňují návštěvu centra a kavárny bez 

společnosti, především z důvodu odpočinku.167 

 

   „No, tak to víte. Takže já jsem radši pujdu sama, dám si to kafíčko, odpočinu 

si, vyluštím si křížovku a třeba aspoň tu hodinku si uloupnu pro sebe, jo.“ (Žena, 33 let, 

Středoškolské vzdělání, Mateřská dovolená, Praha-východ (Sedlec), rozhovor říjen 2009). 

  

Téměř všichni členové obsluhy restaurace Český svět a fast foodu McDonald’s patří k té 

skupině lidí, kteří sem chodí nakupovat potravinářské zboží převážně sami, avšak při 

návštěvě restauračních zařízení, které občas spojí s nakupováním v módních obchodech, 

jsou doprovázeni přáteli. Výjimku představují převážně muži střední generace 

vysokoškolského vzdělání z kavárny Creperie, kteří využívají obchodní centrum v době 

svého volna minimálně a bez doprovodu.  

 

 

Shrnutí 

                                                 
166 Jde o tři lidi ze vzorku z dvanácti. 
167 Ve vzorku je to jeden informátor z dvanácti. 
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Zatímco většina návštěvníků studentských let a mladší i střední generace tráví nejčastěji 

čas ve fast foodu McDonald’s a kavárně Creperie víceméně jenom v doprovodu, či pouze 

sami, lze v restauraci Český svět najít zákazníky, kteří sem stejně často chodí sami i 

v doprovodu. Pravidlem však je, že hosté všech restauračních zařízení, kteří sem chodí 

pouze nakoupit potravinářské zboží, chodí převážně sami. Oproti fast foodu, který 

využívají sami pouze muži k rychlému občerstvení, navštěvují restauraci mladí muži a 

některé ženy mladší a důchodové generace a kavárnu ženy mladé generace bez doprovodu 

z důvodu občerstvení i odpočinku – tyto objekty se stávají místem schůzek. Fast food 

využívají seniorky převážně v doprovodu, zatímco restauraci Český svět častěji i samy. U 

mladých lidí studentských let mohou být jejich doprovodem především kolegové ze školy, 

u lidí střední i starší generace pak převážně příbuzní či přátelé. 

  

3.5 Aktivity návšt ěvníků v obchodním centru a restauračních zařízeních 

3.5.1 Aktivity návštěvníků v obchodním centru Nový Smíchov (mimo návštěvu 

restauračních zařízení)168 

Většina informátorů ze zkoumaných restauračních zařízení využívá v obchodním centru 

jak možnost nákupu potravinářského i nepotravinářského zboží (zvláště v době před 

Vánoci, kdy se nakupují dárky), tak i nabídku služeb a restaurací, přestože některé tyto 

důvody jsou pro ně primární. Zdůrazňují, že všechny obchody jsou pod jednou střechou, a 

také vyzdvihují blízkost či výhodnou lokalitu centra v souvislosti s dopravním spojením a 

dostupností. 

 

„Dneska jsme byly ve sportu. Už se blíží doba Vánoc, takže zjišťujeme, co, kde, jak 

a za kolik. Já si to nerada nechávám na poslední chvíli, takže to dělám už teď. A hlavně 

tady je to všecko při jednom.“ (Žena, 56 let, Středoškolské vzdělání, Administrativní 

výpomoc, Praha 9 – Hloubětín, rozhovor kavárna Creperie listopad 2009). 

„Jdu se kouknout na dárky, no.“ (Muž, 28 let, Středoškolské vzdělání, Obchodní 

zástupce, Praha 5 – Zbraslav, rozhovor fast foodu McDonald’s prosinec 2009). 

 

Téměř většina informátorů, jichž jsem se dotazovala ve fast foodu McDonald’s, nakupují 

v obchodním centru módní zboží, převážně ženy různých věkových kategorií procházejí 

obchody a zajímají se o oděvní sortiment a potraviny v místním supermarketu a 

                                                 
168 Výsledky se vztahují ke zkoumanému vzorku návštěvníků stravovacích objektů. 
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v mnohém případě tento nákup spojují s občerstvením v restauracích.169 Taktéž využívají 

službu multikina, ale méně často (tj. ne vždy při každé návštěvě).170 Do této skupiny patří 

hlavně děti základních škol, které se těší především do kina v doprovodu rodičů, 

vysokoškolští studenti ze Smíchova i okolí a ženy mladší i střední generace 

středoškolského vzdělání, z nichž některé zde tráví více času prohlížením módních butiků. 

Spadají sem také převážně muži střední generace, z nichž někteří navštěvují fitness klub, a 

ženy důchodového věku, přičemž ti zákazníci, kteří s sebou mají potomky, využívají 

v centru dětské prostory a atrakce. 

 

„Tak většinou jdu podle seznamu, co mám pokoupit, ale většinou se zastavím ve 

všech krámkách, pokoukám, co mi padne do oka, jako když je čas, tak jdu pak na kafčo a 

přečtu si tu noviny.“ (Žena, 34 let, Středoškolské vzdělání, Administrativní podpora, 

Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009). 

„ Člověk tady pořád po Praze někde běhá a ještě běhat z obchodu do obchodu, to 

je tady výhoda. Máme všechno pod jednou střechou. Můžeme pokecat, dojít nakoupit a do 

kina....a pak si jdeme posedět sem...,...no, po nějakých obchodech se nejdřív podíváme...“ 

(Žena, 23 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha – Suchdol, rozhovor 

říjen 2009). 

 

Méně často k nákupům potravinářského i nepotravinářského zboží, ale více jako 

místo setkání a srazu využívá centrum až polovina zákazníků – především lidé mladší 

generace, kteří se v místních restauracích občerstvují a většinou se zde setkávají 

s blízkými osobami, některé ženy důchodového věku, pro něž centrum plní funkci 

cukráren, a muži střední generace vysokoškolského vzdělání.171 

 

„Ano, je pravda, že tady jsme nic takového v okolí moc nenašly a tady to na tu 

schůzku stačí...“  (Žena, 74 let, Vysokoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha 5 – Smíchov, 

rozhovor prosinec 2009). 

                                                 
169 V některém případě využijí zákazníci restauraci „uprostřed“ své návštěvy, v jiném případě 

ji tím završí. 
170 Jedná se o osmnáct dotazovaných ze vzorku ve fast foodu z dvaceti tří.  
171 Ze vzorku ve fast foodu se jedná o šest informátorů z dvaceti tří. 
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„Ale jo, protože ono když se chcete sejít s kamarádkou, tak ono není už pomalu 

kam jít. Ostatní restaurace jsou tady třeba plný.“ (Žena, 19 let, Středoškolské vzdělání, 

Studentka vysoké školy, Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009). 

 

Početná skupina návštěvníků z restaurace Český svět, jež jsem oslovila, chodí do 

obchodního centra za účelem nakupování převážně potravinářského zboží, méně se pak 

věnují prohlížení módních butiků; někteří z hostů navštěvují často také místní restaurace 

či kino.172 Mezi ně patří především mladí pracující lidé středoškolského vzdělání, již tráví 

svůj volný čas i v místních zábavních zařízeních; ženy a muži mladší generace 

středoškolského vzdělání z Prahy 5 (přičemž někteří muži se věnují nákupům oděvního i 

užitkového zboží a pravidelně navštěvují místní restaurace) a ženy důchodového věku 

středoškolského vzdělání z blízkého okolí centra, které si vedle nákupu potravin se slevou 

šetří čas a peníze tím, že využívají nabídku převážně cenově výhodného poledního menu: 

 

„Tak já jdu nakoupit, no, většinou do toho Tesca, protože tam je takovej sortiment 

běžnej a dostupnej, a občas chodíme do těch butiků nakupovat pro sebe a pro děti. Někdy 

zajdeme sem nahoru do těch restaurací.“ (Žena, 29 let, Středoškolské vzdělání, Úřednice, 

Praha 5 – Smíchov, rozhovor listopad 2009).  

„Tak když jdeme pro potraviny, tak jdeme rychle najít vozík, rychle vběhnout do 

Tesca a co nejrychleji nakoupit...a když se nám nic nechce dělat, tak si zajdeme sem na 

kafe nebo jídlo...“ (Muž, 22 let, Středoškolské vzdělání s výučním listem, Promotér, Praha 

5 – Smíchov, rozhovor prosinec 2009).  

 

Oproti tomu třetina hostů navštěvuje centrum víceméně z důvodu setkání s přáteli 

či obchodními partnery, které většinou spojují s občerstvením, někteří z nich pak 

využívají služby supermarketu. V málo případech chodí do multikina.173 Tuto kategorii 

tvoří převážně ženy střední generace, z nichž některé se zde občerstvují v době pracovní 

pauzy, mladí pracující muži studentských let a muži střední generace, kteří si volí centrum 

pro pracovní schůzky. Tito hosté v mnoha případech nepochází z blízkého okolí: 

 

„Dnes jsem právě říkal, že se sejdeme v obchodním centru, já rád na schůzky 

chodím ještě dřív..a alespoň se ještě podívám. Tak blížej se Vánoce, tak tady kouknu na 

                                                 
172 Jde o devět informátorů ze vzorku z třinácti. 
173 Počet informátorů jsou čtyři z třinácti.  
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nějaké dárky a spojím tak příjemné s užitečným...“ (Muž, 39 let, Středoškolské vzdělání, 

Obchodník, Nymburk, rozhovor listopad 2009). 

„No, tak já jsem zajdu občas ještě nakoupit, dneska teda vyloženě za známejma, 

protože já dělám stejnou směnu jako oni, tak jsem se vyloženě zastavil, šel jsem dřív 

z práce...“ (Muž, 22 let, Středoškolské vzdělání s výučním listem, Gastronomie, Praha 10 

– Malešice, rozhovor listopad 2009). 

 

Více jak polovina návštěvníků, jichž jsem se dotazovala v kavárně Creperie, navštěvuje 

centrum z různých důvodů, převážně však za účelem nákupu v módních buticích i 

supermarketu, který víceméně spojují s návštěvou v restauracích, v nichž si odpočinou a 

zároveň zaženou hlad či žízeň.174 Tuto skupinu představují především mladé studentky 

vysokých škol ze Smíchova i okolí, které občas využívají i služeb multikina, a ženy mladé 

i střední generace převážně středoškolského vzdělání, z nichž některé vidí v centru 

možnost odpočinku a trávení volného času: 

 

„Tak to záleží také na finanční situaci, samozřejmě. Když je dobrá, tak jsme tu 

dlouho, projdeme obchůdky, co se líbí, co se nelíbí, někdy nějaký ten obídek a většinou 

káva to zakončuje a pak jdeme.“ (Žena, 20 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké 

školy, Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009). 

„Navštívíme spoustu obchodů a občas odcházíme s hromadou tašek...Probrat to 

důležité, co se stalo a tak. A člověk je taky zmoženej z těch nákupů a z toho lítání, tak si 

sem [do kavárny Creperie – pozn. autora] jdeme odpočinout...“ (Žena, 56 let, 

Středoškolské vzdělání, Administrativní výpomoc, Praha 9 – Hloubětín, rozhovor listopad 

2009). 

  

Někteří z mužů střední generace středoškolského vzdělání z blízkého okolí 

navštěvují centrum kvůli pracovním schůzkám, neboť shledávají restaurační prostory 

příjemnějšími a neformálnějšími než ty kancelářské.175 V menšině se ženy mladší a starší 

střední generace z Prahy i jiných měst v centru scházejí se svými blízkými osobami, 

přičemž někdy příležitostně navštíví módní butiky i supermarket.176 

 

                                                 
174 Jedná se o sedm dotazovaných z dvanácti.  
175 Ze vzorku jsou to dva informátoři z dvanácti.  
176 Jde o tři dotazované lidi z dvanácti.  
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„No, dneska jsme si šly posedět, ale asi se půjdeme beztak podívat, protože 

vždycky žena něco potřebuje, že jo.“ (Žena, 58 let, Středoškolské vzdělání, Účetní 

s personalistikou, Příbram, rozhovor říjen 2009). 

 

S výjimkou kavárny Creperie, jejíž zástupci personálu využívají prostory obchodního 

centra minimálně (převážně pro nákup běžného sortimentu), navštěvují členové fast foodu 

i restaurace ve svém volnu módní butiky a místní supermarket, z nichž někteří chodí také 

do kina a muži a ženy studentských let z restaurace Český svět i do jiných restauračních 

zařízení za posezením s přáteli. 

  

Závěrem 

Většina návštěvníků všech restauračních zařízení, převážně pak ženy všech věkových 

kategorií a v restauraci Český svět i muži mladé generace, využívají centrum jako místo 

k nákupům módního oblečení, které občas spojují s návštěvou restauračních zařízení, a 

potravin v místním supermarketu – v restauraci Český svět se však někteří zákazníci 

studentského či důchodového věku věnují více pouze nákupu potravinářského zboží. 

Méně často pak – vyjma starších lidí střední generace a seniorů – využívají multikino a 

služby zábavních či sportovních podniků. V porovnání s fast foodem McDonald’s je v 

restauraci a kavárně větší počet hostů, především muži střední generace, kteří spojují 

nákupy s pracovními schůzkami. Ve všech restauračních zařízeních se také objevuje 

skupina návštěvníků, která je nejvíce zastoupena ženami mladé, střední i důchodové 

generace, kteří se v prostorách obchodního centra setkávají se svými blízkými přáteli, což 

v některých případech spojí s návštěvou módních butiků či supermarketu. 

 

3.5.2 Aktivity návštěvníků v jednotlivých restauračních objektech 

Téměř polovina hostů, jichž jsem se dotazovala ve fast foodu McDonald’s, využívá tento 

stravovací prostor primárně k občerstvení, v mnoha případech v souvislosti s jiným 

využitím obchodního centra, jako jsou nákupy potravinářského i nepotravinářského zboží 

či fitness, které nejčastěji vykonávají před návštěvou restaurace.177 Tuto skupinu 

představují především vysokoškolští studenti, muži mladší i střední generace 

středoškolského i vysokoškolského vzdělání z okolí Smíchova, z nichž někteří navštěvují 

restauraci také cíleně, aniž by předtím nutně nakupovali. Většina jako důvod své návštěvy 

                                                 
177 Jedná se o jedenáct informátorů z dvaceti tří. 
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taktéž zdůrazňuje rychlost obsluhy, někteří i přijatelnou cenu pokrmu a skutečnost, že se 

zdržují v restauraci po minimální dobu konzumace. Také sem patří dívky ze základních 

škol, jež sem chodí před kinem, ale po nákupech, nejčastěji na happy mealy178, a ženy 

střední generace, které navštěvují fast food v rámci nakupování nebo po něm.  

 

„...Tak to je spíš o tom, že když mám hlad, tak si sem zajdu. To nutně nemusí 

znamenat, že sem jdu cíleně nakupovat.“ (Muž, 20 let, Středoškolské vzdělání, Student 

vysoké školy, Praha 5 – Barrandov, rozhovor prosinec 2009).  

„No, protože (...) čas. Potřebují se jenom tak rychle najíst a potom jít pracovat. 

Ten oběd jsem měl dneska vydatný, takže teď se jen tak odbýt.“ (Muž, 33 let, 

Vysokoškolské vzdělání, Informační technologie, Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 

2009).  

„Tak oběhneme hračky, oděvy...a někdy skončíme tady u McDonalda...“ (Žena, 42 

let, Středoškolské vzdělání, Podnikatelka, Praha 6 – Bubeneč, rozhovor říjen 2009). 

  

 Početnější skupinu také tvoří zákazníci, kteří spojují občerstvení s posezením 

s přáteli u kávy, resp. s určitým odpočinkem a relaxem, jímž většinou završují nákupní 

aktivitu v obchodním centru.179 Jedná se především o studentky převážně z jiných 

městských částí, z nichž některé se zde věnují studiu a jiné jsou zlákány do fast foodu 

přijatelnou cenou nápoje, za nímž občas chodí cíleně. Tuto skupinu tvoří také ženy střední 

a důchodové generace z blízkého okolí, z nichž některé se zde cíleně nejdříve scházejí na 

pravidelný sraz, po němž se někdy věnují nakupování. 

 

„Ano, to je pravda, že tady jsme nic takového v okolí moc nenašly, a tady to stačí 

na tu schůzku...“ (Žena, 74 let, Vysokoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha Smíchov, 

rozhovor prosinec 2009). 

„Protože v Nescafé měli kafe taky za pětatřicet pro studenty, ale už ho mají za 

čtyřicet...“ (Žena, 19 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 1 – Malá 

Strana, rozhovor říjen 2009). 

  

                                                 
178 Happy mealem se rozumí nějaký druh burgeru, hranolky, nápoj a hračka, to vše zabalené 

v krabičce s dětským motivem.  
179 Ve vzorku jde o devět informátorů z dvaceti tří.  
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 Určité typy zákazníků, kteří s sebou mají své potomky, zavítají do fast foodu 

nejen kvůli zasycení, ale především z toho důvodu, že si tu jejich děti rády hrají v místním 

playlandu – jejich návštěva je spíše dětským přáním a zvykem.180 Do této kategorie patří 

převážně středoškolsky vzdělané ženy mladší generace na mateřské dovolené, které také 

vyzdvihují rychlé obsloužení a které sem chodí spíše cíleně, aniž by tuto návštěvu 

spojovaly s nákupem; ženy v důchodu se svými vnoučaty a muži střední generace 

pocházející z jiných městských čtvrtí, jež sem chodí hlavně po nákupech. 

 

„Hm, je tady levno, je to takový nejrychlejší to občerstvení a hlavně kvůli těm 

dětem, že tady tak můžou běhat, je to takový otevřenější a mohou si tu hrát, no.“ (Žena, 29 

let, Středoškolské vzdělání, Mateřská dovolená, Praha 7 – Holešovice, rozhovor říjen 

2009). 

„Hodně často sem chodíme se známýma, s dětma, takže si sednout buď sem, nebo 

někam jinam, kde se dát pohrát s těma dětma a být s nima...protože, když prší, tak chodím 

sem...Já myslím, že se jim to líbí. Ten můj je tady rád...“ (Muž, 36 let, Středoškolské 

vzdělání s výučním listem, Dělník, Praha 4 – Braník, rozhovor říjen 2009). 

 

Nejčastěji si návštěvníci ve fast foodu, objednávají-li si jídlo i pití, dávají různé 

druhy burgerů – převážně hovězí, kuřecí či sýrové, v některých případech s hranolky – a 

sladké limonády (např. značky Coca-cola), v hodnotě průměrně kolem sta korun.181 Jsou 

to především lidé studentských let, mladší i střední generace převážně středoškolského 

vzdělání. Méně často si objednávají muži střední generace a ženy-seniorky pro své děti a 

převážně dívky základních škol happy mealy či zmrzliny, které je stojí dohromady 

přibližně až sto deset korun. Častější situací jsou také případy, kdy si zákazníci 

objednávají převážně pouze teplý nápoj, a to převážně různé druhy káv v hodnotě dvaceti 

až čtyřiceti korun.182 Jedná se hlavně o vysokoškolské studentky ne vždy z blízkého okolí 

a ženy střední generace, z nichž některé občas obohatí menu o hamburger, zmrzlinu či 

salát, a dále ženy v důchodovém věku, přičemž některé se záměrně vyhýbají sladkým 

dezertům. 

 

                                                 
180 Jedná se o tři informátory z dvaceti tří. 
181 Jde o sedm dotazovaných ze vzorku ve fast foodu z dvaceti tří.  
182 Počet informátorů je deset z dvaceti tří. 
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„Protože mi tady chutná latte.“ (Žena, 23 let, Středoškolské vzdělání, Studentka 

vysoké školy, Praha 6 – Petřiny, rozhovor říjen 2009). 

„Já si říkám, že je to nezdravé všude, tak je jedno kam si sedneme. A tady mají 

dobrý kafe. A zmrzlinu si dáme taky, to tu mají dobrou. A někdy i ten salát, ale to podle 

chutě.“  (Žena, 23 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha – Suchdol, 

rozhovor říjen 2009). 

„Tak toho cheesburgera, jako, koktejl jahodovej pro kluka, někdy klukovi vezmu 

meníčko.“  (Žena, 55 let, Středoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha 8, rozhovor říjen 

2009). 

 

Mají-li návštěvníci společnost, diskutují o běžných věcech svého každodenního 

života, týkajících se přátel, rodiny, školních či pracovních povinností i zábavy, nebo 

plánují aktivity na další dny. Taktéž se především mezi ženami různých věkových skupin 

probírají společenské události bulvárního charakteru, např. události ze světa 

„šoubyznysu“. V méně případech, s výjimkou žen důchodového věku, se probírají zcela 

závažné rodinné či společenské události a problémy.183 

 

„Všechno možný. Škola, rodina, prostě všechno, od A do Z...Ta vážnější situace 

spíš vyžaduje takový klid, možnost se soustředit.“  (Žena, 20 let, Středoškolské vzdělání, 

Studentka vysoké školy, Praha 2 – Palackého náměstí, rozhovor říjen 2009).  

„No, tak naše politiky fakt neprobíráme (smích)(...), ale tak, co se stalo u nás nebo 

u nich doma, co ve škole a tak (...), a taky, kdo z celebrit zas udělal nějaký průšvih, třeba 

jako Agátka Hanychová (smích).“ (Žena, 19 let, Středoškolské vzdělání, Studentka 

vysoké školy, Praha 1 – Malá Strana, rozhovor říjen 2009). 

„Ale i ty zdravotní problémy, postěžujeme si jedna druhé velice...Tak to víte, to se 

potom objevuje jeden neduh za druhým.“ (Žena, 74 let, Vysokoškolské vzdělání, 

Důchodkyně, Praha 5 – Smíchov, rozhovor prosinec 2009).  

 

Převážná část informátorů z restaurace Český svět využívá tento prostor primárně 

k občerstvení, někteří z nich během jiných aktivit v obchodním centru, jiní před nimi. 

V mnoha případech upřednostňují Český svět z toho důvodu, že charakter restaurace není 

                                                 
183 Ty se týkají především zdravotní kondice, úmrtí či rodinných tragédií.  
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fast foodový a nabízí jim klidnější prostředí, v němž nehraje čas důležitou roli.184 Často se 

sem většina těchto zákazníků ráda vrací a tvoří stálou klientelu.  

 

„No, nestalo se, že jo. Protože oni mě už tady znají dýl, takže vždycky nějaký 

místečko najdou.“ (Žena, 62 let, Středoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha 6, rozhovor 

listopad 2009).  

„ Českýho světa určitě. Vždyť sem chodíme, jak dlouho, tak dva tři roky, ne?“ 

(Muž, 34 let, Základní vzdělání, Bankovnictví, Praha 5-Zbraslav, rozhovor listopad 2009). 

  

Tuto kategorii tvoří převážně ženy mladší generace a důchodového věku 

středoškolského vzdělání z blízkého okolí Smíchova, které z praktického důvodu 

upřednostňují jídlo v restauraci před domácím vařením, na nějž chodí ještě před 

nakupováním potravin, a z nichž některé navštěvují restauraci také za posezením s přáteli; 

dále pracující lidé studentských let a muži mladší generace středoškolského vzdělání 

z Prahy 5, kteří sem chodí většinou během nákupu. 

 

„...a taky určitě, když si chceme odpočinout. Někdy je to unavující to lítání, tak 

prostě zapadneme sem. Nebo ta žízeň nás sem vede. Je to prostě o tý pohodě, zakouřit si 

tady.“ (Muž, 22 let, Středoškolské vzdělání s výučním listem, Promotér, Praha 5 –

Smíchov, rozhovor prosinec 2009). 

„...Je to takový určitý styl pohodlí, toho, že to za člověka udělá někdo jiný. Pokud 

sem jdu na kafe nebo jídlo, tak vím, že pak nemusím jít a umýt nádobí a tak.“ (Žena, 29 

let, Středoškolské vzdělání, Úřednice, Praha 5 – Smíchov, rozhovor listopad 2009).  

 

Méně než třetina hostů této restaurace sem chodí především za posezením, sami či 

s přáteli.185 Tuto skupinu představují především ženy střední generace středoškolského 

vzdělání, kteří ji navštěvují po nákupech, a pracující muži střední generace, již využívají 

restauraci také cíleně, aniž by zde nakupovali. V některém případě si zde muži této 

generace domlouvají pracovní schůzky, resp. pracovní obědy.186 Jedná se především o 

muže, kteří nepocházejí z Prahy, a shledávají tuto restauraci jako vhodné prostředí. 

 

                                                 
184 Jde o sedm informátorů ze vzorku třinácti.  
185 Jedná se o tři dotazované z třinácti.  
186 Ze vzorku jde o jednoho informátora z třinácti.  
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„Ano, tak. Nakoupit a posedět.“  (Žena, 49 let, Středoškolské vzdělání, 

Personalistika, Praha 5 – Zbraslav, rozhovor listopad 2009).  

„No, většinou tady mám nějakou pracovní schůzku...Protože ten člověk je většinou 

odněkud jinud, já jsem odněkud jinud, tak hledáme nějaký kompromis...Jako, kdy se budu 

rozhodovat, kam na oběd, zvlášť když si dám pracovní oběd, tak se mi to tady zdá 

vhodný.“ (Muž, 39 let, Středoškolské vzdělání, Obchodník, Nymburk, rozhovor listopad 

2009). 

 

Převážná většina zákazníků této restaurace dává přednost pokrmům z tradiční 

české kuchyně: převažují masité pokrmy v podobě kuřecích, vepřových či kachních 

plátků, svíčková či jiné druhy omáček s přílohami (méně si objednávají těstoviny), 

s pivem, vínem i nealkoholickými studenými a teplými nápoji v hodnotě až kolem sto 

padesáti korun, resp. sto až sto dvaceti korun za menu s nápojem, jejž využívají převážně 

ženy důchodového věku. Tuto skupinu tvoří pracující mladí lidé studentských let, mladší i 

střední generace a ženy důchodového věku převážně z Prahy 5.187 Některé ženy střední 

generace nepreferují pokrmy z tradičních českých produktů, nýbrž upřednostňují 

restaurační menu před pokrmy z fast foodů. 

 

„...a taky už vědí, co si dáme. Že bude svíčková s knedlíčkama nebo ten vrabec, to 

jsou asi nejchutnější jídla český...“ (Muž, 34 let, Základní vzdělání, Bankovnictví, Praha 5 

– Zbraslav, rozhovor listopad 2009).  

„Tak já jsem si dal svíčkovou.“ (Muž, 22 let, Středoškolské vzdělání s výučním 

listem, Promotér, Praha 5 – Smíchov, rozhovor prosinec 2009). 

„No, někdy samostatně, ale převážně teda ty meníčka.“  (Žena, 70 let, 

Středoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha 5 – Smíchov, rozhovor listopad 2009). 

 

Během konzumace návštěvníci diskutují o běžném rodinném i pracovním životě, 

přátelích, událostech předešlých a plánech na následující dny, méně pak o zcela 

závažných záležitostech, které naopak řeší ženy důchodového věku. 

  

„Tak třeba, co budeme dělat příští týden, práce, plány, rodina...My, když prostě 

řešíme osobnější věci, tak to raději řešíme doma, kde je to soukromější, ne tady takhle na 

                                                 
187 Jde o jedenáct dotazovaných lidí z třinácti. 
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veřejnosti, kde vás, když to takhle řeknu, poslouchají lidi od vedle...“ (Muž, 22 let, 

Středoškolské vzdělání s výučním listem, Promotér, Praha 5 – Smíchov, rozhovor 

prosinec 2009). 

„No, tak třeba jsou naším tématem duchovní hodnoty. S manželem a našima 

přítelkyněma se zajímáme o životy těch lidí, zrovna se díváme v televizi, jak přišla paní o 

dům nebo jak na ní byl spáchanej podvod, že jo, že jí něco nabídli. To se nám stalo taky... 

A prostě nad tím, co se kde stalo.“ (Žena, 70 let, Středoškolské vzdělání, Důchodkyně, 

Praha 5 – Motol, rozhovor listopad 2009).  

 

Většina hostů kavárny Creperie vidí v této kavárně místo k posezení, ke konverzaci a 

odpočinku s přáteli téměř v jakoukoliv denní dobu, které v mnoha případech spojí 

s dalšími aktivitami v obchodním centru, především nákupem. Mnozí navštíví restauraci 

po nákupech – pro ně je tedy restaurace určitým završením návštěvy obchodního centra.188 

Do této skupiny spadají převážně ženy starší střední generace středoškolského vzdělání, 

které sem dojíždějí z jiných městských částí a z nichž některé využívají kavárnu jako 

místo srazu a odpočinku před nákupy i během nich. Některé studentky vysokých škol ze 

Smíchova i okolí chodí do restaurace nejenom po nákupech, ale také cíleně bez 

předchozího nakupování. Do této skupiny patří i ženy mladší generace středoškolského 

vzdělání, přičemž některé z nich vnímají kavárnu jako relaxační prostor, jejž navštíví před 

i po nákupech a kde se mohou věnovat také čtení tisku či sebevzdělávání. Některé ženy 

této generace se zde scházejí také cíleně s kolegyněmi za posezením a občerstvením. 

 

„No, buď si čtu nějaký ten časopis, anebo si vyluštím křížovku, prostě něco, kde 

můžu vypnout a nemusím myslet...tak je to prostě chvíle bez dětí, jo, kdy mi nevisí jeden na 

noze, druhý na ruce, jo, nic nechtějí, nic ne to, takže už jenom z tohohle důvodu je to 

relax.“  (Žena, 33 let, Středoškolské vzdělání, Mateřská dovolená, Praha-východ (Sedlec), 

rozhovor říjen 2009).  

„Hm, sejdeme se na Andělu a jdeme na kafe sem.“ (Žena, 20 let, Středoškolské 

vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009). 

„No, tak jsme tady od tý jedný, tady budeme ještě tak hodinku, pak se půjdeme 

podívat, možná, že si ještě dáme kafe (...) No, v tom obchoďáku budeme tak do těch 

                                                 
188 Jedná se o deset informátorů ze vzorku z dvanácti. 
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pěti...“  (Žena, 58 let, Středoškolské vzdělání, Účetní s personalistikou, Příbram, rozhovor 

říjen 2009). 

 

V menšině sem hosté této kavárny chodí primárně za obchodními schůzkami, které 

však spojují s občerstvením – v závislosti na denní době se tak jedná o pracovní oběd či 

večeři.189 Do této kategorie spadají především muži střední generace, z nichž někteří 

využívají kavárnu cíleně za občerstvením a odpočinkem, aniž by zde měli pracovní 

setkání, ale téměř vždy to spojí – ať již před návštěvou v restauraci nebo po ní – 

s nákupem v obchodním centru. 

 

„No, protože tady mám často obchodní schůzky...Vyřídím si věci, které potřebuji 

v obchodech, případně jdu třeba na obchodní schůzku nebo na nějaký obchodní 

oběd...Tady to pro nás znamená takovou tu klidovou zónu...“  (Muž, 38 let, Středoškolské 

vzdělání, Informační technologie, Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009). 

  

Zákazníci, převážně ženy různých věkových kategorií190, zde většinou konzumují 

především teplé nápoje v podobě různých druhů káv či horké čokolády v hodnotě kolem 

šedesáti korun; některé ženy mladší či střední generace si občas objednávají něco malého 

a lehkého k jídlu, převážně saláty či palačinky – jejich útrata se pohybuje kolem sto 

šedesáti až dvou set korun. Někteří muži zde během pracovních schůzek konzumují saláty 

či sladké palačinky s nealkoholickými studenými nápoji v celkové hodnotě až dvě stě 

korun. 

 

„Salát, kávu, víno. Nebo nealko nějaký – minerálku, vodu.“ (Žena, 58 let, 

Středoškolské vzdělání, Účetní s personalistikou, Příbram, rozhovor říjen 2009). 

„Tak, když jsem tady někdy přes den na oběd, tak si dám palačinku, sladkou, večer 

si dávám salát...Buď vodu, nebo colu...“ (Muž, 45 let, Středoškolské vzdělání, Reality a 

zábavní průmysl, Praha 5 – Smíchov, rozhovor listopad 2009). 

   

Během posezení konverzují o dobrých i špatných věcech, které se udály během 

předešlých dnů a které se týkají práce, školy, přátel i rodiny a celebrit ve společnosti – 

závažné rodinné či společenské záležitosti řeší především ženy starší střední generace, 

                                                 
189 Jde o dva informátory z dvanácti.  
190 Počet dotazovaných lidí je deset z dvanácti. 
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v mnohém případě však nejsou ústředním bodem ani cílem diskuze. Během obchodních 

schůzek se řeší především firemní či pracovní záležitosti. 

  

„A co jsme prožily za tu dobu, co jsme se neviděly. Tak obecně.“  (Žena, 57 let, 

Středoškolské vzdělání, Telefonní manipulantka, Praha 4 – Braník, rozhovor říjen 2009). 

„Tak asi semeleme, co se kde děje, ale nic extra závažného, prostě tak pro relax.“ 

(Žena, 29 let, Středoškolské vzdělání, Realitní makléřka, Praha 9 – Prosek, rozhovor 

listopad 2009). 

 

Názor návštěvníků na využití restauračních zařízení k večernímu intimnímu 

posezení s blízkými osobami  

Více než polovina zákazníků fast foodu McDonald’s by si tento prostor nezvolila 

k večernímu posezení s přáteli, resp. k intimní schůzce s blízkými osobami, ale dávají 

přednost restauracím, hospodským či kavárenským prostředím mimo obchodní centrum, 

ať již v lokalitě Smíchov (převážně lidé pocházející z okolních oblastí) nebo v jiných 

městských čtvrtích. Přestože někteří zákazníci oceňují interiér či obsluhu, fast food 

nesplňuje taková kritéria, jež lidé očekávají od tohoto posezení.191 Převážná většina 

návštěvníků deklaruje, že postrádá ve fast foodu atmosféru, klid, jenž je tu narušen 

koncentrací většího počtu lidí, čímž činí prostor neintimním, a v neposlední řadě kritizují 

kvalitu a nabídku jídla. 

Tyto názory zastávají někteří mladí studenti a některé studentky vysokých škol 

z Prahy 5 i okolí, které navíc neshledávají prostor jako příjemný a útulný a ke svému 

životnímu stylu volí raději svá oblíbená hospodská či kavárenská zařízení; muži a ženy 

mladší generace středoškolského vzdělání, přičemž některé ženy, které bydlí v jiných 

městských částech, upřednostňují raději restaurace poblíž místa bydliště; a někteří muži, 

již zde pracují, kritizují kulturu stravování. Tuto skupinu představují také muži a 

v menším případě i ženy střední generace vysokoškolského i středoškolského vzdělání, 

z nichž převážně muži navíc postrádají kvalitu a chutnost produktů a taktéž poukazují na 

fast foodový charakter zařízení a menší zájem managementu o chod restaurace. Některé 

ženy důchodového věku vysokoškolského vzdělání z blízkého okolí se ve fast foodu sice 

pravidelně scházejí na ranní kávu, ale jako místo k intimnímu posezení volí také kavárny 

v Praze, popř. domácí prostředí. 

                                                 
191 Jedná se o šestnáct informátorů ze vzorku dvaceti tří.  
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„Tak je to takový pitomý na večerní zábavu. Obchody se zavírají, já nevím kdy, i ty 

restaurace...a je tu hrozně moc lidí, kdyby si člověk chtěl sednout s pár kamarádama, tak 

je to málo intimní.“ (Žena, 19 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 

5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009). 

„Já si myslím, že je tady jako ruch, že to není takové intimní, to ne, (...) raději do 

nějakých jiných restaurací a hospůdek, kde je to příjemnější a intimnější.“  (Žena, 34 let, 

Středoškolské vzdělání, Administrativní podpora, Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 

2009). 

„Tak zaprvé, ta kultura toho stravování tady není úplně ideální. Přece jenom je to 

obrovský podnik, velký pohyb lidí...“ (Muž, 33 let, Vysokoškolské vzdělání, Informační 

technologie, Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009). 

 „Kvalitativně to rozhodně neposkytuje takové služby, které bych si představoval 

na posezení s přáteli, z hlediska nějakých nutričních hodnot a zdravé výživy to také není 

žádný šlágr...Tak určitě atmosféra, tak hospůdka má svého majitele, popřípadě člověka, 

který je za to zodpovědný, takže ten přístup toho člověka, popřípadě obsluhy, je 

v uvozovkách diametrálně odlišnej...tak ten zájem není takový.“ (Muž, 43 let, 

Vysokoškolské vzdělání, Finanční poradenství, Praha 5 – Zbraslav, rozhovor říjen 2009). 

 

Setkala jsem se zde i s jedním názorem vysokoškolských studentek, které by 

McDonald’s jako místo k posezení volily: 

 

„Tak podle chutě třeba jako jo.“ (Žena, 20 let, Středoškolské vzdělání, Studentka 

vysoké školy, Praha 2 – Palacké náměstí, rozhovor říjen 2009). 

 

Přesto je tento fast food využíván u mužů studentských let, mladé i střední 

generace spíše k rychlému občerstvení a u žen různých věkových kategorií také 

k odpočinku a posezení u kávy. 

  

V restauraci Český svět se objevilo více hlasů, přibližně mezi polovinou návštěvníků, jež 

jsem oslovila, kteří restauraci volí jako místo večerního posezení s přáteli, resp. by 

návštěvu Českého světa z tohoto důvodu neodmítli.192 Do této kategorie patří převážně 

                                                 
192 Počet informátorů je šest ze třinácti.  
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ženy důchodového věku středoškolského vzdělání z blízkého okolí, jimž restaurace nabízí 

příjemné posezení s přijatelnou cenou nápojů (piva) i pokrmů, ale některé z nich chodí na 

kávu raději do kaváren. Taktéž sem spadají mladí pracující muži studentských let 

středoškolského vzdělání, kteří pochází ze Smíchova, z nichž někteří navštěvují s přáteli i 

jiné zábavní podniky v obchodním centru, ale zároveň poukazují spíše na fast foodový 

charakter restaurace zapříčiněný jeho umístěním v obchodním centru. Některé ženy 

mladší generace ze Smíchova také tuto možnost nezavrhují, neboť je pro ně restaurace 

dostupná z hlediska vzdálenosti. 

 

„Jo, chodíme si sem večer posedět jenom na pivo. To pivo je tady dobrý, tak 

celkem dávaj i dobrou míru...No sem, protože to tady máme blíž...“ (Žena, 70 let, 

Středoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha 5 – Motol, rozhovor listopad 2009). 

  

Více než polovina hostů této restaurace, jichž jsem se dotazovala, však neshledává 

tuto restauraci ideálním místem k večernímu intimnímu posezení s blízkými osobami. 

Důvody, které je k tomuto postoji vedou, se opírají o nedostatek soukromí, který úzce 

souvisí s otevřeným prostorem a koncentrací lidí, což způsobuje větší ruch v prostoru, a 

nedostatek hospodské či kavárenské atmosféry.193 Tuto skupinu tvoří některé mladé 

pracující ženy studentských let a střední generace středoškolského vzdělání, které 

považují restauraci za fast food, jenž má navíc jinou nabídku druhů jídla, a převážně ty, 

které nepochází z Prahy, volí jako místo k posezení bližší restaurační zařízení. Někteří 

muži mladé a střední generace středoškolského vzdělání, již bydlí na okraji Prahy, popř. 

mimo ni, také upřednostňují bližší restaurační zařízení, které nabízejí jiný sortiment 

pokrmů. Do této skupiny spadají také některé ženy důchodového věku z blízkého okolí, 

jež upřednostňují klidné domácí prostředí 

 

„Ne...Tohle jsou spíše takový továrny na to, aby se lidi rychle najedli a vypadli... 

Ta atmosféra a taky to jídlo, co si budem povídat.“ (Žena 48 let, Středoškolské vzdělání, 

Žena v domácnosti, Říčany, rozhovor listopad 2009). 

„No, tak většinou najíst, napít a odejít. Zase až tak tady relaxovat asi ne...Když si 

chceme opravdu zajít někam na večeři nebo si udělat hezký večer, tak opravdu 

                                                 
193 Jde o sedm informátorů ze třinácti.  
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vyhledáváme určitě jiný restaurace, takový intimnější.“  (Žena, 23 let, Středoškolské 

vzdělání s výučním listem, Designérka, Praha 5 – Smíchov, rozhovor prosinec 2009). 

„No, na rande bych sem asi nešel...na rande chci mít soukromí...Tak já jsem 

mimopražskej, takže táhnout se někam padesát kilometrů autem...“ (Muž, 39 let, 

Středoškolské vzdělání, Obchodník, Nymburk, rozhovor listopad 2009). 

„No, normální restaurace. Ale to je tak jednou za půl roku, protože já už většinou 

večer nikam nechodím.“ (Žena, 62 let, Středoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha 6, 

rozhovor listopad 2009). 

. 

Také v kavárně Creperie se třetina oslovených návštěvníků nevyhýbá možnosti posedět 

si zde s přáteli u skleničky vína či šálku kávy.194 Především některé vysokoškolské 

studentky z blízkého okolí považují kavárnu jako vhodné místo k posezení, které mají 

dostupné a odkud se v pozdních večerních hodinách přesunou do míst, kde hraje živější 

hudba. 

 

„Já to vidím spíš jako opravdovou kavárnu, kam si člověk jde dát to kafe 

odpoledne, popovídat si s kamarádkama, ale večer bych šla tam, kde je něco živějšího, 

třeba nějaká muzika.“ (Žena, 20 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, 

Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009). 

„A já jak říkám, já bych sem šla. Sklenku dvě a pak se někam šoupnout.“ (Žena, 

20 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 

2009). 

 

V menšině by některé studentky vysokých škol a středoškolsky vzdělané ženy 

mladší generace, které pocházejí z jiných měst, toto posezení spojily s návštěvou jiného 

zábavního podniku v obchodním centru (např. bowlingového centra).195 V málo případech 

považují středoškolsky vzdělané ženy mladé generace z okraje Prahy a muži střední 

generace z blízkého okolí kavárnu za příjemné, resp. oblíbené místo k posezení u vína, 

avšak z důvodů otevřeného prostoru, nedostatku soukromí a charakteru tohoto 

restauračního zařízení, by si kavárnu jako místo pro romantickou večeři nevybrali.196 

 

                                                 
194 Jedná se o čtyři dotazované lidi ze vzorku dvanácti.  
195 Počet informátorů je dva z dvanácti. 
196 Jedná o dva návštěvníky ze vzorku z dvanácti. 
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„No, tak na to kafe asi jo, ale vzhledem k tomu, že nejsem z tý Prahy, tak to by asi 

nešlo na to večerní posezení. My bysme to měli z ruky, ale kdybysme tady byli u někoho, 

tak asi jo. Já jsem koukala, že je tady i nějaký bowling, takže bysme to s posezením tady 

spojili.“  (Žena, 33 let, Středoškolské vzdělání s výučním listem, Servírka, Domažlice, 

rozhovor říjen 2009). 

„ ...Když jdete na večeři, tak těžko půjdete do kavárny, když jdete na večeři 

s dívkou, tak open room není zrovna vhodné řešení.“ (Muž, 38 let, Středoškolské 

vzdělání, IT pracovník, Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009). 

 

Více než polovina hostů kavárny Creperie by toto místo zcela určitě nevolila 

k večernímu posezení s blízkými osobami a raději by navštívila restaurační zařízení vně 

obchodního centra.197 V mnoha případech vytýkali charakteru kavárny nedostatek 

soukromí, který úzce souvisí s tím, že restaurace jsou řešené jako jeden větší otevřený 

prostor, nedostatek klidu, jenž je způsoben větší koncentrací návštěvníků obchodního 

centra, a celkovou atmosféru, která není podle jejich názoru ideální pro večerní posezení. 

Do této skupiny patří převážně ženy střední a starší střední generace, které pocházejí 

především z jiných městských částí, a muži střední generace středoškolského vzdělání, 

přičemž některé ženy této kategorie zdůrazňují právě vzdálenost od místa bydliště a také 

brzkou zavírací dobu a někteří muži poukazují na fast foodový charakter kavárny. Tyto 

názory zastávají také ženy mladé generace, které spojují návštěvu restaurace spíše 

s nakupováním v obchodním centru. 

 

„Já ne, protože zavíraj v deset. Tak to je hlavně asi ten důvod, protože, když už se 

s někým takhle sejdu...tak někdy vydržím sedět dýl než do deseti...A hlavně se scházíme 

někde poblíž bydliště, abychom nemuseli jezdit přes celou Prahu. A navíc mi to přijde 

takové nepřirozené.“ (Žena, 56 let, Středoškolské vzdělání, Administrativní výpomoc, 

Praha 9 – Hloubětín, rozhovor listopad 2009).  

„No, prostě do nějaký komornější restaurace. Protože je to tam takový 

útulnější...když mám jít s někým na večeři, tak určitě nepojedu na Novej Smíchov...že to 

není prostředí ideální, kam jít na večeři při svíčkách, jak se říká, tak to jsou zajímavější 

restaurace.“ (Muž, 45 let, Středoškolské vzdělání, Reality a zábavní průmysl, Praha 5 –

Smíchov, rozhovor listopad 2009). 

                                                 
197 Počet informátorů je sedm z dvanácti.  
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Většina členů obsluhy jednotlivých restauračních zařízení využívá tento prostor pouze 

v tom ohledu, že zde pracují. Převažuje mezi nimi negativní postoj k možnosti jít do jejich 

restauračního zařízení posedět si s přáteli u večeře či skleničky vína. Především ženy 

mladé generace středoškolského vzdělání z fast foodu McDonald’s svůj postoj zdůvodňují 

tím, že se jedná o restauraci rychlého občerstvení, který pozbývá atmosféru a klid, a volí 

jiné restaurace či kavárny. Někteří muži střední generace vysokoškolského vzdělání 

z kavárny Creperie tuto možnost také vylučují. Převážně muži a ženy mladé generace 

středoškolského vzdělání z restaurace Český svět by toto zařízení pravděpodobně využili 

za účelem večerního posezení, avšak jejich pracovní a morální závazky jim zabraňují 

navštěvovat restauraci v době svého volna. Někteří muži této věkové kategorie taktéž 

poukazují na nevýhodu restaurace, a to na její umístění uvnitř obchodního centra.  

 

Závěrečné shrnutí 

Zatímco fast food McDonald’s a restaurace Český svět jsou primárně využívány hosty 

k občerstvení, které je – převážně u návštěvníků restaurace Český svět – spojeno s dalšími 

aktivitami v obchodním centru (zejména nákupy či návštěvou kina), je kavárna Creperie 

nejvíce využívána k posezení u kávy bez doprovodu či s přáteli, popř. pracovními kolegy, 

resp. k určitému odpočinku a relaxu, které může být cíleným záměrem a vyplněno mimo 

konzumačními aktivitami, jako je čtení či vzdělávání – průměrná útrata zde může být větší 

než při posezení u kávy ve fast foodu, nikoli však v restauraci, kde si lidé častěji 

objednávají před kávou či vínem také hlavní jídlo. Ve fast foodu McDonald’s se oceňuje 

při občerstvení především rychlost i nabídka různých druhů burgerů, oproti tomu 

v restauraci Český svět se zdůrazňuje klidnější chod zařízení a nabídka pokrmů z české 

kuchyně. Kavárna Creperie a restaurace Český svět jsou také vyhledávány k pracovním 

obědům převážně muži střední generace; fast food McDonald’s navštěvují nejvíce rodiče 

s dětmi, kteří si zde cení playlandu. Ve všech objektech se řeší víceméně záležitosti 

každodenního života, méně pak bolestivé, rodinné či zcela závažné společenské události, 

vyjma starších žen v důchodovém věku v restauraci i fast foodu. 

Většina návštěvníků všech tří restauračních zařízení odmítají možnost jít si večer 

posedět s přáteli do těchto zařízení, přestože v restauraci Český svět a kavárně Creperii 

jsem se častěji setkala s hosty, převážně studentkami vysokých škol, ženami mladé a 

důchodové generace a některými muži střední generace, kteří s určitými výjimkami tuto 

možnost nevylučují nebo návštěvu spojují s využitím jiných zábavních podniků 
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v obchodním centru. Důvody negativního postoje lze shrnout jako nedostatek příjemné 

atmosféry, klidu a intimity, a vetší koncentrace návštěvníků. Ve fast foodu navíc lidé 

zdůrazňují nekvalitní produkty z hlediska hodnot a výživy, v restauraci a kavárně také 

poukazují na otevřenost prostoru a nedostatečný sortiment pokrmů. 

 

3.6 Reflexe obchodního centra Nový Smíchov jeho návštěvníky a jeho personálem 

Jsou zde deklarovány tři roviny reflexe: rovina využitelnosti obchodního centra Nový 

Smíchov pro informátora, rovina využitelnosti centra v dané lokalitě a zasazení tohoto 

centra do tzv. „tradiční“ průmyslové čtvrti. 

 

3.6.1 Hodnocení obchodního centra Nový Smíchov 

U více než poloviny hostů198, jichž jsem se dotazovala ve všech restauračních zařízeních, 

převažují pozitivní názory ohledně využitelnosti a charakteru zkoumaného obchodního 

centra. V mnohém případě se vyzdvihuje široký sortiment zboží i služeb, jež jsou 

nabízeny pod jednou střechou, a logické a přehledné řešení prostoru. 

 

Mezi oslovenými návštěvníky z fast foodu McDonald’s zastávají tyto názory některé 

žákyně základních škol z jiné městské části, jež také vyzdvihují výzdobu centra, a studenti 

i studentky vysokých škol z Prahy 5 i okolí, kteří pozitivně hodnotí také přijatelné ceny 

zboží a interiér obchodního centra. Patří sem také ženy mladší, střední i důchodové 

generace, přičemž některé ženy těchto věkových skupin hodnotí podobu obchodního 

centra neutrálně jako výsledek zvyku a zvláště některé seniorky vysokoškolského vzdělání 

poukazují na přijatelné ceny potravin, a muži mladší i střední generace, kteří většinou 

oceňují architektonické řešení, a motorizovaní muži této věkové skupiny taktéž vyzdvihují 

dobré dopravní spojení. 

 

„Tak Anděl má pro mě výhodu tu, že je nejblíž k mému domovu...Není to nic extra 

vyzývavého, což je taky dobře, prostě to sem sedí. Prostě to není nic křiklavého...Tak 

zvenku, ono to asi nešlo udělat o moc líp, jo...Neřeším to, ale není to asi nijak výrazné, že 

by to tomu okolí škodilo.“ (Muž, 20 let, Středoškolské vzdělání, Student vysoké školy, 

Praha 5 – Barrandov, rozhovor prosinec 2009). 

                                                 
198 Ve fast foodu se jedná o dvacet jedna informátorů z dvaceti tří, v restauraci Český svět jde 

o jedenáct dotazovaných lidí z třinácti, v kavárně je počet informátorů deset z dvanácti. 
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„Jo, tady je to dobré. Není tady nic, co by bylo příliš drahé..., tak všeobecně je to 

tady přijatelné.“ (Žena, 19 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 1 –

Malá Strana, rozhovor říjen 2009). 

 „Když člověk jede sem, myslím teda do obchodního centra, tak je to v pohodě, ale 

jinam po Smíchově už moc ne.“ (Muž, 28 let, Středoškolské vzdělání, Obchodní zástupce, 

Praha 5 – Zbraslav, rozhovor prosinec 2009). 

„A tak já myslím, že docela jo, jako. Já jsem to zatím nějak nepozorovala, 

neuvažovala jsem nad tím, ale zdá se mi, že to jako tady zapadá, na tu Prahu 5. Člověk si 

na to nějak zvyknul.“ (Žena, 55 let, Středoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha 8, 

rozhovor říjen 2009). 

 

V restauraci Český svět se pozitivní hodnocení objevilo převážně u mladých pracujících 

žen a mužů studentských let z okolí Smíchova a některých žen mladší, střední i 

důchodové generace středoškolského vzdělání z Prahy 5, přičemž zvláště ženy těchto 

věkových skupin si cení příjemného interiéru, na nějž si také zvykly. Do této skupiny patří 

také muži mladší i střední generace, kteří pozitivně hodnotí i širokou nabídku 

restauračních a zábavních objektů a zdůrazňují dobrou dopravní dostupnost. 

 

„Já ze svý pozice, já jsem tu zvyklá, už vím, kde co mají...Tady jsem nicméně skoro 

jako doma.“ (Žena, 49 let, Středoškolské vzdělání, Personalistka, Praha 5 – Zbraslav, 

rozhovor listopad 2009). 

„Ale no tak, když to vezmu obecně, tak mě to připadá, že je to pohodlný. Má to 

člověk všechno pod jednou střechou, dá se tu běhat z obchodu do obchodu a šetří to 

hlavně čas.“ (Žena, 48 let, Středoškolské vzdělání, Žena v domácnosti, Říčany, rozhovor 

listopad 2009). 

„...Ale mně se třeba líbí, že je tu na výběr z těch restaurací. Všude něco.“  (Muž, 

34 let, Základní vzdělání, Bankovnictví Praha 5 – Zbraslav, rozhovor listopad 2009). 

 

Z dotazovaných informátorů z kavárny Creperie pozitivně hodnotí obchodní centrum 

převážně vysokoškolské studentky z blízkého okolí a ženy mladší generace 

středoškolského vzdělání, jež vyzdvihují také architekturu tohoto objektu. Někteří muži a 

ženy středoškolského vzdělání střední generace také poukazují na dobrou dopravní 

dostupnost. 
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„...No, líbí...přijde mi to takový akorátní, ne přeplácaný, takže jo, pěkný a 

příjemný.“ (Žena, 33 let, Středoškolské vzdělání, Mateřská dovolená, Praha-východ 

(Sedlec), rozhovor říjen 2009). 

„No, protože to je blízko metra. Asi tak nějak. Metro, zastávka tramvaje, vše.“ 

(Žena, 45 let, Vysokoškolské vzdělání, Podnikatelka, Praha 7 – Holešovice, rozhovor 

listopad 2009). 

 

Negativní ohlasy ve fast foodu McDonald’s199 se objevily přibližně u třetiny návštěvníků 

– u některých studentek vysokých škol, které pocházejí z menších měst a které poukazují 

na anonymitu, přelidněnost, uzavřenost nebo špatně pojatou architekturu obchodního 

centra v kontrastu s líbivým charakterem města, z něhož pocházejí, a spolu s některými 

motorizovanými muži mladší i střední generace mluví také o dopravních problémech 

v této lokalitě, přičemž někteří muži střední generace vysokoškolského vzdělání výslovně 

tematizovali, že se jedná prvotně o komerční centrum zaměřené na zisk. 

 

„Mn ě osobně se nákupní centra nelíbí, jako my jsme z malého města, tam je 

nádherný náměstí, a mně přijde tady, že je tu hodně lidí pohromadě a je to takový strašně 

uzavřený a každý sám za sebe. Zatímco na tom malém městě, tam si ti lidi na tom náměstí 

znají...a všude vás lidi poznávají...“ (Žena, 23 let, Středoškolské vzdělání, Studentka 

vysoké školy, Praha 6 – Suchdol, rozhovor říjen 2009). 

„Tak v zásadě je to komerční centrum, jako každý jiný, že jo, který chce 

samozřejmě upoutat pozornost co nejvíce zákazníků a vydělat co nejvíce peněz...“ (Muž, 

43 let, Vysokoškolské vzdělání, Finanční poradenství, Praha 5 – Zbraslav, rozhovor říjen 

2009). 

 

Z více než poloviny oslovených informátorů v restauraci Český svět200 negativně 

hodnotí obchodní centrum někteří mladí muži studentských let a muži mladší a střední 

generace, kteří kritizovali nedostatečné množství obchodů a určitou jednotnost módních 

značek. Patří sem také některé ženy mladší a střední generace, které poukazovaly na 

dopravní zatížení a ruch jím způsobený. U některých seniorek středoškolského vzdělání ze 

Smíchova jsem se setkala s podobným názorem porovnávání pozitiv malého městečka a 

negativ velkého, anonymního a depresivně působícího obchodního centra. 

                                                 
199 Jedná se o sedm informátorů z dvaceti tří.  
200 Jde o sedm dotazovaných osob z třinácti. 
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„...vzhledem k tomu, že jsem vyrůstala na venkově, a taky bych se tam ráda vrátila, 

tak tyhle vysoký komplexy na mě působí trochu depresivněji...“ (Žena, 70 let, 

Středoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha 5 – Motol, rozhovor listopad 2009). 

  

V kavárně Creperie201 kritizuje centrum necelá polovina hostů, a to některé 

vysokoškolské studentky z okolí i jiných městských částí. Výhrady mají zejména k 

prostorovému uspořádání obchodních jednotek v pasážích, některé ženy mladší a střední 

generace pak zmiňují větší koncentraci lidí na relativně malém prostoru. Negativní názory 

se objevují i mezi muži střední generace, kteří poukazují na otevřenost jednotlivých 

prostorů a nedostatečnou nabídku módních značek. 

 

„Tak nevýhody strašný teda, že je tady strašnejch lidí...Když sem mám jít 

nakupovat, tak jsem z toho teda docela taková kyselá.“  (Žena, 29 let, Středoškolské 

vzdělání, Realitní makléřka, Praha 9 – Prosek, rozhovor listopad 2009). 

„Tak ty značky, v zásadě, mohl by tu být zastoupen Diesel, jo, to si třeba myslím. 

Víc italskejch návrhářů. To si myslím, že tady trochu schází.“ (Muž, 45 let, Středoškolské 

vzdělání, Reality a zábavní průmysl, Praha 5 – Smíchov, rozhovor listopad 2009). 

 

Rodáci a dlouhodobě žijící obyvatelé Smíchova, které jsem oslovila, zaujímají spíše 

kladný vztah k obchodnímu centru.202 Téměř všichni pozitivně hodnotí přehledné 

prostorové řešení a centralizaci produktů a služeb na jednom místě a víceméně vyzdvihují 

architektonické řešení obchodního centra. Do této skupiny patří z fast foodu McDonald’s 

studentka vysoké školy, která navíc oceňuje dostatek zeleně a přijatelné ceny zboží; žena 

mladší generace, jíž koncentrace produktů na jednom místě ušetří čas; muž této věkové 

skupiny středoškolského vzdělání a ženy v důchodovém věku, které se staví k architektuře 

neutrálně. 

 

„Je to tady hezký, ale já to tak nějak neřeším. I celý to obchodní centrum je dobrý, 

že tady to je pod jednou střechou.“ (Žena, 29 let, Středoškolské vzdělání, Mateřská 

dovolená, Praha 7 – Holešovice, rozhovor říjen 2009). 

                                                 
201 Počet informátorů je pět z dvanácti.  
202 Jedná se o pět informátorů ze vzorku McDonald’s ze dvaceti tří a restaurace Český svět 

z třinácti a dva informátory z kavárny Creperie z dvanácti. 
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Z restaurace Český svět zastávají tyto názory také mladý pracující muž 

studentských let a žena stejné věkové kategorie, která však kritizuje negativní dopad na 

okolní obchodní jednotky; žena mladší generace středoškolského vzdělání, jež negativně 

hodnotí dopravní ruch na Smíchově; a ženy-seniorky středoškolského vzdělání, z nichž 

některá si cení přijatelných cen restauračního menu. 

V kavárně Creperie jsem se setkala s pozitivním hodnocením mezi muži střední 

generace středoškolského vzdělání, kteří také zdůrazňují dobrou dostupnost hromadnou 

dopravou i automobilem, ale zároveň kritizují dopravní situaci v této lokalitě, a někteří 

z nich i otevřenost jednotlivých restaurací v horním patře obchodního centra. 

 

„...ale on ten Smíchov, znova říkám, neoplývá ničím převratným, převratným 

interiérem, převratným luxusem, jo, neoplývá ani převratným zastoupením značek, ale 

přesto ho všichni hodnotěj tak, jak ho hodnotěj...“  (Muž, 45 let, Středoškolské vzdělání, 

Reality a zábavní průmysl, Praha 5 – Smíchov, rozhovor listopad 2009). 

 

Mezi personálem zkoumaných restauračních zařízení převažují také pozitivní názory, 

které zdůrazňují logiku prostorového uspořádání (přehlednost), dopravní dostupnost 

autem i městskou hromadnou dopravou, dobře řešený a udržovaný interiér pro uživatele. 

Žena mladší generace z fast foodu McDonald’s negativně hodnotí užší sortiment 

nepotravinářského zboží a někteří muži střední generace z kavárny Creperie také 

poukazují na širší nabídku nejen zboží, nýbrž i restauračních zařízení. 

 

Závěrem 

Ve všech restauračních zařízeních se však ozývají převážně pozitivní ohlasy informátorů, 

již si na obchodním centru cení převážně umístění v centru Prahy, dostupnost osobní i 

městskou dopravou a koncentraci sortimentu na jednom prostoru. V menšině se zde 

objevují negativní názory, které poukazují například na anonymitu tohoto prostoru, 

dopravní zatížení smíchovské lokality, popř. na nevhodně řešený interiér obchodního 

centra. 

  

3.6.2 Hodnocení obchodního centra Nový Smíchov ve vazbě na další pražská nákupní 

centra 
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Přes polovinu zákazníků203, jichž jsem se dotazovala ve všech třech restauračních 

objektech, také navštěvuje jiná pražská obchodní centra s tím, že někteří zákazníci 

různých věkových skupin, již pochází z blízkého okolí, upřednostňují Nový Smíchov, 

oproti lidem, kteří pocházejí z jiných městských částí. Přestože navštěvují jiná centra, 

shledávají většinou více pozitiv v obchodním centru Nový Smíchov. 

 

„Jo, taky, ale spíš méně často. Preferuju hlavně tady to centrum, přeci jenom ho 

mám nejradši.“ (Muž, 20 let, Středoškolské vzdělání, Student vysoké školy, Praha 5 – 

Barrandov, rozhovor z fast foodu McDonald’s prosinec 2009). 

„Myslím si, že statisticky bude v těch horních top pět nebo top třech obchodních 

center vůbec v Praze. Ve srovnání s Chodovem, Palladiem… nebo Flórou, kde sem měl 

možnost mluvit s provozním ředitelem, a ten se mě ptal, proč zrovna chodím na Anděla, že 

ho to štve, protože ten Anděl má zvuk… zdá se, že získal ten ohlas.“ (Muž, 43 let, 

Vysokoškolské vzdělání, Finanční poradenství, Praha 5 – Zbraslav, rozhovor z fast foodu 

McDonald’s říjen 2009). 

 

Mezi nejnavštěvovanější obchodní centra patří Palladium a obchodní centrum 

Chodov. Do Palladia na Praze 1 zavítají z dotazovaných návštěvníků z fast foodu 

McDonald’s především dívky a muži studentských let a muži mladší a střední generace, 

přičemž některé vysokoškolské studentky a muži mladší generace využívají také Chodov. 

Z restaurace Český svět někteří mladí pracující lidé středoškolského vzdělání a ženy 

mladší, střední i důchodové generace, přičemž převážná většina těchto hostů také 

navštěvuje zároveň obchodní centrum Chodov. V kavárně Creperie se jedná o 

vysokoškolské studentky a lidi ze střední generace středoškolského vzdělání, z nichž 

někteří muži-obchodníci ze střední generace taktéž chodí do centra na Chodov. Tyto 

skupiny informátorů hodnotí Palladium i Chodov víceméně podobně a shodují se v tom, 

že si cení širší nabídky produktů. Někteří motorizovaní muži z kavárny Creperie 

zdůrazňují navíc dobrou dostupnost Chodova, ale zároveň téměř všichni kritizují 

v porovnání s Novým Smíchovem špatné prostorové uspořádání, přelidněnost i vyšší ceny 

jednotlivých druhů zboží. Některé studentky vysokých škol dotazovaných ve fast foodu 

shledávají obchodní centrum Chodov velice podobným Novému Smíchovu. 

 

                                                 
203 Jde o dvacet jedna informátorů ze vzorku fast foodu McDonald’s z dvaceti tří a deset 

informátorů ze vzorku restaurace Český svět z třinácti a kavárny Creperie z dvanácti.  
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„Je to tady normálně zařízený, ne jako Palladium, který je nepřehledný a jsou tam 

i takový drahý obchody v rámci toho centra. Tady to není tak strašný… Vyznáme se tu, 

není to strašně velký a zmatený, jako některý jiný, jako například Chodov, ten nemáme 

rády.“  (Žena, 19 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 5 – Smíchov, 

rozhovor z fast foodu McDonald’s říjen 2009). 

„No, byla jsem v Palladiu, tam jsem chodila do tý Nordsee na ryby, ale protože 

tam pro mě je strašně moc draho, tak už teda jako ne…“ (Žena, 62 let, Středoškolské 

vzdělání, Důchodkyně, Praha 6, rozhovor z restaurace Český svět listopad 2009). 

 

Zvláštní kategorii představují ženy důchodového věku z fast foodu McDonald‘s, 

z nichž některé jezdí kvůli slevám na potravinách do supermarketů v jiných městských 

částech. Oproti těmto zákaznicím stojí některé ženy důchodového věku z okolí Smíchova, 

jichž jsem se dotazovala v restauraci Český svět, které chodí do jiných obchodních center 

jen minimálně, a to především z důvodu pokročilého věku. 

 

„Do Globusu, Intersparu, ale jen do potravin. Já to přiznám, já hledám slevy 

potravin. Těm potravinám nic není a jsou to velice dobré věci. Je to výhodný, protože 

nebudu kupovat předražené věci, když nemusím, a zajedu si.“ (Žena, 74 let, 

Vysokoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha 5 – Smíchov, rozhovor fast food 

McDonald’s prosinec 2009). 

„No, to ne…, že mě to natolik vyčerpá, že potom jedu domu. Takže jenom tak 

občas. Třeba jednou za měsíc za dva.“ (Žena, 73 let, Středoškolské vzdělání, 

Důchodkyně, Praha 5 – Smíchov, rozhovor restaurace Český svět listopad 2009). 

 

Téměř třetina hostů z každého restauračního objektu navštěvuje také jiná obchodní 

centra v Praze. Jedná se především o obchodní centra na Praze 5 – Zličíně a na Praze 9 – 

Letňanech, do nichž chodí převážně vysokoškolské studentky, z nichž některé bydlí 

v blízkém okolí; o muže mladší generace a ženy střední generace středoškolského 

vzdělání, které jsem oslovila ve fast foodu McDonald’s; některé ženy mladší a lidé střední 

generace středoškolského vzdělání oslovené v restauraci Český svět; ženy mladší 

generace z okolí Prahy 9, které upřednostňují z důvodu bydliště obchodní centrum 

Letňany; a starší střední generace, které naopak chodí častěji na Zličín, popř. Černý Most, 

oslovené v kavárně Creperie. Na těchto obchodních centrech se většinou pozitivně 

hodnotí širší nabídka zboží i dostupnost městskou hromadnou dopravou, přičemž některé 



82 
 

ženy střední generace z restaurace Český svět pak kritizují nižší nabídku restauračních 

zařízení.  

 

„Tak navštěvujeme i jiná obchodní centra, jsme přece moderní ženské, které rády 

nakupujou (smích). Když teda nechodíme sem, ale sem chodíme nejradši, tak třeba na ten 

Zličín, to je dostupné na metru a je tam hodně krámků, kam se můžeme jít podívat. Ale 

třeba zase na to posezení to tam není moc dobré, protože tam není tolik těch restaurací.“ 

(Žena, 57 let, Středoškolské vzdělání, Telefonní manipulantka, Praha 4 – Braník, rozhovor 

kavárna Creperie říjen 2009). 

„Tak chodím i do Letňan, jo, a tam se mi líbí třeba to, že je tam asi víc obchodů a 

větší výběr.“  (Žena, 20 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, rozhovor fast 

food McDonald’s říjen 2009). 

 

Zcela minimální počet zákazníků převážně z fast foodu McDonald’s a kavárny 

Creperie navštěvuje také nákupní centrum Arkády na Praze 4. Jedná se převážně o dívky 

základní školy, jež mají toto centrum, v němž si cení prostorového přehlednosti a širšího 

sortimentu, blíže k domovu, muže mladší generace, z nichž někteří vyzdvihují některé 

módní značky, z fast foodu McDonald’s a muže střední generace z kavárny Creperie. 

 

„Já jsem tady tak jednou za tři měsíce. No, my jezdíme někam blíž, na Arkády… já 

mám úplně Arkády nejradši… tam je obrovské knihkupectví… a líbí se mi tam taková ta 

fontána.“ (Žena, 11 let, Základní vzdělání, Žákyně základní školy, Praha 4 – Braník, 

rozhovor fast food McDonald’s listopad 2009). 

„No, tak v Praze. Arkády Pankrác, ty jsou hodně vydařený, protože tam jsou 

značky, které v jiných obchodních centrech nejsou, protože v Praze jsou ty centra 

extrémně unifikovaný…“ (Muž, 33 let, Vysokoškolské vzdělání, Informační technologie, 

Praha 5 – Smíchov, rozhovor fast food McDonald’s říjen 2009). 

 

I většina členů personálu navštěvuje jiná obchodní centra. Převážně ženy mladší generace 

středoškolského vzdělání z fast foodu McDonald’s a mladé pracující ženy studentských let 

z restaurace Český svět chodí do Palladia, na němž vyzdvihují širší nabídku obchodů a 

zboží. Zároveň ale kritizují nepřehlednou prostorovou organizaci – na tuto nevýhodu 

poukazují i v obchodním centru Chodov především muži střední generace 

vysokoškolského vzdělání z kavárny Creperie. Někteří muži studentských let pracující 
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v restauraci Český svět a muži střední generace z kavárny Creperie, kteří pocházejí 

z Prahy 5, využívají centrum Nové Butovice, přičemž pro některé je na nižší úrovni než 

Nový Smíchov, ale zároveň zde kladně hodnotí větší klid v souvislosti s menší 

koncentrací lidí. 

  

Shrnutí 

Přestože mnozí zákazníci všech tří restauračních zařízení využívají i jiná obchodní centra, 

hlavně ti, kteří bydlí v jiných městských částech, upřednostňují spíše obchodní centrum 

Nový Smíchov a zvláště pak ti, kteří pocházejí z okolí Smíchova. Na těchto centrech 

shledávají jak pozitivní, tak i negativní znaky. Mezi nejnavštěvovanější centra podle 

informátoru ze všech tří restauračních zařízení patří Palladium, na němž si cení hlavně 

širší nabídka jednotlivých produktů, ale kritizuje špatné prostorové řešení a vyšší ceny 

produktů; a dále Chodov, které taktéž nabízí větší množství zboží. Menší počet zákazníků 

pak chodí do centra Letňany a Zličín, popř. Černý Most, který navštěvují z důvodu širšího 

sortimentu a někteří i blízkého bydliště.  

 

3.6.3 Hodnocení jednotlivých restauračních objektů 

Více než polovina zákazníků fast foodu McDonald’s si na tomto restauračním zařízení 

cení především příjemného, resp. neutrálně řešeného interiéru, času, jenž zde ušetří díky 

charakteru tohoto zařízení, a někteří z nich i nižší ceny produktů (např. teplých nápojů) 

oproti ostatním restauracím.204 Tuto kategorii představují některé dívky základních škol, 

jimž se líbí barevné provedení interiéru, a studentky i studenti vysokých škol ze Smíchova 

a okolí, z nichž někteří vyzdvihují chutnost jídla, přestože si uvědomují, že některé 

pokrmy jsou nezdravé, a skutečnost, že se v prostoru nekouří, ale naopak negativně 

hodnotí přítomnost playlandu, v němž si hrající děti ruší relativně klidovou zónu. Tuto 

skupinu také tvoří lidé mladší i střední generace a ženy důchodového věku 

středoškolského vzdělání z okolí Smíchova, z nichž převážně ženy kladně hodnotí postoj 

obsluhy, a ti, kteří s sebou mají potomky, vyzdvihují přítomnost playlandu a také 

skutečnost, že se v restauraci nekouří. Někteří muži mladší i střední generace 

vysokoškolského vzdělání nejsou spokojeni s interiérem, který na ně působí příliš 

jednoduše či zastarale. 

 

                                                 
204 Počet informátorů ze vzorku je patnáct z dvaceti tří.  
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„T řeba na oběd si nezajdu do kuřáckých, protože mně ten kouř vadí, což tady je to 

lepší. A je to tu rychlejší, kdy někam spěchám… No, pokud sedíte tam a nějaký dítě 

,mamííí, já tam chci‘, tak už je to takový rušivý…“ (Žena, 20 let, Středoškolské vzdělání, 

Studentka vysoké školy, Praha 2 – Palacké náměstí, rozhovor říjen 2009). 

„Ale jako přiměřeně, já to nechci zase úplně přehánět s těmi fast foody, ono to asi 

nebude zrovna nejzdravější… Víceméně to nijak nevykřikuje, ty barvy a tak, je to takový 

uklidňující. No, co by mi tady asi tak mohlo vadit – jako já moc nemám rád ty dětský 

koutky. Mě to jako občas ruší…“ (Muž, 20 let, Středoškolské vzdělání, Student vysoké 

školy, Praha 5 – Barrandov, rozhovor prosinec 2009). 

„Jako, když byla holka malá, tak tady jsou ty prolejzačky, tak jsme to využily, že já 

jsem si odpočinula a ona se odreagovala… A tady to je příjemný, to posezení. Je to docela 

dobře oddělený. Barvy ladí, béžová se zelenou i ty kovový prvky… Jak je navržená, jak je 

provedená. Tak mně je to sympatický…“ (Žena, 42 let, Středoškolské vzdělání, 

Podnikatelka v obchodě, Praha 6 – Bubeneč, rozhovor říjen 2009). 

„Tak je to takové sterilní, no…“ (Muž, 44 let, Vysokoškolské vzdělání, 

Konzultant, Praha 5 – Motol, rozhovor říjen 2009). 

 

Mezi téměř všemi zákazníky restaurace Český svět jednoznačně převažuje pozitivní 

hodnocení pokrmů z tradiční české kuchyně, kdy si hosté cení nabídky i chutnosti, 

dřevěného interiéru, jenž v některých vzbuzuje pocit příjemnosti a domácí atmosféry, a 

obsluhy, která se zdá hostům ochotná a milá.205 Tento názor zastávají středoškolsky 

vzdělaní mladí pracující muži i ženy studentských let, přičemž někteří si navíc cení 

kuřácké části restaurace, ale poukazují na vyšší ceny nápojů; ženy a muži mladší generace 

ze smíchovského okolí, již deklarují přiměřenou cenu kvalitě pokrmu; a někteří i ne fast 

foodový charakter restaurace. Někteří muži-nekuřáci této věkové skupiny však kritizují 

nedostatečné rozdělení kuřácké a nekuřácké části. Tuto skupinu představují také muži a 

ženy střední generace středoškolského vzdělání ze Smíchova i jiných měst, z nichž 

některé ženy negativně hodnotí nepohodlnost posezení, ale vyhovuje jim vyčleněný 

kuřácký prostor, a převážně ženy důchodového věku z blízkého okolí, které uspokojuje 

nižší cena poledního menu, ale poukazují na nepříjemnost kouřového zápachu v celé 

restauraci. 

 

                                                 
205 Jde o jedenáct dotazovaných lidí ze vzorku z třinácti.  
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„Tak mně osobně se líbí, protože já mám ráda přírodní materiály, a tady je to celý 

dřevěný, takže jo… A taky se dá tady i tam kouřit, my jsme oba kuřáci.“  (Žena, 23 let, 

Středoškolské vzdělání s výučním listem, Designérka, Praha 5 – Smíchov, rozhovor 

prosinec 2009). 

„Je to takový domácký. A je to taky čistý… Abych řekl pravdu, to je tady asi jediná 

česká restaurace. Tady je jinak samý čínský nebo KFC… to jsou spíš takový ty rychlý 

občerstvení, a restauraci jedinou znám vlastně tady.“ (Muž, 34 let, Základní vzdělání, 

Bankovnictví, Praha 5 – Zbraslav, rozhovor listopad 2009). 

„...a pak si hned zapálí a my zrovna jíme a oni nám kouří přímo pod nos.“ (Žena, 

59 let, Středoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha 5 – Smíchov, rozhovor listopad 2009). 

„Tak mně se tady nelíbí nic. Mají tady nepohodlný židle, to dřevo je tvrdý… Mohli 

by na ně dát nějaké sedáky…“ (Žena, 48 let, Středoškolské vzdělání, Žena v domácnosti, 

Říčany, rozhovor listopad 2009). 

 

Většina hostů kavárny Creperie si cení nejvíce příjemného a útulného interiéru, tedy 

světlých barev a pohodlného posezení, a ochotné a milé obsluhy. Někteří z nich také 

pozitivně hodnotí širší nabídku pokrmů a deklarují jejich chutnost, převážně mají v oblibě 

teplé kávové nápoje.206 Do této skupiny spadají některé studentky vysokých škol ze 

Smíchova, z nichž některé navíc vyzdvihují ne-fast foodový charakter kavárny a to, že zde 

mohou kouřit, ale kritizují některé dekorativní prvky interiéru. Většina žen mladší i starší 

střední generace středoškolského vzdělání pozitivně hodnotí i klidnou atmosféru kavárny, 

v níž jsou nerušeny a mají soukromí, ale poukazují na vyšší cenu produktů a nepříjemný 

kouřový zápach. Tuto klidovou zónu také vyzdvihují někteří středoškolsky vzdělaní muži-

obchodníci ze Smíchova, protože díky ní zde mohou vykonávat pracovní schůzky, ale 

zároveň kritizují nedostatečnou kapacitu nekuřácké části. 

 

„Hm, tak jelikož je tady všude okolo převážně to občerstvení, tak tohle je opravdu 

na tu kávu. Že si člověk může dát něco i k tomu, nějaký salát nebo něco malého. Okolo 

jsou jen ty fast foody… No, já jsem si říkala, že mně se moc líbí ty deštníky. Já si 

připadám, jak někde na pláži, nějaká cizina nebo tak…“ (Žena, 20 let, Středoškolské 

vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009). 

                                                 
206 Jedná se o deset informátorů z dvanácti. 
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„Pak taky obsluha – vzorná, milá, příjemná.“ (Žena, 20 let, Středoškolské 

vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009). 

„No, určitě mají hrozně dobrý kafe. Palačinky vynikající a úplně výborná 

obsluha… Jako pro mě, pro maminku na mateřské, jako moc ne, ale jak říkám, je to 

hodinka pro mě, takže já těch osmdesát korun za to kafe obětuju.“  (Žena, 33 let, 

Středoškolské vzdělání, Mateřská dovolená, Praha-východ (Sedlec), rozhovor říjen 2009). 

„Ano, sem. Tady to pro nás znamená takovou tu klidovou zónu… Tak, když se tady 

podíváme, tak tady je ta nekuřácká část. Já bych ji teda trošku prodloužil…“ (Muž, 38 let, 

Středoškolské vzdělání, IT pracovník, Praha 5 – Smíchov, rozhovor říjen 2009) 

 

Zástupci personálu jednotlivých restauračních zařízení hodnotí své pracovní působiště 

víceméně pozitivně. V prostoru McDonald’s jsou převážně ženy mladší generace 

středoškolského vzdělání spokojeny jak s interiérem prostoru – se světlými, nekřiklavými 

barvami a čistotou, ale zároveň vyzdvihují lepší interiér některých ostatních poboček – tak 

s výkonem obsluhy i nižšími cenami některých produktů. Především mladí muži a ženy 

studentských let středoškolského vzdělání z restaurace Český svět si cení ne fast 

foodového charakteru restaurace a příjemného dřevěného interiéru. V kavárně Creperie 

vyzdvihuje personál specificky pojatý styl kavárny doplněný dekorativními prvky a 

poukazuje na širokou nabídku menu specializující se na sladká jídla. Nedílnou součástí je 

milá a vstřícná obsluha. 

  

Závěr 

Většina návštěvníků ve všech restauračních zařízeních oceňuje interiér a obsluhu, 

převážně pak v restauraci Český svět a kavárně Creperie. Zatímco mnozí zákazníci 

McDonald’s vyzdvihují fast foodový charakter tohoto zařízení, jímž si ušetří čas, jsou 

hosté restaurace a kavárny naopak spokojeni s ne-fast foodovým principem chodu těchto 

stravovacích objektů, který vytváří klidnější atmosféru. McDonald’s je také kvůli 

playlandu oblíbeným místem rodin s dětmi. Převážně v restauraci Český svět a kavárně 

Creperie hodnotí lidé kladně nápojové i jídelní menu a možnost sezení v kuřácké části, ale 

zároveň se zde ozývají hlasy nekuřáků kritizující právě nedostatečné oddělení těchto 

částí.207 

 

                                                 
207 Zdá se, že, zatímco v restauraci Český svět nepřevládá názor, zda by se mělo v restauraci 

kouřit či ne, v kavárně převažují spíše ohlasy, které by kouření omezily, resp. zamezily.  
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3.6.4 Reflexe proměny „tradi ční“ pražské čtvrti Smíchov 

Více než polovina zákazníků ve všech restauračních zařízeních, jichž jsem se dotazovala, 

víceméně deklarují pozitivní proměnu smíchovského prostředí nejen v souvislosti se 

stavbou obchodního centra, ale celkovým porevolučním vývojem v devadesátých letech, 

přestože někteří z nich zároveň poukazují i na některé negativní jevy dopadu této 

proměny.208 V mnoha případech tematizují, že Smíchov-Anděl nabyl většího významu 

v rámci ostatních městských částí a stal se polyfunkčním městským centrem s rozšířeným 

sortimentem, došlo k oživení této lokality a v souvislosti s modernizací se proměnila tvář 

Anděla z dříve nečistého a zastaralého vypadajícího prostředí. Navíc vyzdvihují dobrou 

lokalitu tohoto centra, která může úzce souviset s dostupností jejich bydliště, školy či 

práce i městskou hromadnou dopravou. 

 

Tyto názory zastávají ze vzorku fast foodu McDonald’s někteří lidé mladší generace 

středoškolského vzdělání z Prahy 5 a střední generace z okolních městských částí, mladí 

vysokoškolští studenti z okolí Smíchova i jiných městských částí a ženy důchodového 

věku, kteří hodnotí pozitivně, že v souvislosti s výstavbou centra došlo k „vysídlení“ 

romského obyvatelstva a „nebezpečných individuí“ z této části lokality a veřejných 

prostor a také ke zkvalitnění prostředí. 

 

„Je tu čistěji, to určitě. No, dřív to tady bylo fakt takový hrozně ošklivý. A tam, kde 

je teď zastávka tramvaje devítka, tak tam předtím bylo bistro a úplně se tam slejzali ti 

bezdomovci z okolí. Tam, kde teď stojí Anděl, tam bylo parkoviště, tam chodily krysy velký 

jak kočky (smích), ale vážně.“  (Žena, 19 let, Středoškolské vzdělání, Praha 5 – Smíchov, 

rozhovor říjen 2009). 

„No, myslím si, že to obecně Smíchovu jedině prospělo. A to vím, protože na pětce 

bydlím. Ta továrna sice mohla poskytnout teoreticky více míst, ale myslím si, že do centra 

továrna prostě nepatří…, že to byl hodně kvalitní a fundovaný odhad, protože Anděl bylo 

předtím odporný zaplivaný místo. (…) Na druhou stranu, ta koncentrace dopravy je tady 

obrovská…“ (Muž, 33 let, Vysokoškolské vzdělání, Informační technologie, Praha 5 – 

Smíchov, rozhovor říjen 2009).  

                                                 
208 Jedná se o čtrnáct informátorů ze vzorku McDonald’s z dvaceti tří, deset dotazovaných lidí 

ze vzorku restaurace Český svět z třinácti a sedm informátorů ze vzorku kavárny Creperie 
z dvanácti. 
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„...a určitě se to vyčistilo od těch cikánů, to tady bylo dřív hrozný, co si budeme 

povídat.“ (Žena, 70 let, Vysokoškolské vzdělání, Důchodkyně, Praha 5 – Smíchov, 

rozhovor prosinec 2009). 

 

V restauraci Český svět vidí pozitivní proměnu někteří pracující mladí lidé studentských 

let, jimžse však zároveň nelíbí necitlivé zasazení moderního stylu do staré zástavby, muži 

mladší generace z Prahy 5, kteří vidí v centru, resp. lokalitě, spíše místo, kam se rádi 

vracejí. Do této skupiny patří také lidé střední generace středoškolského vzdělání z okolí i 

jiných měst, přičemž převážně ženy této generace kritizují necitlivý exteriér, a převážně 

ženy v důchodovém věku, z nichž některé shledávají pozitivně „vysídlení“ romského 

obyvatelstva v souvislosti s výstavbou obchodního centra a proměnu profesní skladby lidí 

ve prospěch obchodně-administrativních pozic. 

 

„Podle mě má ta původní Praha být vidět, takže tady má být to moderní, ale i ta 

stará zástavba.“ (Muž, 22 let, Středoškolské vzdělání s výučním listem, Promotér, Praha 

5 – Smíchov, rozhovor prosinec 2009). 

„Je pravda, že když postavili nová centra, třeba tu Flóru nebo tak, tak jezdí člověk 

i tam, protože se mu to tam líbí, jak to staví, ale rád se taky vrací zase zpátky, kde je to 

příjemný.“ (Muž, 32 let, Středoškolské vzdělání, Bankovnictví Praha 5 – Zbraslav, 

rozhovor listopad 2009). 

„...není to už Cikánov… Já si myslím, že tady ještě hodně cikánů bydlí, směrem 

k tomu náměstíčku za Arbesákem. (…) Ty kanceláře vytlačujou ty domy, ty se vylidňujou, 

protože je to dražší a dražší. Oni je prostě vystěhujou.“ (Žena, 48 let, Středoškolské 

vzdělání, Žena v domácnosti, Říčany, rozhovor listopad 2009). 

„Jo, tam byl továrna Ringhoffer. Teď je to tady zmodernizovaný, přitažlivější a 

odpovídá to době.“  (Žena, 73 let, Středoškolské s maturitou, Důchodkyně, Praha 5 – 

Smíchov, rozhovor listopad 2009). 

 

Mezi informátory z kavárny Creperie převládají tyto pozitivní ohlasy převážně u lidí 

střední generace středoškolského vzdělání z okolí i jiných městských částí. Někteří muži 

této věkové skupiny vidí změnu hlavně v tom smyslu, že mizí charakter Smíchova jako 

průmyslové a dělnické čtvrti, jež se stává střediskem zábavy lidí. Také jsem se u těchto 

mužů setkala s názorem, že Smíchov byl velmi významný i v minulosti, ale v současné 

době se tato dominance posílila. 
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„Ježiši, to byla přece tak hrozně špinavá čtvrť.“  (Žena, 57 let, Středoškolské 

vzdělání, Telefonní manipulantka, Praha 4 – Braník, rozhovor říjen 2009). 

„To znamená, že i po revoluci, než tady vzniklo tohle obchodní centrum, tak se 

tady tomu dařilo, a každej si mohl být jistej, víceméně, že kdokoli tady cokoli otevřel, tak 

se mu vesměs, co já pamatuji, dařilo. (…) Tak určitě se to změnilo daleko k lepšímu, 

protože...byly tady ty rozbouraný haly..., že za těch posledních deset patnáct let vlastně ten 

Smíchov šel vizuálně hodně nahoru, celá ta třída..., a když říkali, že to bude nový centrum 

Prahy, tak dneska Vám potvrdí každej,..., že to tak je...“ (Muž, 45 let, Středoškolské 

vzdělání, Reality a zábavní průmysl, Praha 5 – Smíchov, rozhovor listopad 2009). 

 

Polovina hostů kavárny Creperie také představuje skupinu lidí, kteří se do této 

lokality přestěhovali až po výstavbě obchodního centra.209 Přesto je jejich dojem ze 

současného charakteru Smíchova převážně pozitivní na základě výše zmíněných důvodů. 

Tuto skupinu tvoří mladí studenti vysokých škol, které mimo jiné zdůrazňují větší pocit 

bezpečí, a ženy mladší generace, z nichž některé také vyzdvihují větší nákupní možnosti. 

 

„Tak já nejsem původně z Prahy, ale žiju tady už pět let… Ale když jsme žily 

tenkrát obě na severu, tak jsme občas do tý Prahy zajely, když jsme sháněly něco na sebe, 

protože u nás skoro nic nebylo.“ (Žena, 29 let, Středoškolské vzdělání, Realitní makléřka, 

Praha 9 – Prosek, rozhovor listopad 2009). 

 

U některých žen střední generace středoškolského vzdělání z fast foodu 

McDonald‘s, které pochází z jiných čtvrtí, jsem se setkala s názorem, že se Smíchov 

vyrovnává Václavskému náměstí. Do této skupiny spadají také mladí pracující lidé 

studentských let středoškolského vzdělání ze Smíchova i okolí, jež jsem oslovila 

v restauraci Český svět, a někteří muži střední generace středoškolského vzdělání 

z kavárny Creperie. 

  

„Já jsem to i četla, že se ten Smíchov měl zkulturnit a trošku by se mělo přenést to 

těžiště z Václaváku sem. Je tady spousta nových budov, kanceláří, určitě to tady ožilo…“ 

                                                 
209 Počet informátorů je šest z dvanácti.  
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(Žena, 42 let, Středoškolské vzdělání, Podnikatelka v obchodě, Praha 6 – Bubeneč, 

rozhovor říjen 2009).  

 

Negativní ohlasy se objevily mezi informátory z fast foodu McDonald’s převážně mezi 

některými studentkami vysokých škol a ženami důchodového věku vysokoškolského 

vzdělání, které negativně hodnotí větší počet lidí či turistů. Některé studentky, jež 

nepochází z Prahy, kritizují výstavbu obchodního centra, protože zničila funkci náměstí, 

kde se lidé znají. Někteří muži střední generace pak negativně hodnotí dopravní zatížení 

této lokality. 

 

Nevýhody v proměně této čtvrti vidí z restaurace Český svět převážně ženy, a to mladé 

pracující ženy studentských let, které negativně hodnotí dopad obchodního centra na 

prosperitu okolních obchodů, a některé ženy mladší, střední a důchodové generace 

převážně z okolí Smíchova, jež poukazují na koncentraci lidí. Některé ženy důchodového 

věku taktéž deklarují, že Smíchov měl význam i v době Ringhofferovy továrny. 

 

„Tak spíš negativně, co si myslím. Nesmírně to přivedlo dopravu. Hlavě jako auta. 

Lidi se sem sjížděj za nákupy i z většího okolí… Když tady nebylo tohle centrum, tak tady 

nebylo tolik lidí. Nebyl tady takový šrum, což jsme teď hodně pocítili, jelikož bydlíme 

vážně kousek.“ (Žena, 29 let, Středoškolské vzdělání, Úřednice, Praha 5 – Smíchov, 

rozhovor listopad 2009). 

 

Některé ženy mladší generace z kavárny Creperie z těchto negativních důvodů 

upřednostňují život v menším městě a některé ženy starší střední generace poukazují na 

to, že modernizace proběhla záměrně jen v blízkém okolí Anděla. 

 

„No, tak tady kolem toho centra je to pěkné, ale dál za tím centrem mi přijde, že už 

je to takové neudržované. Tady je to centrum, prakticky, tak tím jsou i ty budovy takové 

upravenější, vzhlednější.“  (Žena, 56 let, Středoškolské vzdělání, Administrativní 

výpomoc, Praha 9 – Hloubětín, rozhovor listopad 2009). 

 

Mezi členy personálu restauračních zařízení taktéž převažuje pozitivní hodnocení 

současné tváře Smíchova, přestože převážně pracující ženy a muži studentských let 

z restaurace Český svět a muži střední generace z kavárny Creperie neznají dobu před 
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výstavbou obchodního centra. Vyzdvihuje se především modernizace a větší bezpečnost 

s vytlačením „nebezpečných individuí“, a některé ženy mladší generace z fast foodu se 

domnívají, že Smíchov se funkčně připodobňuje Václavskému náměstí. Personál 

z restaurace Český svět také poukazuje na citlivost umístnění stavby mezi okolní 

zástavbu, což však podle jejich názoru způsobilo nevýraznost exteriéru. 

 

Závěrem 

Návštěvníci ve všech restauračních zařízeních považují proměnu charakteru Smíchova 

víceméně za pozitivní z hlediska modernizace, využití lokality a celkového oživení. 

Převážně ve fast foodu McDonald’s převažují kladná hodnocení současné podoby této 

lokality, který bývávala nečistou, zastaralou a průmyslovou čtvrtí, oproti restauraci Český 

svět a kavárny Creperie, kde se ozývá více negativních hlasů poukazujících na dopravní 

situaci či koncentraci obyvatel a také si zde někteří návštěvníci-důchodkyně uvědomují 

hodnotu a přínos Ringhofferovy továrny. Především ženy téměř všech věkových kategorií 

zdůrazňují větší pocit bezpečí v souvislosti s „vysídlením“ romských obyvatel a 

„nebezpečných individuí“. Objevují se zde názory některých návštěvníků fast foodu, kteří 

navíc říkají, že ve městě nemá být místo pro továrnu, a zákazníků kavárny, kteří se 

domnívají, že Smíchov nabývá stejného významu jako Václavské náměstí.  
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4. Závěr – Oveření cílových otázek 

 

Mým cílem bylo aplikovat na vybraná restaurační zařízení teorii o místech a ne-místech 

francouzského antropologa Marca Augého, teorie zahraničních sociologů Zygmunta 

Baumana, jenž mluví o postavě zevlouna, a Georgia Ritzera, který poukazuje na 

pomatence, již se záměrně a pro zábavu toulají po nákupních centrech, a prověřit teorii 

české socioložky Kláry Tiché, která zdůrazňuje, že obchodní centrum se stává 

společenským a oblíbeným místem zábavy, odpočinku a setkání. 

V analýze dat jsem se zaměřila nejdříve na to, kdo jsou návštěvníci jednotlivých 

restauračních zařízení. Zjistila jsem, že do fast foodu McDonald’s, restaurace Český svět i 

kavárny Creperie chodí lidé všech věkových kategorií, přičemž však prostředí McDonaldu 

patří převážně mladistvým studentům, lidem mladší generace středoškolského vzdělání a 

maminkám (rodičům) středoškolského vzdělání s dětmi různého věku. Restaurace Český 

svět je přitom doménou lidí střední až starší střední generace, seniorů a také lidí 

z místních kancelářských prostorů převážně středoškolského vzdělání. V kavárně Creperie 

převažují především lidé, resp. ženy, mladší a střední generace středoškolského vzdělání. 

Pro určité skupiny z fast foodu McDonald’s – jedná se o některé muže 

středoškolského i vysokoškolského vzdělání různých věkových skupin – představuje tento 

prostor spíše ne-místo, jakési průchodisko při nakupování, kam se chodí pouze 

občerstvovat. Pro některé studentky a studentky vysoké školy z blízkého okolí a ženy 

mladší či střední generace středoškolského vzdělání, kteří sem obšas chodí za 

občerstvením, jímž završují nakupování v obchodním centru, ovšem může být prostor fast 

foodu tím, co nazývám „polo-místem“, tedy prostorem, který pro ně není ani zcela cizí, 

ani zcela osvojený; je to z části průchozí místo během nakupování a zčásti oblíbené místo 

k posezení. Vyskytují se zde také určité skupiny, a to maminky s dětmi mladší i střední 

generace, jež sem cíleně chodí kvůli svým potomkům, kteří si zde hrají v playlandu, a 

ženy v důchodovém věku středoškolského vzdělání, které se zde pravidelně scházejí 

s blízkou přítelkyní, aniž by nutně chodily nakupovat do obchodů, pro něž je fast food již 

místem, v něm si vytvořily společenskou zónu. 

Pro některé mladé pracující lidi středoškolského vzdělání z okolí Smíchova, kteří 

sem chodí kvůli rychlému občerstvení během nákupů v obchodním centru, je restaurace 

Český svět ne-místem. Naproti tomu pro některé muže střední generace středoškolského 

vzdělání, již cíleně a pravidelně vyhledávají tento objekt pro své obchodní schůzky, může 
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představovat restaurace jakési „polo-místo“. Jsou zde určité skupiny žen střední i 

důchodové generace středoškolského vzdělání z okolí i vzdálenějších lokalit a pracujících 

mužů studentských let se středoškolským vzděláním, kteří využívají restauraci jako místo 

pravidelné schůzky či posezení s blízkými osobami, aniž by tuto návštěvu nutně spojovali 

s jinými aktivitami v centru; a některé ženy mladé generace, seniorky a muži mladší 

generace středoškolského vzdělání z blízkého okolí, kteří jsou stálými klienty pravidelně i 

několikrát do týdne, pro něž je zařízení místem, resp. intimní společenskou zónou. 

Kavárna Creperie je „polo-místem“ pro středoškolsky vzdělané ženy různých 

věkových kategorií, které využívají kavárnu k občerstvení s přítelkyní, jenž spojují 

s nakupováním v obchodním centru, a některé muže střední generace převážně 

středoškolského vzdělání, kteří zde kromě častého vyřizování obchodních schůzek také 

rádi relaxují. Pro některé ženy studentských let, mladší a střední generace středoškolského 

vzdělání, zvláště ženy na mateřské dovolené, jež vyhledávají tuto kavárnu cíleně a 

víceméně pravidelně kvůli intimním schůzkám s blízkými osobami či odpočinku, aniž by 

v obchodním centru nakupovaly, může být kavárna společenským a intimním místem. 

Přestože lze říci, že tato restaurační zařízení jsou vnímána odlišně z pohledu 

různých skupin zákazníků, je možné diskutovat o tom, že fast food McDonald’s svým 

charakterem vyvolává u návštěvníků spíše pocit ne-místa, resp. „polo-místa“, oproti 

restauraci Český svět a kavárně Creperie, které jsou spíše určitými osvojenými místy 

setkávání. Zároveň lze z hlediska reflexe obchodního centra jeho návštěvníky poukázat na 

to, že postmoderní člověk téměř automaticky přijímá pozitivně nové věci, tedy zdánlivě 

anonymní obchodní centrum, což by mohlo naznačovat, že pravděpodobně nemá takovou 

potřebu vytváření míst a intimity. 

V mnoha případech210 totiž hodnotí zákazníci jednotlivých restauračních zařízení 

obchodní centrum kladně a pozitivně vnímají i zásah do „tradiční“ zástavby smíchovského 

prostředí, resp. přestavbu Ringhofferovy továrny. Tito informátoři různých věkových 

kategorií poukazovali na zlepšení, oživení a pozvednutí významu Smíchova, které 

přinesla modernizace v souvislosti nejen se stavbou obchodního centra, ale celkovou 

proměnou společnosti v devadesátých letech. Jen u některých lidí důchodového věku 

středoškolského vzdělání v restauraci Český svět se objevily hlasy, které poukazovaly na 

důležitost Ringhofferovy továrny, a spolu s některými vysokoškolskými studentkami 

z fast foodu McDonald´s, které pocházejí z menších obcí, také vyzdvihovaly životní styl v 

                                                 
210 Jedná se o čtyřicet šest informátorů ze vzoru padesáti dvou.  
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menších městech, jenž spočívá v menší anonymitě a sousedských vztazích – a to oproti 

charakteru obchodního centra, jak ho vnímají.  

 

Mezi návštěvníky také existují skupiny lidí (jedná se převážně o studentky vysokých škol, 

ženy mladší a střední generace středoškolského vzdělání a některé ženy v důchodovém 

věku ze Smíchova i jiných městských částí ze vzorku všech tří restauračních objektů), 

které se v centru často pohybují a využívají ho k návštěvě módních butiků, jež procházejí 

většinou v doprovodu přátel či rodinných příslušníků. V nich si prohlížejí různorodý 

sortiment, přičemž u mnohých z nich jde o zábavní aktivitu, kterou vykonávají až tři 

hodiny i třikrát do týdne. Tyto skupiny potvrzují teorii „zevlouna“ britského sociologa 

Zygmunta Baumana a teorii „toulajícího se pomatence“ amerického sociologa Georgia 

Ritzera, také v souvislosti s tím, že nenavštěvují pouze obchodní centrum Nový Smíchov, 

ale využívají i jiná nákupní centra – např. Palladium, Chodov, Letňany, Zličín či Černý 

Most. Jsou ale i skupiny, především muži studentských let, mladé a střední generace 

středoškolského i vysokoškolského vzdělání, pro něž tyto teorie úplně neplatí: u nich je 

„zevlounství“ spíše o ojedinělou záležitostí, časově méně náročnou, zaměřenou více 

účelně, již spojí s občerstvením. 

 

 Převážně pro studentky vysokých škol, ženy mladé a střední generace a v důchodovém 

věku středoškolského vzdělání ze vzorku všech vybraných restauračních objektů platí 

teorie socioložky Kláry Tiché, neboť pro ně obchodní centrum představuje společenský 

prostor setkávání se svými blízkými osobami a přáteli a místo korzování po obchodech a 

zábavy v multikině, přestože jsou na Smíchově jiné podniky, které nabízejí tento způsob 

vyžití. Z této skupiny převážně mladé ženy na mateřské dovolené z kavárny Creperie 

využívají centrum jako místo odpočinku, který je „vytrhne“ z koloběhu denního rytmu. 

Taktéž některé ženy mladé a důchodové generace sem chodí relaxovat s přáteli 

a potomky, pro něž je playland zábavou. Teorii lze potvrdit i u některých mužů mladé 

generace středoškolského vzdělání ze vzorku všech tří restauračních objektů a pracujících 

mužů studentských let z restaurace Český svět, již často navštěvují jiná místní restaurační 

zařízení či zábavní podniky (např. bowlingové centrum či sport bar, kde jsou umístěny 

kulečníkové stoly a televizory, které přenášejí například sportovní události) a využívají 

služby kina jako další druh zábavy a trávení volného času.  
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6. Přílohy 
 

6.1 Fotodokumentace 
Obr. 1: Pohled na čelní stranu 
obchodního centra Nový 
Smíchov z ulice Plzeňská (únor 
2010). 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Detailnější pohled na 
vchod do obchodního centra 
Nový Smíchov z ulice 
Plzeňská (únor 2010) 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová. 
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Obr. 3: Plánek prostorového 
uspořádání jednotlivých 
jednotek v obchodním centru 
Nový Smíchov (únor 2010). 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4: Prostorové uspořádání 
restauračních objektů v lévé 
části třetího nadzemního 
podlaží v obchodním centru 
Nový Smíchov (únor 2010) 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová 
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Obr. 5: Pohled na přední část 
interiéru fast foodu 
McDonald´s a jeho klientelu 
ve sváteční den (prosinec 
2009) 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6: Pohled na zadní část 
interiéru fast foodu 
McDonald´s a jeho klientelu 
ve sváteční den (prosinec 
2009) 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7: Pohled na playland 
v interiéru fast foodu 
McDonald´s a jeho klientelu 
ve sváteční den (prosinec 
2009) 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová 
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Obr. 8: Pohled na interiér 
restaurace Český svět a její 
klientelu ve sváteční den 
(prosinec 2009). 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9: Pohled na interiér 
kavárny Creperie a její 
klientelu ve sváteční den 
(prosinec 2009). 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10: Pohled na 
zachovanou čelní stranu 
bývalé Ringhofferovy továrny, 
která je součástí obchodního 
centra Nový Smíchov (únor 
2010) 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová 
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Obr. 11: Pohled na starou 
zástavbu ve Štefánikově ulici, 
která je vetknuta do „nového“ 
Smíchova (únor 2010). 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12: Pohled na starou 
zástavbu v Lidické ulici, která 
je vetknuta do „nového“ 
Smíchova (únor 2010). 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová 
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Obr. 13: Pohled na pasáž 
v prvním nadzemním podlaží a 
návštěvníky obchodního centra 
Nový Smíchov (únor 2010). 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 14: Pohled na „náměstí“, 
do něhož ústí dvě pasáže 
v prvním nadzemním podlaží a 
návštěvníky obchodního centra 
Nový Smíchov (únor 2010). 
 
Zdroj:  Foto Gabriela Čechová 
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Obr. 15: Pohled na průřez 
interiéru všech tří nadzemních 
podlaží a návštěvníky 
obchodního centra Nový 
Smíchov (únor 2010). 
 
Zdroj: Foto Gabriela Čechová  
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6.2 Protokoly z pozorování ve všech vybraných restauračních zařízeních 

 
Protokol z pozorování ve fast foodu McDonald’s dne 1. října 2009 (čtvrteční odpoledne) 
 

Čas pozorování: 13:30 – 18:00 
 

Přicházím od fast foodu a usedám ke stolu se dvěma místy k sezení uprostřed restaurace. Lidé 
různých věkových kategorií jsou rozptýleni po celém prostoru. Někteří sedí, jiní stojí u pokladen, 
kde je po celou dobu pozorování zástup lidí ve dvou až třech řadách. Je tu neustálý pohyb lidí, 
průměrná doba návštěvy se liší, od pěti minut do hodiny až hodiny a půl. Ti, kteří tu využívají toto 
místo pro delší posezení, tu většinou sedí s notebookem, knihou či časopisem, nebo konverzují 
s osobou, s níž přišli. Zvláštní kategorii představují maminky, které se kromě konverzace věnují  
dětem. Oproti tomu je tu takový typ lidí, kteří si přijdou jen pro jídlo k pokladně a poté rychle 
opustí místo.  

Na počátku pozorování je zde tedy 45 lidí. Základnu tvoří mladí lidé ve věku od 15 do 25 let, 
kteří představují 25 lidí, z toho devět párů, šest ženských a tři mužské, a sedm jedinců, z toho pět 
dívek a dva chlapci. Jsou oblečeni do moderních džín a barevných triček s potisky, popř. mikin, 
některé dívky v těchto letech na sobě mají elegantní kalhoty a halenku (podle stylu oblékání, 
chování, gest a komunikaci předpokládám u některých, že se jedná o studenty). Téměř všichni mají 
na stole jeden z druhů burgerů a nějaké pití (limonádu). Tři dívky si objednaly navíc kávu. Pouze 
dva jedinci se věnují četbě - dívka kolem 18 let si čte časopis Glanc a chlapec ve věku kolem 16-17 
let si čte odbornou literaturu (nauku o fyzice), ostatní samotní jedinci sledují dění v prostoru (u 
některých z nich pozoruji, že kontrolují čas na svých hodinkách a jejich oči směřují směrem 
k eskalátorům, resp. ke vchodu restaurace– domnívám se, že čekají na další osobu – tato informace 
je mi potvrzena). 

Důležitou skupinou jsou zde i lidé střední generace od 35 do 40 let v počtu 12 lidí, z toho je pět 
párů, tři smíšené a dva ženské, a dva jedinci-muži. Žen je tu sedm, mužů pět. Ženy mají na sobě 
moderní džíny s trikem či halenkou nebo různě barevné kalhoty a svršky, mnohé z nich s sebou 
mají kabelky. Muži mají džíny a svršky. Na stolech mají také jídlo i nápoje, u mužů převládají 
meníčka (burger, hranolky a pití), ženy upřednostňují saláty či burgery, popř. kuřecí kousky. Ženy 
si objednávají častěji teplé nápoje. Všichni ze spolu navzájem konverzují (z gest usuzuji, že jde o 
příjemnou konverzaci, nikoli hádky a rozpory). 

Je tu také větší zastoupení maminek s dětmi, v počtu čtyř maminek, které s sebou mají 
doprovod, a čtyř dětí – tři chlapci ve věku kolem tří až pěti let a jedna dívka ve věku kolem osmi 
let. Po celou dobu pozorování se tu rodiny střídají tak, že tu nikdy nebyl najednou větší počet rodin, 
například deset – některé rodiny odchází, zatímco jiné přichází. Mírné navýšení počtu rodin zažívá 
doba kolem 16,30-17,00, kdy tu je najednou sedm rodin, z toho pět maminek a dvě úplné rodiny 
s dětmi ve věku kolem pěti let. Maminky jsou téměř vždy elegantně oblečené do kalhot a trik, 
otcové mají džíny a mikiny. Všichni tu jsou v doprovodu další osoby, s níž diskutují. Pouze 
v jednom případě si zde v pozdně odpoledních hodinách maminka četla bulvární časopis Spy. 
Některé maminky si pro sebe objednávají teplý a studený nápoj a pro své děti meníčka. 

Kolem 14,00 se v restauraci snižuje počet návštěvníků, odchází někteří studenti středních i 
vysokých škol a lidé mladší i střední generace. Toto uvolnění však neplatí již kolem 14,45-15,00, 
kdy přichází do restaurace lidé různých věkových kategorií, s výjimkou lidí důchodového věku. 

Do 15,00 se tu navyšuje také počet lidí z místních kancelářských prostor, v počtu čtyřkteří jsou 
oblečeni kalhot, košil a sak. Nemají s sebou žádné kabáty či bundy ani aktovky (domnívám se tak, 
že jde o muže, kteří pracují v kancelářích a kteří se sem došli pouze najíst).  

Do doby kolem 15,30 tu nejsou zastoupení žádní lidé důchodového věku. Poté přichází jeden 
ženský pár dam, oblečených do „staromódních“ kalhot a halenek. Dámy si objednávají zmrzlinu a 
kávu a usedají si ke stolu pro dva, kde konverzují po dobu přibližně čtyřiceti minut.  

Někteří lidé mají u sebe tašky s nákupem oblečení (poznám podle módní značky – z toho 
usuzuji, že jsem přišli po nákupech), něktěří zde mají i vetší sportovní tašky (je možné, že využívají 
fitness a přišli se před nebo po občerstvit).  



108 
 

Kolem 14,15 přichází do fast foodu dva muži ve věku kolem 30 let, kteří jsou společensky 
oblečení a mají s sebou notebooky. Muži si objednávají pouze teplé nápoje a usedají ke stolu, kde 
diskutují na určitým problémem. Kromě notebooků využívají také zápisníky – domnívám se, že jde 
o pracovní schůzku (popř. doučování). 

Přibližně v 15,00 zde začíná narozeninová párty, v počtu čtyř chlapců. V ohraničeném prostoru 
měli výzdobu (balónky, praporky, nápis Happy birthday), dorty a jiné sladkosti, hovězí menu a 
studené limonádové nápoje. Po celou dobu oslavy se o ně starala vedoucí směny, která se odlišuje 
od ostatních zaměstnanců tím, že má bílé triko. Snažila se jim vyjít vstříc a připravovala pro ně 
zábavu ve formě her a nakonci předala oslavenci dárek. Podle mého názoru se snažila děti zároveň 
usměrnit, neboť dělali hluk a rušili ostatní, kteří se otáčeli za hlukem dětí s nepříjemnými gesty ve 
tváři. Rodiče tu nebyli, přišli později, přibližně po hodině a půl, poohlídli se po prostoru, 
zkontrolovali situaci a zase odešli. Vrátili se po další hodině. Po skončení oslavy, v 17,45, se 
výzdoba odstranila a prostor se otevřel ostatním zákazníkům.  

Ti zákazníci, kteří se věnovali konverzaci, se dotýkali především osobních témat (rodina, 
přátelé, plány), studijních a pracovních povinností v běžném nespisovné jazyce, kdy místy zazněla i 
sprostá slova převážně mezi mladistvými. Ti, kteří tu byli sami, se se věnovali sledováním okolí, 
čtením tisku, v menšině pak telefonátům a práci na notebooku či s telefonem. 

Kolem 15,45 přichází do prostoru další dva muži ve věku kolem 28-30 let, kteří si zde vyřizují 
pracovní záležitosti – podle materiálů na stole se věnovali finančním či realitním službám. V tuto 
dobu se zde konal také pohovor uchazeče o zaměstnání, který vedla vedoucí restaurace dělala s 
ženou ve věku kolem 25 let (usuzuji z útržku rozhovoru, během něhož se bavily o náplni práce a 
platových podmínkách). 

Do 17, 00 se klientela proměnuje a v restauraci se nachází noví lidé v počtu kolem 65 lidí. Stále 
převažují mladiství a lidé z mladší generace v počtu kolem 43, z toho je převaha žen (kolem 23). 
V této věkové kategorii převažují páry, je zde pouze pět jedinců. Téměř každý stůl má na stole i 
jiné předměty – obsahy kabelek (telefon, peněženku, kapesníčky) či samotné kabelky, popř. různé 
papíry. Nikdo se zde nevěnuje doučování či pracovním aktivitám. Na stolech mají často pokrmy i 
nápoje, které jsou zastoupené především studenými limonádami světových značek. Převážně ženy 
si objednávají teplné nápoje. Do restaurace přichází také tři mladí muži ve věku kolem 25-30 let, 
kteří mluví anglicky – jsou to jediní cizinci, jichž jsem si během pozorování všimla. Usazují se ke 
stolu s meníčky a komunikují spolu. Další početnou skupinou jsou lidé mladší střední generace, 
kolem 35-50 let, kteří tu jsou také většinou v páru. Je jich zde 15, z toho 8 žen a 7 mužů – ženy 
jsou pouze v párech. U jednoho moderně oblečeného mužského páru ve věku kolem 40 let jsem 
vypozorovala podle útržků z rozhovoru a učebnice s anglickýcm názvem, že se věnují vzájemnému 
doučování anglického jazyka. I oni mají různorodý sortiment pokrmů na tácech. 

Od počátku do konce pozorování se zde udržuje vyšší počet lidí s nákupními taškami módních 
značek např. Zara, Benetton, H&M, C&A, ale i igelitových tašek z hypermarketu Tesco. Nákupní 
tašky s módními logy se objevují nejvíce mezi ženami různých věkových kategorií, u mužů jen 
v počtu dvou, zatímco Tesco tašky mají především mezi muži (žena pouze jedna).   

Ke konci pozorování se snižuje počet lidí starší střední generace, tedy ve věku nad 45 let, i 
maminek (rodin) s dětmi. Jediný pár lidí v důchodovém věku již odešel, žádný jiný do konce 
pozorování nepřišel. V tuto dobu jsou zde převážně mladí lidé studentských let a mladé generace. 
Všichni se zde věnují pouze vzájemné konverzaci, u žádného stolu nejsou žádné pomůcky, které by 
naznačovaly pracovní aktivitu.  

U každého stolu vládně příjemná atmosféra, která je doprovázena úsměvy a  přátelskými 
doteky. Především rodiče se musí svým dětem věnovat (dohlíží na ně v playlandu, chodí jim 
upravovat oblečení atp), což je podle mého názoru ruší při konverzaci s osobu, která jim dělá 
společnost – usuzuji podle toho, že se nemohou soustředit na konverzaci a neustále opakuji předem 
vyřčené věty, neodpovídají na položené otázky, znovu se ptají na otázky atd. Lidé, kteří tu sedí 
sami, si prohlíží okolí, zarytě sedí a mlčí a jedí si jídlo, popř. si vyřizují telefonát. 

Během pozorování byl každý stůl byl „sám pro sebe“, nestalo se, že by se cizí lidé posadili 
k jednomu stolu s jinými cizími lidmi (proto u některých stolů s větším počtem míst k sezení seděli 
pouze dva lidé).  

Součástí personálu je i žena ve věku kolem 50 let, která neustále kontroluje čistotu v prostoru - 
sklízí ze stolu po lidech, kteří si podnos s obaly neuklidili, a odnáší tyto podnosy do separé. 
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V prostoru necítím žádnou vůni ani pach. Jsou zde přenášena moderátorská vysílaní z českého 
rádia Evropa 2, což je ale přehlučeno ruchem zákazníků. 

 
 

Protokol z pozorování ve fast foodu Mcdonald´s dne 14. října 2009 (středeční večer) 
 

Čas pozorování: 18:00 – 21:00 
 

Přicházím do restaurace a usedám u stolu se čtyřmi místy sezení, který je umístěn uprostřed 
prostoru. Na počátku pozorování je ve fast foodu kapacita přibližně kolem 120 lidí – z volných 
míst se nabízí přibližně čtyři až pět volných stolů se třemi až šesti k sezení. Vedle lidí, kteří se tu 
občerstvují dlouhodobě, tu neustále procházejí lidé, kteří jdou přímo k pokladnám, objednají si a 
ihned opustí restauraci – většinou si nesou v ruce menu zabalené v tašce s logem restaurace. Mezi 
tyto návštěvníky patří z větší části mládež (ve věku do 20 let v počtu patnácti lidí), lidé mladé 
generace (do 30 let v počtu sedmi lidí) a tři jedinci ve věku nad 30 let (zdá se, že pro tento případ 
je tento způsob konzumace spíš záležitostí studentů a mladých lidí).  

Na počátku výzkumu je zde silné zastoupení jedinců od 13 do 20 let, děvčata i chlapci v počtu 
kolem 53, z toho převládají dívky v počtu 38, chlapci v počtu 15. Tento počet logicky kolísá – 
kolem 19,00 je tu již pouze 31 děvčat a 27 chlapců – počet mladistvých se navýšil, avšak poměrné 
zastoupení dívek a chlapců se obrátilo. Větší odliv chlapců i děvčat nastává kolem 20,00. Do konce 
pozorování tento počet klesá, stále však převažují, přestože nepatrně, dívky nad chlapci. Zřetelně 
zde převažují páry nad jedinci, jichž je tady pouze sedm – tento počet se navyšuje kolem 19, 15, 
kdy přibývá více samotných chlapců (z celkového početu 11 jedinců je to 8 chlapců). Doba jejich 
návštěvy se různí – od patnácti minut do hodiny. Jejich hlavní aktivitou je konverzace u stolu, 
během které konzumují - nikdo z nich nemá na stolech žádné učební či pracovní pomůcky. Na 
stolech a židlích mají položené kabelky a bundy, u osmi dívek jsem si všimla nákupních tašek 
místních módních značek. Na stolech mají všichni pokrmy i nápoje, nejčastěji meníčka a studené 
nápoje, někteří z nich také zmrzliny, jen v málo případech jsem u některých dívek zaznamenala 
teplné nápoje a saláty. Na sobě mají nejčastěji moderně střižené džíny a trika s potisky či portréty 
neznámých lidí, se svetry či mikinami, různých barev a potisků, někteří chlapci jsou oblečeni 
sportovněji (sportovní obuv, džíny, sportovní mikiny a kšilty, popř. tepláková souprava u chlapců 
ve věku kolem 15 let). 

Na počátku pozorování je tu i vetší počet lidí ve věku od 25 do 35 let, v počtu přibližně 30, 19 
mužů a 11 žen, a lidí do 45 let v počtu 15 lidí, z toho téměř polovina žen a mužů. Lidé, kteří spadají 
do této kategorie a jsou zde v párech, které zde převažují nad samotnými jedinci, se věnují 
především konzumaci a konverzaci s osobu, s níž přišli, popř. si některé ženy mladé a střední 
generace ve dvojici listují v tisku, jímž je např. deník Právo a Mladá fronta Dnes, či v časopisech, 
např. Žena a život, nad nimiž diskutují. Nepozoruji u těchto návštěvníků nic, co by odpovídalo 
pracovních schůzkám, resp. pracovním činnostem (žádné poznámky, notebooky atd.). Muži obou 
generací mají na stolech hamburgery, popř. hranolky, a sladké nápoje, v méně případech teplý 
nápoj, ženy konzumují převážně saláty či kuřecí pokrmy se studenými i teplými nápoji, u některých 
z nich si všímám zmrzlin. Převážně ženy těchto věkových skupin, v počtu 10, s sebou mají nákupní 
tašku z módních butiků, mezi muži se jedná pouze o dva jedince ve věku kolem 35 let. Lidé v této 
generaci jsou oblečeni buď moderně, do džín moderních střihů a triček s outfitovými nápisy 
v anglickém jazyce, popř. portréty známých osobností, nebo elegantně. 

Pokud jsou tu lidé sami, sedí a konzumují jídlo. Někteří si listují periodiky, jiní sledují okolí, co 
se kde děje, či si vyřizují telefonáty. Lidé, kteří tu s sebou mají doprovod, diskutují o různých 
tématech jejich každodenního života. Mezi návštěvníky různého pohlaví a věku se probírají 
rodinné či společenské události, záležitosti týkající se přátel, rozpory, finance či plány na další dny. 
Mezi studenty se navíc konverzuje o školních povinnostech a mezi muži-studenty také sportovní 
události a počítačové záležitosti. Nezachytila rozhovor, který by probíral závažná témata, jímž jsou 
např. smrt, bankrot. Tato interakce není nijak nepřátelská (lidé se smějí a gestikulují nikoli 
hrozivými gesty). Ti, kteří sedí blízko prostoru, v něm se koná oslava, občas sledují, co se děje 
uvnitř. 
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Na počátku pozorování je tu menší počet maminek s dětmi, v počtu 3, z toho jedna úplná 
rodina. Dvě maminky ve věku kolem 35 let jsou v prostoru blízko playlandu, jedna maminka ve 
věku kolem 27 let sedí v jiné části prostoru. Ta maminka, která sedí mimo playland, má dítě ve 
věku rok a půl (miminko je ještě malé na to, aby si hrálo v playladnu) a je tu s další osobu ve věku 
kolem 55 let, ostatní maminky mají děti nad pět let, které si hrají v playlandu (jako by tu bylo 
nepsané pravidlo, že maminky mají vyhrazený prostor u playlandu, ale nikde tu není žádná značka 
nebo nápis, že to tak má být) a jsou tu s dalšími osobami ženského pohlaví v jeich přibližném věku. 
Všechny maminky odchází kolem 19,00, do této doby sem přichází další dvě maminky ve věku 
kolem 30 let, z nichž jedna po zakoupení jídla fast foodu ihned opouští. Kolem 20,00 tu jsou jen 
dva rodiče, jeden tatínek a jedna maminka, se staršími dětmi ve věku kolem 12 let, ostatní rodiče 
s menšími dětmi již odešli a do konce pozorování se ve fast foodu malé děti ve věku do desíti let 
nevyskytly.  

Povšimla jsem si pouze tří osob, které byly ve věku nad 50 let – z toho byl jeden muž, který měl 
aktovku na notebook a byl oblečen v saku a po celou dobu sezení si zapisoval poznámky do bloku, 
a dva muži elegantně oblečeni, kteří si objednali hamburgery a nápoje a usadili se u playlandu, kde 
strávili maximálně patnáct minut. Zatímco jeden muž společensky oblečen odešel kolem 19,30, do 
19,45 přibyl další starší pár kolem 55 let, který zde byl okolo 20 minut a na stole měl zmrzlinu a 
nápoj. Na počátku pozorování zde seděl také jeden pár ve věku kolem 60 let, který však záhy 
odešel. Do konce pozorování se zde nevyskytli žádní lidé důchodového věku.   

Koná se tu oslava narozenin – v počtu sedmi dětí, z toho čtyři chlapci. Děti jsou přibližně ve 
stejném věku, a to kolem 5 let. Oslava tu již probíhala předtím, než jsem dorazila (usuzuji z toho, že 
děti byli uprostřed nějaké hry). Oslavu opět zařizuje vedoucí restaurace - jako u minulé oslavy, 
kterou jsem pozorovala. Prostor je opět ohraničen a vyzdoben balonky a barevnými řetězy, stoly 
jsou sraženy u jedné stěny tak, aby uprostřed byl volný prostor pro děti, a na jednom z nich jsou 
položeny hry, omalovánky, pastelky atd. Organizátorka se snaží zabavit děti, a tak pro ně 
připravuje různou zábavu (stolní deskové hry, kreslení, hádání animovaných postaviček, hra twister 
- barevná kolečka se rozloží na zem, dvě děti si položí nohy a ruce na různé barvy těchto koleček a 
čekají, až jim organizátorka řekne, která noha a ruka má jít na kterou barvu, Kdo si dřív zabere 
kolečko, ten na něm může zůstat, zatímco druhý si musí najít jiné kolečko dané barvy. Cílem hry je 
stát na správných barvách a vydržet v dané pozici). Dárky předávají děti oslavenci těsně před 
19,00. Někteří rodiče se aktivně zapojují do her, jiní sedí o podál u stolů hned vedle prostoru, kde 
konzumují a konverzují. Je vidět a slyšet, že to děti baví – hlásí se, jsou aktivní, smějí se a pořád se 
dožadují dalších her a aktivit. Není to asi tak, že by je to nudilo a nebavilo. Oslava skončila kolem 
19,30. 

Do 20,00 jsem zaregistrovala další lidi, kteří si zde byli koupit jídlo. Z celkového počtu 17 lidí 
byli dvě ženy ve věku kolem 25-30 let zaměstnanci obchodního centra, popř. okolních obchodů, 
neboť na sobě neměly žádné bundy a nenesly žádné tašky či kabelky, ale byly pouze v tričku, na 
němž měly jmenovky, a kalhotách. Jejich návštěva byla velmi rychlá – zdrželi se tu jen po nutnou 
dobu (max. 5 minut).  

Kromě lidí, kteří si jdou koupit jídlo a hned zase odchází, a lidí, kteří tu sedí delší dobu, více jak 
třicet čtyřicet minut, jsem tu zaznamenala také případy, kdy tu byly dvě dívky-studentky, jeden 
smíšený pár střední generace a jeden mužský pár střední generace přibližně patnáct minut, tedy po 
nutnou dobu konzumace pokrmu.  

V 18,20 odchází pět párů lidí z mladé i střední generace pryč, ale do deseti minut jsou místa 
obsazena novými zákazníky. Těchto pět párů odchází ze zadního prostoru, který jako by nyní 
působil opuštěně v porovnání s ostatními částmi restaurace. Kolem 19,00 se zvedl najednou další 
počet lidí – uvolnila se místa vedle prostoru, kde se konala oslava. Ta byla zaplněna přibližně do 20 
minut. Kolem 20,00 se obsazenost fast foodu viditelně snížila – došlo tu k odlivu většího počtu 
zákazníků ze střední a mladé generace. Stále zde převažují mladiství, jejichž počet se snížil na 28 – 
z toho je téměř vyrovnaný počet mužů i žen. Mezi lidmi mladé generace se zde nachází 12 lidí, 
z toho všichni smíšené páry. Lidé ze střední generace se vyskytují v restauraci minimálně, v počtu 
tří lidí, jeden smíšený pár a jedna žena, kteří se věnují konzumaci. Proměna lidí tu není taková, jaká 
tu byla na počátku výzkumu. Ve večerním čase se tu objevovalo stále více lidí, kteří si nakoupili 
jen jídlo a zase odešli.  
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V tuto dobu kolem 20,00 až 20,30 se mezi návštěvníky nachází i dva páry ve věku kolem 30 let, 
které s sebou mají puget svázaných růží. Jejich chování je velmi vřelé a zamilované.  

Během celého pozorování pozoruji, že někteří z výše zmíněných návštěvníků sem šli po 
nákupech – vidím nákupní tašky místních obchodních značek (New Yorkem, H&M, Next) – je 
možné, že nakoupili zboží v jiných obchodech mimo OC, ale pravděpodobnější je, že toto zboží 
nakoupili zde. Těchto jedinců je tu podstatně méně než lidí, kteří u sebe nákupní tašky nemají (to 
ovšem neznamená, že se nebyli v obchodech podívat). Někteří jedinci měli v rukách nákupní tašky 
a zároveň aktovky na notebooky (černé, obdélníkové a vypolstrované). Těchto lidí je tu podstatně 
nejméně (max. tři čtyři za celou dobu pozorování).  

Je nutné zdůraznit, že v restauraci se děje neustálý pohyb – lidé se zvedají a usedají, přichází a 
odchází. U pokladen pořád někdo stojí. Je tu neustálý koloběh (oproti ranním hodinám, kdy je 
provoz klidnější, tu byl větší ruch). 

 
 

Protokol z pozorování ve fast foodu McDonald´s dne 17. října 2009 (sobotní dopoledne)  
 

Čas pozorování: 10:00 – 13:00  
 

Kolem 10,00 je celé obchodní centrum téměř prázdné. Pasáže jsou poloprázdné, v některých 
obchodech jsou maximálně dva zákazníci, kteří si prohlíží zboží, jiné jsou úplně prázdné (ze 
získaných zkušeností se domnívám, že prázdnota by mohla být dána tím, že je sobota dopoledne,kdy 
je většina lidí ještě doma. Je však velmi pravděpodobné, že se to tady zaplní). Tento stav 
v obchodním centru je odlišný od situace v jiné denní době, během níž jsem pozorovala, a to přes 
den a navečer ve sváteční dny a odpoledne a navečer ve všední den, kdy je tu plněji oproti 
dnešnímu sobotnímu dopolednímu stavu (ze zkušeností během pozorování vím, že dopolední čas, 
víkendový i týdenní, je klidnější než doba kolem poledne, odpoledne a navečer). Má zkušenost se 
naplňuje – v polední době se na chodbách i v obchodech pohybuje zřetelně více lidí. 

Podobná situace nastává v prostoru multidina – ráno se tu vyskytují maximálně tři lidé, žádný 
z nich nestojí u pokladny. Od toho se odvíjí i počet členů personálu, jichž tu jsou tři (dva u 
pokladny, jeden za barovým pultem). Ke konci doby pozorování se počet lidí zvyšuje – přibývá tu 
těch, kteří čekají na film v prostorách kina (u pultu či v „předsálí“), i těch, kteří čekají ve frontě a 
kupují lístky.  

I restaurace ve třetím patře jsou prázdnější než v jiné denní doby. Domnívám se, že důvod je ten 
samý – jsou ještě relativně brzké dopolední hodiny. Některé stravovací objekty jsou ještě zavřeny. 
Jiné restaurace jsou prázdné nebo poloprázdné. Krátce před 11,30 se však téměř všechny 
restaurační objekty zaplňují – je tu vidět větší ruch a pohyb lidí. 

Přicházím do prostoru fast foodu Mcdonald’s a usedám ke stolu, který je umístěn blíže 
k pokladnám. V 10,00 je tu menší ruch a menší pohyb lidí. Oproti jiným denním dobám je tu teď 
zřetelněji slyšet hudba. U pokladny stojí jen dva, maximálně tři pracující, kteří obsluhují zákazníky 
– vzhledem k tomu, že je tu menší počet lidí, stíhají všechny rychle obsloužit. Zvládají i roznášet 
menu, které ještě není připravené,  zákazníkům, již se šli usadit. Z útržků konverzace se dozvídám, 
že zaměstnanci mají naučené určité fráze a snaží se být milí, přívětiví a ochotní (zákazníkům 
vychází vstříc, jsou nápomoci při výběru pokrmu, neustále se usmívají a udržují se návštěvníky 
oční kontakt). 

Na počátku pozorování je tu podstatně méně lidí, v počtu 20 lidí. U vedlejšího stolu sedí muž ve 
věku 35-40 let, který má na stole kávu, u níž pracuje na svém notebooku, kde si prohlíží emaily a 
jiné dokumenty na disku, které různě upravuje, maže, kopíruje, a kde surfuje na internetu (usuzuji 
podle toho, co se děje na jeho obrazovce). Další dva mladí lidé do 20-ti let tu také sedí 
s notebookem, na stole mají pouze dvě limonády, a surfují na internetu nebo si prohlíží webové 
stránky (na obrazovce vidím například stránku portálu facebook.com či serveru centrum.cz). Dále 
zde sedí člověk ve věku 55-60 let, který si čte deník Právo – je vidět, že si objednal „snídaňové“ 
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menu211 – kávu, tousty a sladkou taštičku. Čtení se tu věnují i tři jiní lidé, a to dvě ženy ve věku 
kolem 28 let oblečené v elegantních kalhotách s halenkou a svetrem, které mají časopisy Žena a 
život a Marianne, a jeden muž ve věku 30-35 let, oblečen v džínách a jednobarevném triku, který si 
čte nějaké pracovní dokumenty. Přichází otec ve věku kolem 40-45 let s dcerou ve věku kolem 10 
let, který si pro oba objednal taktéž „snídaňové menu“- tousty a sladkou tyčinku s nápojem. 

Kolem 10, 30 tu je z celkového počtu 23 lidí jedna maminka s dvěma dětmi ve věku 2 a 10 let – 
poté, co si vypila kávu, odešla. Dále tu je ještě dalších pět rodičů s dětmi ve věku do 10 let. Přišli 
další rodiče s dětmi – otec ve věku kolem 35 s malým miminkem v kočárku, který si objednal kávu 
a nějaký sendvič, k němuž přisedá po 15 minutách partnerka, a druhý otec v přibližně stejném věku 
s dítětem ve věku 3 let, který si dává menu, zatímco si jeho dítě hraje v playlandu. U playlandu si 
sedá další maminka ve věku kolem 30 let s dítětem, která si pro sebe kupuje kávu a pro dítě 
hamburger. Na stolech mají návštěvníci vždy nějaký nápoj (podle tvaru a výšky hrnečku je to 
převážně teplý nápoj), a k tomu nějaké jídlo (tousty, sladké taštičky). Je vidět, že někteří lidé mají 
nákupní tašky z místních obchodů (dva otcové a jedna maminka)  - tento počet je nižší než u všech 
jiných pozorováních (je možné, že v takto brzkou dobu se jdou nejprve občerstvit do fast foodu a 
poté navštíví módní obchody, které otevírají až kolem 9,00).  

Na počátku doby pozorování byla zadní část fast foodu úplně prázdná, světlo bylo ztlumené. 
Kolem 10,40 se v této části rozsvítila všechna světla naplno. V tuto dobu se tam obsadily tři stoly. 
Pár minut před 11,00 se tu objevuje muž ve věku kolem 55 let se svým vnukem. Počet lidí s časem 
přibývá. Přichází další tři rodiče s dětmi, jedna maminka ve věku kolem 25 let a jeden pár ve věku 
kolem 30-35 let, kteří objednávají nápoje a hamburgery či hranolky pro sebe a happy meal pro 
jejich děti. Vedle sedí maminka ve věku kolem 40 let s dcerou ve věku kolem 12 let, maminka si 
dává kávu a taštičku, dcera limonádu a zmrzlinu.  

Po 11,00 přichází další sportovně-elegantně oblečená maminka ve věku kolem 25-30 let, která 
tu je s dítětem ve věku jednoho roku a další starší osobu ve věku kolem 50 let. Na stole mají dvě 
kávy a jednu sladkou taštičku. Krátce po 11,00 přichází další otec ve věku kolem 40 let s dcerou 
nad 10 let, oba oblečeni od džín a barevných trik se svetrem. S sebou mají nákupní košík a v něm 
bundy a kabelky (je možné, do hypermarketu Tesco teprve půjdou). Počet dětí tu s časem přibývá, 
nelze však s jistotou říci, že by tento počet převyšoval nad odpoledním pozorováním, určitě však 
převyšuje večerní počet dětí (s ohledem na předchozí pozorování). To však v 11,45 již neplatí, kdy 
tu počet dětí převyšuje počet dětí v odpoledním i večerním čase (na základě minulých pozorování) 
– a to dětí mladších 4 let, dětí ve věku od 6 do 8 let a pak dětí starších 11 let. 

Mezi další návštěvníky, kromě dětí a jejich rodičů, patří lidé od 35 let a do 45-50 let. K 11 
hodině přišli čtyři sportovně-elegantně odění dospělí, jeden smíšený pár ve věku 35 – 40 let, který 
se věnuje konumaci a konverzaci, a dva starší 50 let. V menšině je zde zastoupena věková 
kategorie lidí mezi 15-20 let, která tvořila základnu v jinou dobu pozorování. V 11, 30 je tu 15 lidí 
ve věku 15 až 20 a 10 lidí ve věku 20-25 let. Mezi těmito mladými lidmi je relativně vyrovnaný 
počet pohlaví. Zcela však převažují páry nad jedinci, a to smíšené a ženské páry. Kolem 12,00 se tu 
podíl mladistvých a lidí mladé generace navyšuje.  

Lidé, kteří přichází od 11,45, s sebou většinou mají již nákupní tašky, ve třech případech celé 
vozíky s nákupem z tesca. Od 11,00 lidí stabilně přibývá, je tu také větší ruch. Od stolů se ozývá 
komunikační „šum“, lidé odsouvají a přisouvají židle podle toho, jak odchází či přichází, je větší 
ruch u pokladen. Žena, která zde vypomáhá s úklidem, se objevuje v prostoru častěji. Ve 12,15 
pozoruji situaci, kdy se syn zdráhá odejít z playlandu, přestože jeho otec je již na odchodu – po 
delší konverzaci otec opět usedá otec a dítě si odchází hrát do playlandu. Playland bude asi velké 
lákadlo a velká zábava pro děti. Většina rodičů kupuje dětem happy mealy. Některé děti tu zlobí 
(strkají do sebe, šťouchají se, křičí atd.), někteří z nich pláčí (v důsledku pádu nebo zranění), jiné 
sedí u stolu a jedí. Rodiče, pokud jsou ve větším počtu, tu spolu navzájem debatují a zároveň se 
starají o své potomky. 

                                                 
211 Každé dopoledne se nabízí v Mc tzv„snídaně“ – v tuto dobu se neprodávají klasická jídla 

(cheesburgery, hamburgery atd.), která se prodávají přes den, nýbrž si zákazník může 
koupit např. tousty s vajíčkem a slaninou, koblihy, sladký croissant a taštičku atp.  
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Ti, kteří tu jsou sami, si čtou noviny nebo pracují na notebooku, ti, kteří tu jsou ve společnosti 
jiných, se baví spolu navzájem. Ženy či muži studentských let spolu diskutují např. o nákupech 
v tomto obchodním centru, rodinných problémech, plánech, společenských událostech bulvárního 
charakteru či škole, starší ženy ve věku kolem 30 let také o rodině, vztazích, rodiče s dětmi o 
zájmech, plánech, nemocích atd. Konverzace probíhá v přátelské atmosféře (lidé se nehádají, 
nevidím žádná hrozivá gesta). 

Pozoruji, že čím více se blíží doba oběda, tím více se menu rozšiřuje o hamburgery a hranolky 
(někdy se na stole objeví i větší počet kusů pokrmů oproti ránu, kdy měl před sebou každý člověk 
většinou jednu věc – ráno to byla převážně taštička s nápojem nebo jeden kousek toastu). V 11,27 
je restaurace téměř plná, volných je pět stolů v přední části, v zadní části je tento počet o něco větší 
(kolem sedmi stolů, které jsou ale pro dva až tři lidi – stolky jsou menší). Je zde kolem 93 lidí, 
z toho je kolem 67 lidí mladiství a lidé mladé generace do 35 let. V této věkové skupině převádají 
páry nad jedinci, a to smíšené páry v počtu čtrnáct, ženské páry v počtu devět, sedm mužských párů 
a sedm jedinců mužského i ženského pohlaví. Zbytek představují lidé střední generace ve věku 35-
50 let v počtu 26 lidí, kteří představují většinou doprovod rodinám, popř. jsou zde ve smíšeném 
páru. V tuto dobu zde chybí kategorie seniorů. 

Po 11,35 se zaplňují další stoly rodiči s dětmi. Jedna maminka ve věku kolem 30 let má na stole 
svázanou a zabalenou kytku, kterou pravděpodobně koupila zde obchodním centru. Přestože je tu 
téměř plno, obsluha vše zvládá a fronty se netvoří, což je rozdíl oproti polednímu i večernímu 
pozorování. Ke 12 hodině se někteří lidé zvedají, avšak stoly jsou do deseti minut znova obsazeny. 
Ve 12,20 sem přišla jedna starší dáma nad 60 let, která tu konzumuje pouze shake, bez dalšího 
pokrmu. PO celou dobu konzumace nemluví ani nepozoruje okolí, pouze sleduje svůj podnos. 
Kolem 12,30 je tu skutečně plno, tzn. že volné jsou jen dva stoly, s tím, že pokud se nějaký uvolní, 
tak se hned obsadí jinými lidmi. Většinová činnost je konzumace a konverazce, v některých 
případech se věnuje mimo konzumačním činnostem (noviny, časopisy, notebook). Složení lidí 
zůstává relativně nezměněno, navyšuje se počet lidí ve střední generaci.  

 
 

Protokol z pozorování ve fast foodu McDonald’s dne 14. listopadu 2009 (sobotní odpoledne) 
 

Čas pozorování: 13:30 – 17:15 
 

Přicházím do Mcdonaldu a mířím k pokladnám. Fronty nejsou téměř žádné, jsem obsloužena do 
pěti minut. U pokladny stojí čtyři až pět zaměstnanců, v zadní části připravuje pokrmy pět až šest 
zaměstnanců. Není tu velký počet lidí v porovnání s odpoledními či večerními hodinami ve všední 
den, a tak stíhají členové obsluhy své zákazníky obsloužit. Každý, do přijde do restauraci, si najde 
volný stůl. 

Restaurace je zaplněna z části, přibližně třetina kapacity – je zde 47 lidí. Ženy výrazně 
převládají, mužů je zde, včetně dětí. Zákazníci jsou rozprostřeni po celém prostoru, ale ve větším 
počtu se nachází v hlavním prostoru. Prostor v zadní části je však postupně zaplňován, ve 14,30 
tam jsou volné jen dva stoly. V přední části je na počátku pozorování volných 12 stolů, většinou se 
dvěmy či čtyřmi místy k sezení. 

Návštěvníky tu tvoří lidé různých věkových kategorií. Za prvé tu jsou mladí lidé do 25 let. 
V této skupině je tu 17 lidí. Přibližně polovině účastníků je kolem 18 let, druhá polovina je starší. 
Tito lidé tu jsou téměř všichni ještě s jednou osobou. V jednom případě tu je dívka sama, která si 
čte časopis, v žádném případě tu nejsou ve třech. Jsou-li tu v páru, diskutují o různých tématech 
(intimní vztahy, škola, nákupy, práce atd.). Lidé v této kategorii jsou oblečeni různě, většinou však 
ve sportovně-elegantním (džíny, svetry a kozačky, popř. tenisky), popř. elegantním oblečení 
(kalhoty, trika či halenky, svetry a kozačky, popř. elegantní plné boty). Nikdo z nich nemá na stole 
notebook, na němž by pracoval, či učební pomůcky (sešity, dokumenty atd). Usuzuji, že tu jsou 
v sobotní odpoledne za zábavou, nikoli za vzděláním či pracovní schůzkou. Na stolech mají 
studené i teplé nápoje, ve třech případech tam jsou pouze nápoje, v ostatních mají na stole i 
pokrmy, popř. obaly od pokrmů – hamburgerů, chickenburgerů, salátů a hranolek. V jednom 
případě jsem viděla obal od sladké taštičky, ve čtyřech případech od zmrzlin. 
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Druhou skupinu tu tvoří rodiče s dětmi, které tu jsou v počtu 15, z toho je větší počet chlapců. 
Dětem je průměrně 5 – 6 let. Ve dvou případech tu jsou tři děvčata ve věku kolem 13 let. Mladší 
děti se shlukují kolem playlandu, popř. u rodičů, kteří sedí většinou taktéž kolem playlandu, pouze 
jeden otec s dítětem, který sedí v zadní části playlandu, Ve 14,35 přichází maminka ve věku kolem 
30 let, která má v kočárku batole, s nímž také usedá dál od playlandu.  

Zatímco si děti hrají v playlandu, rodiče sedí u stolů, pijí nápoje (studené i teplé) a baví se 
s lidmi, s nimiž přišli. V jednom případě si maminka listuje novinami, i tak ale sedí u stolů se 
známou osobou. Od počátku pozorování do 14,50 jsem si všimla jedné maminky a jednoho 
tatínka, kteří tu byli sami, jinak tu jsou rodiče v doprovodu ostatních. Některé děti odbíhají od 
playlandu ke stolům svých rodičů, kde se osvěží nápojem a občerství nějakým pokrmem a pak 
utíkají zpět si hrát – jejich návštěva trvá necelé tři minutky. Z celkové atmosféry usuzuji, že je 
zábava v playlandu skutečně baví, neboť si zde mohu spolu hrát, měřit síly, povídat si a smát se. I 
rodičům se zdá, že to vyhovuje, neboť se mohou věnovat konzumaci a konverzaci. Na stolech mají 
větší počet jídel než lidé, kteří tu jsou ve dvou – ve třech případech se jedná o happy mealy, jinak 
to jsou výhodná menu – nějaký druh burgerů, hranolky a nápoje. 

Třetí skupinu lidí zde tvoří lidé ve věku 25 – 35 let, jichž tu je na počátku pozorování 9. Tento 
počet se mění v průběhu pozorování. Ve 13,50 přichází další muž se ženou, kteří si nakoupí u 
pokladen a posadí se do zadní části. Ve 14, 10 se od dvou stolů zvedají čtyři lidé, dva a dva páry. 
V 15,04 přichází dva muži, elegantně oblečeni, a muž se ženou. V 15, 23 přichází jedna žena, 
která si nakoupí u pokladen a odchází z restaurace pryč. V této skupině se nachází z větší části lidé 
ve dvou, méně pak jedinců, kteří jsou sami (do 15, 30 jde o tři lidi). Je tu jen jeden případ, kdy 
sem přišli zákazníci ve třech. Ti, kteří tu jsou ve větším počtu, spolu diskutují, a ti, kteří tu jsou 
sami, sedí, někteří z nich telefonují, popř. se rozhlíží po okolí. V 15,35 přichází dvě ženy, které tu 
jsou spolu, a jedna žena sama – objednala si studený nápoj a zmrzlinu. Oblečeny jsou podobně 
jako jiní návštěvníci. Není tu žádný člověk v saku, o němž bych si myslela, že pracuje poblíž 
v kanceláři nebo že tu má pracovní schůzku. V 15, 40 odchází jeden pár. 

Další skupinou jsou lidé ve věku 35 – 55 let. Těchto lidí je tady na počátku pozorování 6, ale do 
15,16 se tento počet navýší na 12. Přichází sem sami jedinci i smíšené či mužské páry, mezi nimž 
však velký početný rozdíl. V této skupině převládají ženy. Ti, kteří tu jsou s někým, spolu 
navzájem konverzují, v žádném případě nevidím na stole noviny, časopisy či knihu. Někteří z nich 
s sebou mají batohy, ženy pak převážně kabelky.  

Poslední skupinou tu tvoří lidé starší 55 let – na počátku pozorování tu je pouze jedna žena 
kolem 60 let, která sedí se dvěma mladšími slečnami ve věku kolem 25 let (z konverzace vyplývá, 
že jde o jejich babičku). Je velice moderně oblečena – moderně střižené džíny a módní svetr (to je 
víceméně ojedinělé u lidí tohoto věku, kteří nosí většinou módu pro starší). Na stole mají všechny 
tři ženy kávu. Jejich hlavní činnosti je konverzace o každodenních tématech.  

Během pozorování jsem zaznamenala, že někteří návštěvníci, kteří sedí kolem playlandu, se 
občas otočí tím směrem, aby zjistili, co je vyrušilo v konverzaci – v některých chvílích totiž 
způsobují děti velký ruch (domnívám se, že to tyto návštěvníky obtěžuje).   

Na počátku pozorování jsem zaznamenala minimálně tři lidi, kteří si koupili jídlo a ihned odešli. 
Jedna žena ve věku kolem 30 let přišla bez svrchního oděvu a kabelky, v ruce držela jen pouze 
peněženku (pravděpodobně zaměstnanec v obchodním centru), a jeden pár mladé generace. Ve 13, 
50 to byl muž s dívkou ve věku kolem 25 let – dívka si odnesla taktéž balónek (jen výjimečně se 
stalo, že by balónek dostala starší dívka či chlapec, ve většině případu je dostávají děti). Ve 14,40 
to byl další mladý pár. V 16,35 přišla starší žena, která měla jmenovku připnutou na halence a 
v ruce jen peněženku (šlo taktéž o zaměstnankyni centra), a dívka se sportovním batohem na 
floorbalovou pálku přes rameno. Jinak je doba návštěvy delší, a to zcela individuálně (někteří 
jedinci odchází za 15 minut, jiní i za 50 minut).  

Všimla jsem si, že na počátku pozorování zde seděli čtyři jedinci, kteří měli nákupní tašku 
místních obchodních značek (jeden smíšený pár a jeden ženský pár). V průběhu pozorování si 
někteří zákazníci taktéž přinesli s sebou nákupní tašku, ale tento počet nebyl velký (jednalo se o 
deset lidí - v jednom případě to byl nákup z tesca, v ostatních tašky z módních butiků – například 
N&Y, Pompo).  

Ve 13,50 přichází dvě rodiny. V jedné z nich jde otec s matkou a dítětem v kočárku, v druhém 
případě jde o matku s dcerou ve věku 6 let, která nejde s matkou k pokladnám, ale rovnou míří do 
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playlandu (maminka ji nechává hrát a odchází k pokladnám, jako by věděla, že ji dcera 
z playlandu neuteče a že ji tam může nechat). Ve 14,10 odchází dva muži ve věku 25 – 30 let, 
v zápětí příchází pár ve věku nad 30 let. Krátce poté přichází další lidé ve věku kolem 30 – 35 let a 
matka se dvěma syny ve věku 5 a 10 let. Každý z těchto lidí se drží pravidelného chování – jdou 
k pokladnám, nakoupí a zamíří ke stolu. Přibližně od 14, 30 do 15, 15 se v restauraci snižuje počet 
hostů, je tu pouze 40 lidí, z větší části rodiče a lidé mezi 30 až 40 let. Je zde volných patnáct stolů, 
s tím, že u některých stolů s více místy sedí jeden člověk, maximálně dva lidi. Ve 14, 45 přichází 
čtyři mladá děvčata ve věku kolem 10 let. Objednávají si čtyři happy mealy. Po chvíli si však 
všímám, že jedna z dívek odbíhá k vedlejšímu stolu, kde sedí dospělá žena kolem 40 let a starší 
dáma kolem 60 let – jde o maminku s babičkou, které sedí opodál (z informací se dozvídám, že 
jedna z dívek slaví narozeniny – je zde vidět situace, kdy dívky chtějí oslavit narozeniny bez 
dospělých osob).  

V 15, 20 přichází dvě mladé dívky mladší 20 let, které se nejprve usadí, odloží si svrchní oděvy 
a poté jedna odchází k pultu, zatímco druhá sedí a čeká, až ji kolegyně donese objednaný pokrm 
(jsou jedny z mála, které to takto dělají, tedy, že se nejdříve usadí, odloží si věci a poté jdou 
k pokladnám. Je to nepravidelné chování). Souběžně s nimi přichází dva muži ve věku 25 – 30 let, 
kteří si objednávají menu a věnují se konverzaci. Od 15,45 je tu opět vyšší počet lidí, to chvilkové 
„vyprázdnění“ prostoru již v tuto dobu neplatí. Je tu kolem 60 lidí, větší část tu je zastoupena 
mladšími lidmi do 25 let a poté lidmi do 35-40 let. V tuto dobu tu nejsou žádní starší lidé ve věku 
nad 60 let. Zákonitě se zde tvoří větší fronty u pokladen, v každé frontě je nyní přes šest sedm lidí 
(na počátku to byli max. dva lidé).  

V 16,05 přichází další muž, který si přisedá ke dvěma mužům, kteří tu již nějakou dobu sedí – 
chvíli diskutují a poté si otevírají poznámkové bloky, do nichž si zakreslují různé obrázky, o 
kterých navzájem vysvětlují. Dělají si průběžně poznámky. Podobnou aktivitu shledávám u tří 
mladých lidí ve věku kolem 25 let, kteří se tu usadili krátce po 16, 25.  

Kolem 16,00 se tu stále vyskytuje větší počet lidí – tato tendence i nadále pokračuje. Je tu 
volných max. 8 stolů se dvěma místy k sezení. V tuto dobu přichází do restarauce smíšený pár ve 
věku kolem 25 let hovořící anglickým jazykem, který se po celou dobu věnují konverzaci. Kolem 
16,15 přichází sportovně-elegantně oblečená dívka studentských let, která si objednává kávu, u níž 
si čte knihu (podle nadpisu jde o nenáročnou literaturu), avšak po 10 minutách, kdy si dopila kávu, 
odchází (nevypadá to tak, že by dívka odcházela nečekaně, spíše si záměrně otevřela knihu jen po 
dobu konzumace nápoje – tento způsob trávení velice krátkodobého pobytu v restauraci, je 
ojedinělý, neboť lidé se většinou věnují pouze konzumaci při tak krátké návštěvě).  

Po 16,30 je tu menší počet dětí, přibližně v počtu sedmi. Z nich jsou dvě batolala v kočárku a 
zbytek ve věku 3 – 8 let. Mezi návštěvníky se nachází především mládež ve věku kolem 20 let a 
mladí lidé ve věku kolem 25 let – těchto lidí je tady kolem 30 (jako by „omlazují“ osazenstvo). 
Sedí a baví se spolu navzájem. Zbytek představují lidé starší, většinou do 40 let. Je tu přibližně pět 
stolů, u nichž sedí tři lidé, jinak tu sedí po dvou. Nachází se tu dvě dívky do 25 let, které si čtou 
časopisy bulvárního charakteru (Spy a Paparazzi). V tuto dobu se tu také víceméně vyrovnává 
zastoupení obou pohlaví – oproti počátku je tu více mužů. Do konce pozorování se počet dětí ještě 
nepatrně zvyšuje – děti mladší i starší. Oproti počátku pozorování je zde větší ruch. 

Zdá se, že nejen restaurace, ale celé obchodní centrum se zaplňuje. Přestože se tu do konce 
pozorování uvolnilo několik stolů, je tu stabilně vyšší počet lidí – přichází mladí lidé i dospělí 
střední generace. V menšině jsou zde zastoupeni lidé ve věku nad 55 let. Nejsou zde žádní senioři. 
V 17,05 odchází dvě rodiny se dvěma dětmi, následuje je matka s batoletem v kočárku. Všímám 
si, že dva dospělí lidé ve věku kolem 35 let se zde doučují anglický jazyk a dvě mladé dívky do 20 
let se doučují školní látku (vysvětlují si učivo fyziky). 

 
 

Protokol z pozorování ve fast foodu McDonald’s dne 19. listopadu 2009 (čtvrteční ráno) 
 

Čas pozorování: 8:30 – 13:00 
 

Po příchodu jsem se usadila doprostřed restaurace, dá se říci, že v centru dění s ohledem na 
rozmístění návštěvníků, kteří se zdržují především v hlavní části. Zadní část je ještě prázdná, 
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polozhasnutá. Restaurace je velice klidná, stejně tak celé obchodní centrum, v němž se nachází 
minimum lidí (obchody ještě neotevírají a zdá se, že na chodbách se pohybuje velice málo lidí 
v porovnání s ostatními denními dobami). V fast foodu se v 8,45 nachází pouze 16 lidí. Všichni 
sedí v hlavním prostoru, v zadním prostoru se nachází pouze uklízečka (tedy personál). 
Z celkového počtu lidí je tu 8 mužů a 8 žen – jsou zde tři mužské páry, dva smíšené páry (muž a 
žena) a tři ženské páry.  

Mezi návštěvníky spadají dva lidé starší 50 let – jsou to cizinci anglicky hovořící. Na stole mají 
dvě kávy a dvě jablečné taštičky (připadá mi, že si tu dávají snídani, resp. tu mají odpočinek, 
pauzu). Jsou oblečeni do manžestrových kalhot a svetrů se šálami kolem krku (je to velice 
elegantní oblečení s ohledem na ostatní muže – návštěvníky, kteří jsou většinou oblečeni v džínách 
a triku). 

Mezi další návštěvníky spadají lidé ve věku 35 – 40 let. Jsou to dva muži, kteří jsou oblečeni 
v saku a kalhotách a mají na stole pouze dvě kávy (je velmi pravděpodobné, že si dávají kávu před 
tím, než půjdou do práce). Další dvě ženy, které mají na stole kávu a navíc jednu variantu 
snídaňového pokrmu (podle obalů na stole). Podle postojů a chování, které není nijak agresivní či 
emotivní, usuzuji, že probíhá konverzace v přátelské atmosféře. Jsou oblečené do kalhot a halenek. 
Do této kategorie spadájí i dva smíšené páry, resp. ženy z těchto párů budou ve věku 30 – 35 let. 
Oba dva páry sedí taktéž v hlavní části. Oba dva mají na stole jídlo i pokrmy – zatímco ostatní 
mají na stole jednu, max. dvě věci, každý z těchto páru má na stole minimálně tři věci. Páry jsou 
oblečeny různě, ženy mají džíny a svetr, jeden muž má džíny a mikinu, druhý džíny a svetr. 

Další kategorii tvoří mladí lidé ve věku od 25 – 30 let. Do této kategorie spadá zbytek 
návštěvníků na počátku pozorování. Jsou zde muži i ženy. Dvě ženy spolu hovoří u dvou šálků 
káv. Jsou oblečené elegantně, do černých kalhot a různě barevných svetrů. Jsou zde dva muži, 
oblečeni sportovně-elegantně. Na stole mají vedle teplého nápoje nějaké dokumenty, desky, papíry 
a psací potřeby – je vidět, že si něco navzájem vysvětlují (z úseků dialogů tomu tak skutečně je). 
Pravděpodobně si vysvětlovali nějaký problém, který souvisel s prací, či školou. I další žena, která 
spadá do této skupiny, má na stole pracovní desky a notebook, s nimž však nepracuje. Dívá se do 
nějakých dokumentů a pracuje s dalším přístrojem velikosti dlaně (mobilní telefon, resp, kapesní 
počítač?). Na stole má kávu, žádný pokrm. 

Návštěvníci sedí většinou u stolu pro čtyři, a to i v případě, že tu jsou sami. Tři páry sedí u stolu 
pro dva. Žádný z nich nemá s sebou nákupní tašku – je zřejmé, že nikdo nakupovat nebyl, neboť 
jsou ještě zavřené obchody. Doba návštěvy se různí, většinou však přesáhne 45 minut.  

U pokladen se do 9,15 netvoří fronty, resp. je obslouženo velice málo lidí. Do této doby postává 
obsluha opodál a občas zjišťuje, zda někdo u pokladen nestojí. Po 9,30 se za pokladny staví dvě 
dívky z personálu, které zde již setrvávají. Jedna z nich je vedoucí restaurace. Po celou dobu 
pozorování chodí po prostoru uklízečka, která čistí stoly, odnáší nádobí atd. Kolem 9,00 přichází 
do restaurace dívka ve věku do 25 let, která jde rovnou za pult, kde se pozdraví s ostatním 
personálem. Jde o pracovnici fast foodu. V tuto dobu se plně rozsvící i zadní část. Zatímco ráno 
nedonášela obsluha ke stolu žádné jídlo, po 10,00 doručuje ve třech případech ke stolu pokrm, 
který se připravoval delší dobu. 

Klidná atmosféra, téměř žádný ruch a hluk – tak se jeví restaurace do 10, 00. Klientela se tu 
mění, ale není to tak rychlé a uspěchané, jako v jiné denní doby. Do 10, 00 přišli čtyři lidé, kteří si 
koupili jídlo, resp. nápoj, a hned odešli – žena ve věku do 30 let, která pravděpodobně pocházela 
z místních butiků nebo okolí, neboť na sobě neměla žádnou bundu, nic, co by nasvědčovalo, že 
přišla z venku, ale jen jmenovku připevněnou na hrdui . Ta si objednala i zmrzlinu. Mladý muž ve 
věku 28 let, oblečen do bundy se šálou a džín, si vzal celé menu. Dále to byla mladá dívka ve věku 
do 15 let. Ta si vzala taktéž celé menu a ihned odešla.  

V 9, 25 odchází žena s notebookem a kapesním počítačem. V 9,35 odchází i oni dva muži, kteří 
zde studovali dokumenty a vysvětlovali si procovní, či školní záležitosti. V 9,45 přichází do 
restaurace matka s dcerou ve věku kolem 10 let – je to první dítě v restauraci. Odchází i další dva 
muži v saku, ale přichází smíšený pár mladých lidí ve věku kolem 30 let – na stole mají nápoje a 
nějaké jídlo. Přichází dvě starší dámy ve věku kolem 40 let, které usedají s nápoji ke stolu – baví 
se, dívají se na mobil a neustále diskutují (jejich návštěva trvá kolem 50 minut). Tyto ženy s sebou 
mají dvě tašky s logy místních butiku. Do restaurace přichází žena starší 45 let. Je sama, pije si 
kávu a prohlíží si okolí. Nemá s sebou žádný materiál, který by ji „zpříjemnil“ pobyt. Do zadní 
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části přichází dva mladí lidé, ve věku do 25 let, kteří sedí a diskutují, a dívka ve věku kolem 20 let, 
která si prohlíží nějakou knihu, resp. časopis. Jsou oblečeni ve sportovně-elegantním. V 9,40 
přichází dva páry kolem 35 let, jeden z nich si objednává a odchází, druhý se usazuje v hlavní 
části. 

Pohyb lidí je tu větší, nicméně stále menší než v odpolední a večerní čas. V 9,50 je zde 16, lidí – 
z toho pouze čtyři muži a jedno dítě. To se mění v 10,10, když přichází matka ve věku 25-30 let se 
dvěma děti, jedním batoletem v kočárku, druhým chlapcem ve věku kolem tří let. Na stole mají 
kojeneckou výživu, nápoje kávu a limonádu a syn má nějaký pokrm. Kolem 10,00 přichází muž, 
který si usedá s kávou ke stolu pro dva. V uších má sluchátka (pravděpodobně poslouchá muziku) 
a čte si noviny Právo. Stále více pozoruji lidi s nákupními taškami – od 9,15 do 10,00 tu byli čtyři 
lidé.  

V 10, 20 přichází starší paní ve věku nad 35 let s dívkou ve věku do 18 let, mají na stole salát, 
hamburger a dvě limonády. Taktéž přichází mladá dívka ve věku do 20 let, která sedí sama 
v prostoru u playlandu. Sedí a pozoruje okolí. Zadní část je stále méně zaplněná oproti hlavní 
části. Usazují se zde dvě ženy ve věku kolem 45 let. Sedí, na stole nemají chvíli nic, poté jim 
obsluha přináší happy meal a další pokrmy. Diskutují. Patří k nim jedno z dětí na playlandu. 
V tuto dobu odchází z restaurace jeden mladý pár ze zadní části, v té se nyní nachází pouze dva 
lidi.  

V 10, 30 je zde kolem 30 lidí – většinou se jedná o ženy. U pokladen nyní stojí převážně lidé ve 
věku 30 – 35 let. Jsou tu tři děti, čtyři mladí lidé do 20 let a čtyři starší lidé ve věku nad 40 let. U 
jednoho stolu sedí muž v saku (pravděpodobně nějaký konzultant) se smíšeným párem ve věku 
nad 30 let – zřejmě se jedná o schůzi, neboť jim ukazuje nějaké prospekty, vypisuje souhrnná čísla 
na poznámkový blok a stále jim něco vysvětluje. V 10, 45 přichází do prostoru žena, která má 
v uších handsfree a po celou dobu, kdy si objednává, s někým mluví. V tuto dobu odchází 
maminka s dvěma dětmi. V 10, 50 přichází dva mladíci ve věku kolem 15 let, objednávají si a 
usazují se v hlavním prostoru. Diskutují, na sobě mají džíny a v rukách si nesou batohy 
(domnívám se, že se jedná o studenty se školními taškami). O deset minut později přichází další 
mladí chlapci v počtu 3 (je zajímavé, že tu jsou v době, kdy by měla být výuka – je možné, že mají 
pauzu, nebo jsou za školou). 

Do 11, 30 se restaurace zaplňuje podstatně více, než tomu bylo do této doby. Mezi návštěvníky 
nejsou v tuto dobu žádné děti, resp. matka s jedním dítětem přichází krátce po půl dvanácté. V této 
době je zde kolem 55 zákazníků, kteří se skládají z mladých lidí ve věku 20-25 let, přibližně 
v počtu max. 10 lidí. Tito mladí tu jsou většinou v páru, jedna dívka tu sedí sama a pracuje na 
notebooku. Sedí a komunikují, na stole mají vždy nápoj i pokrm (to je odlišné od rána, kdy byl 
většinou na stole jen nápoj). Mezi další patří lidé ve věku kolem 30 let – ani těchto lidí tady není 
mnoho, taktéž max. 10 lidí. Početnou skupinu tu tvoří dospělí lidé ve věku kolem 35 – 40 let. Do 
této skupiny spadají taktéž muži i ženy, ale žen je více. Těchto lidí tu je většina z celkového počtu 
návštěvníků. Malý počet představují lidé starší 50 let – v počtu maximálně dvou lidí. Po celou 
dobu pozorování zde není člověk v důchodovém věku, resp. starší 60 let. 

Mezi návštěvníky je malý počet lidí, kteří by měli nákupní tašku – vidím pouze  dvě ženy 
staršího věku, které mají tašku z C&A. Lidé diskutují. Dva muži nad 35 let tu jsou na pracovní 
schůzce – na stole mají rozložené psací potřeby a dokumenty, v nichž si něco ukazují (o něčem 
živě diskutují a přemýšlí a zároveň si něco zapisují na papír). 

V 11, 40 přichází matka se dvěma malými dětmi – chlapcem (batole) a děvčetem (2- 3 roky). 
Jsou u stolu s další starší osobou, dědečkem, a čekají, až jim maminka donese jídlo. Nesměli jít 
s ní, lpěla na tom, aby počkali s dědečkem. Maminka s sebou přináší balonky. V tuto dobu 
přichází do restaurace další maminka ve věku 30-35 let s chlapcem ve věku kolem 8 let. Než si 
jdou všechny děti hrát do playlandu, sní si svojí porci. V playlandu jsou v tuto dobu pouze dvě 
děti, které patří k jiným rodinám.  

Jedna z obsluhy chvíli tápe, ke kterému stolu má donést jídlo – rozhlíží se po restauraci a pak 
adresáty nachází.  

V 11, 50 se restaurace „vyprazdňuje“ – odešli mladí chlapci (v počtu 5), dva páry lidí ve 
středním věku a odchází i někteří jedinci z různých věkových skupin, kteří tu byli sami. V tuto 
dobu sem přichází dva chlapci ve věku do 25 let, kteří si objednají menu a poté ihned odchází. Tak 
učiní i jeden smíšený pár – ve věku kolem 25 let. V restauraci je nyní méně lidí, kolem 35.  
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Do 12, 10 odchází z restaurace dvě starší dámy. Do této doby jsem tu zaznamenala minimálně 
další tři lidi, kteří si tu koupili jídlo a hned odešli – jedna dáma do 30 let, která si nesla čtyři velké 
nákupní tašky z butiků, mladá dívka ve věku do 20 let, která si nesla nápoj, a mladý muž ve věku 
20 let, který si objednal celé menu. Přibližně v tuto dobu přichází maminka v doprovodu jedné 
ženy (obě vě věku 25 – 30 let) a s miminkem v kočárku. V tuto dobu je v restauraci větší počet 
jedinců, kteří tu jsou sami – jedná se o dívky, které sedí samy u stolu a konzumují své jídlo, žádná 
z nich nevykonává mimo konzumační aktivitu. Přichází další maminka s dvěma dětmi, jedno je 
v kočárku, druhé je ve věku do 3 let, které sedí a jí hranolky s hamburgerem. Maminky usměrňují 
chování svých děti v playladnu. 

U pokladen je stále volno, přestože počet zákazníků přibližně od 12, 15 roste. Jsou zde mladší 
ročníky (do 20 let), i lidé mladší (do 35 let) a střední generace. Ve 12,20 není v restauraci žádný 
starší člověk nad 50 let. Je tu šest lidí ve věku kolem 45 let. Zákazníci se věnují konzumaci či 
konverzaci. Jsou tu návštěvníci sami, v páru a v jednom případě ve třech, nepočítám-li rodiče 
s dětmi. Ve 12, 20 přichází skupinka mladých lidí – je to pět chlapců ve věku kolem 15 – 17 let, 
kteří si objednávají menu a usedají ke stolu a konverzují.  

Do 12,45 se restaurace ještě více zaplňuje – přichází smíšené páry, ženské páry i mužské páry 
různého věku, ve věkovém rozhraní mezi 20 – 40 let. Ani v době obědu tu nejsou lidé 
důchodového věku. Ve 12, 35 přichází smíšený pár ve věku 45 – 50 let, který je elegantně oblečen 
do kabátů, kalhot a kožených bot. Objednávají si dohromady hamburger s kuřecím masem, salát a 
dva nápoje – teplý a studený. V playlandu si nyní hraje pět dětí, zatímco sedm jich sedí okolo. 
Jsou tu jedinci, kteří tu sedí sami (přibližně v počtu 5 lidí), ve většině však sedí po dvou. Kromě 
pána ve věku kolem 40 let, který má v ruce noviny, se tu lidé věnují diskuzi. Jeden chlapec ve 
věku do 20 let pracuje s mobilem. Dá se říci, že po 12, 30 se mezi návštěvníky vyskytují nejvíce 
mladiství do 20 let (je možné, že jdou ze školy), přibližně v počtu 26 lidí, poté lidé ve věku do 35 
let – v počtu 18 lidí.  

U pokladen se tvoří větší zástup lidí, než tomu bylo v ranních hodinách. Obsluhuje zde nyní 
kolem šesti zaměstnanců (nepočítám-li personál v kuchyni). Lidé sedí u větších i menších stolů. 
Ve 12, 50 přichází do restaurace dvě dámy kolem 45 let, přichází do půlky restaurace, poté se 
otáčí a odchází pryč. V tuto dobu je volných kolem deseti stolů, s tím, že to jsou většinou stoly pro 
dva a čtyři, dvakrát stůl pro šest a jeden stůl pro osm lidí. Ostatní stoly nejsou zaplněné plně, sedí 
u nich maximálně tři lidé, s výjimkou skupiny mladých chlapců. 

Ke konci pozorování jsem si všimla, že žena ve věku 35 let doučovala muže ve věku kolem 30 
let anglický jazyk – na stole měli učebnici s anglickým názvem a sešity, v nichž měl muž napsaná 
slovíčka. 

  
 

Protokol z pozorování ve fast foodu McDonald’s dne 29. listopadu 2009 (nedělní večer) 
 

Čas pozorování: 17:45 – 21:45 
 

Přicházím do restaurace a usazuji se v centrální části blízko playlandu. U pultu fungují tři 
pokladny, u nichž obsluhují čtyři číšníci. V  kuchyni je přibližně stejný počet zaměstnanců. 
V restauraci je méně ruchu než v některé ostatní denní doby. Je zde kolem 34 lidí, kteří jsou 
rozmístěni po celé restauraci, s menší převahou v hlavní části. 

Co se týče skladby lidí z hlediska pohlaví, je zde zřetelná převaha ženského pohlaví, mužů je 
zde pouze 9. Jeden muž ve věku kolem 25 let je tu sám, během konzumace hamburgera a 
studeného nápoje si prohlíží aplikace v mobilním telefonu. Je zde jeden mužský pár ve věku 
kolem 30 let, který je tu jediný. Oba muži, keří sedí v zadní části a na stole mají jídlo a pití, nejsou 
svlečeni ze svrchních oděvů (zdá se, že zde chtějí záměrně strávit jen minimální dobu konzumace). 
Zbytek mužů z celkového počtu je ve smíšeném páru. Ženy tu tvoří jako smíšené, tak ženské páry. 
Jsou tu pouze dvě ženy, které jsou samy. Jedna z nich ve věku kolem 30 let, jež sedí u stolu u 
eskalátorů, má na stole notebook, na nimž pracuje. Na vedlejší židli má kabát s kabelkou. Druhá 
z nich ve věku kolem 45 let sedí v zadní části, otočena směrem ke zdi a konzumuje. Ženských 
párů tu jsou čtyři – v průměrném věku od 25-35 let. Dámy v těchto párech se věnují konverzaci, 
dvě z nich, které sedí u playlandu, navíc kontrolují své hrající si děti. 
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Lidé sedí u stolu pro dva (v počtu pěti párů a dvou jedinců), ve většině případu však u stolu 
s více místy k sezení (zbylý prostor využívají pro tašky, bundy, šály či čepice atd.) 

Co se týče věkové skladby, jsou zde mladí lidé do 25 let. Těchto lidí tu je 10, z nich tu jsou 
jeden muž, který přišel kolem 18,00 a usadil se u stolu blízko pultu, kde si konzumuje svůj pokrm 
a odkud pozoruje okolí, a jedna elegantně oblečená dívka, která pracuje na notebooku, sami. 
Zbytek tvoří smíšené a ženské páry – lidé v párech se věnují vzájemné konverzaci. U jednoho 
ženského páru studentských let pozoruji dvě nákupní tašky, obě z místního butiku Zara. V 18, 25 
navyšuje tento počet tři chlapci školního věku kolem 17 let, kteří si objednávají nápoje, 
hamburgery a hranolky. Všichni se zabývají časopisem Blesk, nad nímž diskutují. Taktéž doráží 
mladý smíšený pár ve věku kolem 16 let, který si objednává zmrzlinu. Podle aktivit se domnívám, 
že tito návštěvníci nezamýšlí, že by se v neděli večer věnovali pracovní či učební aktivitě. 

Mezi další návštěvníky spadají lidé ve věku 30 – 35 let. Těchto lidí je tu na počátku pozorování 
kolem 15. Jsou to jak smíšené, tak ženské páry, a jeden mužský. K některým smíšeným párům, 
které sedí poblíž playlandu, patří děti ve věku od tří do sedmi let – dva chlapci a tři děvčata, kteří 
si hrají v playlandu, místy i na matraci před playlandem. Jeden chlapec patří ke staršímu páru ve 
věku nad 55 let. Všichni rodičové mají s sebou doprovod, přestože je pravda, že k některým 
tatínkům dochází maminky později, které s sebou přináší nákupní tašky (zdá se, že maminky 
posílají své manžele s dětmi do fast foodu, zatímco si ony ještě nakupují v módních obchodech). 
Ti, kteří tu nemají děti, se věnují konverzaci, pouze jeden pár pracoval s učebnicí (žena něco 
vysvětluje muži). Lidé jsou různě oblečeni, nevšimla jsem si však toho, že by tu byl někdo 
výslovně ve společenských či sportovních věcech (např. tepláková souprava). Na stolech mají 
teplé i studené nápoje, někteří z nich mají pokrmy (ženy si dávají hamburgery či saláty, muži 
převážně hamburgery).  

Menší počet hostů spadá do kategorie 35 – 55 let. Těch je tu kolem 8, a to dva smíšené páry a 
dva ženské páry. Všichni se věnují přátelské konverzaci. Zde si všímám pouze jedné nákupní 
tašky z obchodu Quicksilver u páru muže a ženy nad 35 let. Do této kategorie spadá taktéž muž, 
který oblečen do společenského obleku, přichází, objednává si menu a vzápětí odchází (zdržuje se 
tu jen po určitou dobu).  

Zcela tu chybí kategorie lidí starších 60 let, resp. lidí důchodového věku. Na počátku výzkumu 
tu jsou dva ženské páry dam, jimž je 55 – 60 let. Všechny mají na stole horký nápoj – podle 
velikosti nádoby je to čaj či kapucíno a káva latté. U jednoho stolu pozoruji i salát. Dámy se věnují 
diskuzi. Nemají s sebou žádnou nákupní tašku.  

Kolem 18,00 přichází žena ve věku kolem 35-40 let v bílém plášti a s peněženkou v ruce a 
jmenovkou, která si objednává a zase odchází – domnívám se, že jde o ženu z místní lékárny. Tento 
způsob objednávky jídla využívají ještě další osoby, např. v 18,30 dívka s mužem ve věku do 20 
let a dva páry lidí v mladé generaci.  

Kolem 18,15 je zde méně lidí než na počátku pozorování. Odchází dva jedinci studentských let 
a několik smíšených párů z mladé a střední generace. Momentálně nestojí u pokladen žádní 
zaměstnanci. Od 18,30 toto však již neplatí. Tato tendence navyšování návštěvníků pokračuje až 
do 19,00, kdy se počet opět nepatrně snižuje. Do této doby je zde kolem 43 zákazníků, z toho 
nepatrná převaha žen. Převládají zde páry nad jedinci, jichž tu je sedm. Základnu zde tvoří mladí 
lidé studentských let a lidé mladé generace, snižuje se počet lidí starší střední generace. 

V 18,40 přichází dva mladé smíšené páry kolem 30 let. Jeden z nich vzápětí odchází, druhý se 
usazuje ke stolu a konverzuje o filmu, na který dnes mají jít. Muž si dává kávu, dívka si objednává 
hranolky. Taktéž přichází dvě mladé rómské dívky s dítětem, které si drží v ruce balonek. Usedají 
si ke stolu a po 20 minutách se k nim příidávají další dvě rómské ženy ve věku kolem 30 let a tři 
děti. Kolem 19,00 si tři děti hrají v playlandu a dvě sedí u stolu s rodiči. Dětem je maximálně do 6 
let. Přichází další pár lidí ve věku kolem 25 let s taškami z New Yorku a H&M. 

18,45 přichází do fast foodu najednou větší počet lidí, a to rodina ve věku kolem 30 let 
s batoletem a starší osobu ve věku kolem 55 let a čtyři mladé dívky ve věku kolem 14 let, které se 
zde příliš nezdržují. Krátce před 19,00 přichází dva mladí muži do 30 let, kteří si objednávají 
velké menu a odchází – muži jsou oblečeni v moderním outfitu, v džínech a triku značky 
Quicksilver. Přichází také dva muži, kteří jsou oblečeni ve společenské oděvu. Starší z nich kolem 
45 let se usazuje ke stolu, kde konzumuje své menu, mladší ve věku kolem 25-30 let si zde 
vyřizuje jeden telefonát, během něhož si domlouvá sraz na dnešní večer (ze stylu řeči vyplývá, že 



120 
 

půjde o neformální setkání).Všimla jsem si také, že tu po nějakou dobu tu sedí rodiče, kteří již 
nekonzumují, ale jen dohlíží na svého potomka, který si chce ještě hrát v playlandu. 

Do 19,20 se počet návštěvníků navyšuje na 54 lidí. Přichází spíše mladší lidé (především od 15 
let do 35 let). Kolem 19,05 přichází trojice mladých chlapců školního věku kolem 17 let, kteří 
spolu diskutují, a trojice tří mužů kolem 30 let, kteří jsou oblečeni v saku a pracují zde s 
dokumenty a poznámkovými bloky – jedná se o pracovní schůzk u šálků kávy. Chybí zde starší 
lidé kolem 40 let, osazenstvo je spíše mladší. K 19, 30 se počet snižuje na 36 lidí, kteří jsou 
rozmístěni spíše v prostoru u eskalátorů a v zadní části, zatímco na počátku pozorování je tento 
poměr opačný. Odchází téměř všichni rodiče s dětmi. 

Odešly některé další ženské i smíšené páry - kolem 19,30 se stav zákazníků ještě snižuje. Je tu 
pouze kolem 25 lidí, převážně mužského pohlaví. V zadní části se nachází pouze pět lidí, zbytek je 
v hlavním prostoru. Kromě tří společensky oděných mužů, kteří zde pracují, tu jsou všichni 
oblečeni neformálně, tedy do džín, trik či svetrů. V tuto dobu zde nejsou žádní jedinci sami. 
Kolem 19,40 je hlavní prostor, kde je 11 lidí, relativně prázdný. V této době je zde pouze jedna 
žena kolem 35 – 40 let, která tu sedí sama a čte si u kávy bulvární deník Blesk. Všimla jsem si 
dvou párů s nákupními taškami z Tesca a módního butiku Attrativo. U pokladem je v tuto dobu 
klid, neboť tu jsou maximálně čtyři lidé najednou, které stačí obsluha obloužit. 

Krátce před 20,30 přichází dva mladé smíšené páry ve věku do 25 let, které si jsou oblečeni ve 
sportovně-elegantním outfitu. Jedním z nich jsou cizinci anglicky hovořící. Restauraci tu v tuto 
dobu převažují mladší lidé do 30 let. Ze zadní části odchází poslední smíšené páry, ta je nyní zcela 
prázdná. V restauraci je 13 lidí.  

Návštěvní doba se různí. Jsou tu lidé, kteří vzápětí po objednávce odchází, i lidé, kteří tu sedí 
kolem 40 minut. 

Ve 20,40 přichází žena ve věku kolem 35 let, oblečená do džín a trika se jmenovkou, která si 
odnáší jídlo s sebou (jedná se pravděpodobně o další zaměstnankyni místního butiku). Klientelu 
navyšují dva smíšené páry ve věku kolem 18 let, které si usedají v prostoru u eskalátorů. Taktéž 
přichází ženský pár kolem 35 let, který s sebou má batohy a tašky – žádná z žen si neobjednává, 
ale využívá fast food jen jako místo k odpočinku. Jedna z nich navíc konzumuje vlastní musli 
tyčinku (je to poprvé, kdy jsem si všimla, že tu někdo konzumuje vlastní jídlo). 

Kolem 21,05 se zadní část zaplňuje lidmi – přichází dvě dámy ve věku kolem 30 let, jedna 
z nich je oblečena do červeného kostýmu se šátkem na hlavě a nákupní taškou v ruce. Taktéž 
doráží mladý smíšený pár ve věku kolem 35 let, který má tašku z obchodu Baťa, a jedna žena ve 
věku kolem 40 let, která má tašku z obchodu MarkSpencer. V tuto dobu tu jsou pouze dva jedinci 
sami - žena, která si čte časopis, a muž, který sedí sám u vchodu, kde konzumuje hamburger, aniž 
by si sundal bundu.  

V době kolem 21,30 je zde patnáct lidí – sedm žen a sedm mužů, převážně mladí lidé 
studentských let a mladé generace (dva ženské páry, čtyři smíšené páry a skupina tří mladých 
chlapců). V tuto dobu zde není nikdo sám. Všichni se věnují pouze konzumaci a konverzaci. Ve 
fast foodu je menší ruch. Z dalších příchozích se někteří usazují, jiní odchází se zabaleným jídlem 
pryč (např. trojice moderně oblečených mladých žen ve věku 25 – 30 let či mladý pár ve věku 
kolem 20 let). Fungují pouze dvě pokladny, příležitostně tři. Všimla jsem si, že do restaurace 
zavítal muž ve věku kolem 40 let z nižší společenské vrstvy (podle oděvu a vizáže předpokládám, 
že šlo o člověka, který žije na ulici), který obcházel stoly a díval se, co mají lidé na stole - po deseti 
minutách restauraci opustil.  
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Protokol z pozorování v restauraci Český svět dne 25. listopadu 2009 (středeční večer) 
 

Čas pozorování: 17:30 – 21:30 
 

Přicházím do restaurace a usedám do centrální části prostoru. Hraje zde muzika českých 
interpretů (Michal David). V restauraci se nachází 32 lidí, z toho je 12 mužů. Lidé jsou rozmístěni 
po celé restauraci s převahou počtu lidí v předí části (v zadní části je pouze pět lidí). Mezi 
návštěvníky jsou i cizinci – v počtu 3 mužů, kteří hovoří anglicky. Přes relativně nízký počet 
návštěvníků je zde velký ruch. Pohyb návštěvníků je malý, tzn. že výměna hostů není tak častá. 

Skladba návštěvníků je různorodá. Jsou zde mladí lidé ve věku do 20 let. Toto zastoupení zde 
není příliš početné – v počtu 4 dívek a jednoho chlapce. Je zde jeden smíšený pár, jinak se jedná o 
dívčí skupinu. Všichni diskutují, nikdo z nich se nevěnuje jiné aktivitě (např. notebooku, knize, 
vzdělávání, prohlížení materiálů atd.). Tři dívky kouří. Kromě dvou dívek, které pijí víno, mají 
ostatní na stolech v dobu pozorování nealkoholické nápoje – džusy a vody. Pouze smíšený pár má 
na stole dvě porce rizota. Smíšený pár se chová velmi zamilovaně. Na sobě mají džíny i kalhoty, 
trika i halenky – nikdo z nich není společensky oblečen (v saku či šatech). Žádný z nich nemá 
s sebou nákupní tašku.  

Mezi další návštěvníky patří lidé ve věku od 25 let do 35 let – ti sčítají 17 lidí. Jedná se 
převážně o ženy. Nejčastěji se zde na počátku výzkumu vyskytují hosté v páru či skupině, méně 
pak sami (na počátku pozorování zde byl pouze jeden člověk, který seděl sám, v 18,00 přichází 
další muž – kuřák, který si listuje v diáři). Ti, kteří tu jsou ve větším počtu se věnují vzájemné 
konverzaci a diskuzi, muž, který sedí sám, pracuje na notebooku. Do této skupina patří tři ženy, 
jež jsou elegantně oblečeny, na židli mají nákupní tašku z obchodu Bijou (tašta je menší velikosti). 
Na stolech mají limonády, žádné nealkoholické nápoje a všechny kouří, diskutují nebo si vyřizují 
telefonáty - sedí tu po dobu 2 hodin. Mezi další zákazníky této skupiny patří trojice – dvě dívky a 
muž, která spolu taktéž diskutuje. Muž má na stole nealkoholický nápoj, jedna dívka vodu a druhá 
kávu. V restauraci se nachází tři mužské páry spadající do této kategorie. U jednoho z nich 
pozoruji činnost, která vypovídá o pracovní schůzce (ukazují si růné dokumenty, píší si do 
poznámkového bloku atd.). Nejsou elegantně oblečeni. Ostatní dva se věnují diskuzi – na stolech 
mají pouze pivo. V této kategorii se nachází i jeden pár rodičů, kteří se věnují konzumaci a dítěti 
v kočárku ve věku kolem roku.  

Dále tu jsou návštěvníci, jimž je přibližně kolem 40 – 50 let. Na počátku výzkumu to jsou tři 
dámy, které všechny kouří. Jedna sedí sama u stolu pro čtyři, konzumuje esspreso a coca-colu a je 
oblečena v módním outfitu (moderní kalhoty úzkého střihu a černou halenku s doplňky). Další dvě 
ženy představují pár – disktují a konzumují ryze pokrmy tradiční české kuchyně (knedlík, zelí, 
maso a sladké knedlíky), k tomu si dávají pivo. U žádné z nich nepozoruji nákupní tašku.  

Poslední skupinou jsou starší lidé kolem 60 let – na počátku pozorování zde byl jeden smíšený 
pár, který byl oblečen do pulovrů a kalhot a na stole měl červené víno. Nekouřili. Taktéž tu seděly 
dvě dámy samy, které sledovaly okolí, z nichž jedna po nutnou dobu konzumace jídla. U druhé z 
nich, oblečena v červeném svetru a černých kalhotech, jsem pozorovala vřelé přivítání s obsluhou, 
doprovázené úsměvy a vstřícnými gesty (zdá se, že tuto dámu znají a že se může jednat o stálého 
zákazník a tato skutečnost se potvrzuje – informaci jsem získala přímo od dámy). 

V 17, 40 přichází mladý smíšený pár ve věku 25-30 let, který se usadil v zadní části restaurace. 
Muž kouří a nesl s sebou nákupní tašku značky Zara. Oba si objednali nápoje i pokrmy. 

V 17, 50 přichází dvě ženy ve věku 35 – 40 let a ve věku kolem 55 let, které tu jsou samy a 
usedají ke stolu pro čtyři.  Objednávají si espresso a pozorují okolí. Následují je dva elegantně 
oblečení muži ve věku kolem 25 let, k nimž se připojuje dívka ve věku do 20 let – podávají si ruce 
a celou dobu návštěvy stráví řešením nějakého problému (připadá mi, že se jedná o „pracovní“ 
schůzku). Dívka si objednává džus, muži kávu. V 18,15 přichází další ženy ve věku kolem 35 let, 
přináší si nákupní tašku značky Orsay a H&M, a dva muži ve věku kolem 30 let. Odchází jeden 
mladý smíšený a ženský pár a někteří jedinci, kteří tu seděli sami. V tuto dobu je zde 39 lidí. Je tu 
15 kuřáku (v prostoru se tento kouř akumuluje, přestože je tu snaha o určitou klimatizaci průduchy 
ve stropě). Je tu větší počet jedinců, kteří tu jsou sami (v počtu 4 lidí, dvě ženy a dva muži v mladé 
a střední generaci). Tito lidé tu sedí a většinou pozorují okolní dění (pouze jedna žena ve věku 
kolem 30 let se věnuje čtení).  
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Doba návštěvy se různí, ale je většinou delší než v McDonaldu, kde je důležitým prvkem 
rychlost (ušetření času). Někteří tu jsou krátce, tzn. po minimální dobu konzumace a zaplacení 
(přibližně dvacet minut), jiní tu sedí po dobu i dvou hodin, během nichž konverzují se svým 
doprovodem. Je zde více znát, že lidé jako by nikam nespěchají (provoz restaurace není tak 
rychlý). 

Do 19,00 odešli někteří zástupci mladistvých do 20 let - v tuto dobu chybí v restauraci generace 
mladých lidí do 20 let a mezi návštěvníky jsou převážně lidé okolo 30 let. Přišla sportovně 
oblečena trojice lidí (jeden muž a dvě ženy) ve věku kolem 25-30 let, která si objednává latte a 
espresso a řeší nějaké pracovní záležitosti, jež se týkají podoby loga firemního názvu. Následuje ji 
těhotná žena stejného věku, která si objedává pouze esspreso a na stůl si vykládá pracovní 
materiály a penál a věnuje se pracovním či školním úkolům – vzápětí přichází její společnice, s níž 
po zbytek návštěvy konverzuje o módě a každodenních záležitostech. Kolem tohoto času je zde 
nyní 32 lidí a stále není zastoupena generace do 20 let ani lidé v důchodovém věku. Základnu ze 
představují hosté kolem 30 let v počtu 25, a lidé střední generace v počtu sedm ( tři smíšené páry a 
jedna žena sama). V 19,05 se připojuje k rodičům mladé generace, kteří tu již seděli, muž ve věku 
kolem 35 let, který je oblečen v saku, v ruce má pracovní aktovku a desky – jde o pracovní 
schůzku. Přichází skupina čtyř lidí, kteří patří k sobě, a to dva lidé ve věku 40 – 45 a dva mladší ve 
věku kolem 25 let, který usedá k jednomu stolu a objednávají si pokrmy – podle gest a chování 
usuzuji, že zde tráví čas celá rodina pohromadě. U jedné ženy ve věku kolem 30 let jsem si všimla, 
že se vrací se pro vizitku k baru (pravděpodobně se jí zde líbílo a chce získat kontakt). Zdá se, že 
je tu stále větší počet lidí ve věku od 25 – 35 let než těch, kteří jsou starší, přesto se jejich počet 
navýšil od počátku pozorování. K nim se přidává další pár ve věku kolem 40 let, který si s sebou 
přinásí nákupní tašky značky Mark&Spencer a C&A. Stále převažují páry nad jedinci, kteří tu jsou 
v počtu 4 (dva muži a dvě ženy). Většina návštěvníků si objednává pokrm i nápoje. Kolem 19,00 
je počet kuřáků nižší, pouze tři.  

Do 19,30 se restaurace zaplňuje – celkový počet návštěvníků sčítá 41 lidí. Složení návštěvníků 
zůstává víceméně nezměněno. Odešli rodiče s batoletem v kočárku, v tuto dobu tu není žádní dítě. 
Nejsou tu ani zástupci lidí důchodového věku (nad 60 let). Mezi zákazníky nad 50 let spadá jeden 
smíšený pár – jsou oblečeni ve sportovně-elegantním oblečení a objednali si pokrm, k němuž 
konzumují víno. Mezi návštěvníky jsou stále většinou lidé kolem 30 let (sem patří lidé ve 
společnosti jedné a dvou osob i samotní jedinci – dva muži, kteří pozorují okolí, jeden z nich je 
elegantně oblečen a sedí sám u svelkého stolu pro osm lidí, a jedna žena, která se věnuje 
serióznímu tisku Právo) a lidé kolem 40 let, kteří tu jsou pouze ve smíšeném páru. Krátce po 19,40 
přichází do restaurace dvě dívky a chlapec ve věku do 20 let (všichni kuřáci), kteří nejsou Češi. Ti 
„omlazují“ návštěvníky restaurace. Objednávají si jídlo a konverzují, někteří si vyřizují mobilní 
hovory (chlapec navazuje neformální diskuzi také s číšnicí). Následuje je trojice mužů ve věku 
kolem 30 let, kteří jsou oblečeni do ryze sportovních věcí (mají značkové teplákové soupravy 
Addidas a Nike, což je téměř ojedinělé oproti oblečení ostatních návštěvníků), a rodiče 
s miminkem v kočárku, kteří se usazují se v zadní části restaurace a neustále se věnují miminku, 
které zlobí a je neposedné.  

Krátce před 21,00 přichází do resturace dva smíšené páry, jeden ve věku kolem 50 let, druhý ve 
věku kolem 25 let. Mladší žena je těhotná – podle gest a chování se pravděpodobně jedná o 
setkání rodičů s jejich potomkem a partnerem. Kolem této doby je zde 35 lidí a téměř vyrovnaný 
počet mužů a žen (byť tento počet kolísá, poměr je zřetelněji vyrovnaný než v kavárně Creperii). 
Zákadnu zde stále tvoří lidé mladé generace, jichž je tu kolem 21, a střední generace, kteří 
představují 14 návštěvníků. Hosté se stále věnují převážně konverzaci, pouze u jednoho smíšeného 
páru ve věku kolem 35 let se doučují školní látce. Počet kuřáků je zde v tuto dobu pět, převážně 
ženy obou generací. Ke konci pozorování odchází několik párů a restaurace se pomalu 
„vyprazdňuje“. je Zde přibližně 23 lidí, jsou to většinou smíšené páry, pouze v jednom případě jde 
o dvě ženy.  

Po celou dobu pozorování si všímám několik lidí z mladé i střední generace, kteří využívají 
toalety mimo restauraci – jedná se převážně o lidi v páru.  

Práce obsluhy je kontinuální, neustále se pohybují v prostoru restaurace i kuchyně. Starají se o 
čistotu prostředí a zákazníky. Některé z nich přivítají po příchodu do restaurace (tato služba není 
pravidelná, spíše se objevuje u lidí, kteří jsou nerozhodní, kam si sednout). Jsou velmi milí, 
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s každým se vstříce pozdraví. Je vidět, že se snaží svou práci odvádět co nejlépe. Některým 
zákazníkům radí při výběru jídla. V případě, že mají volno, stojí u baru, kde taktéž vykonávají 
doplňkouvou pracovní činnost.    

 
 

Protokol z pozorování v restauraci Český svět dne 26. listopadu 2009 (čtvrteční odpoledne) 
 

Čas pozorování: 13:30 – 17:00 
 

Přicházím do kavárny a usazuje se v levé hlavní části. V restauraci hraje hudba českých 
interpretů (např. Michala Davida), ta však dnes potiššeji než při večerním posezení. Obsluha sčítá 
pět lidí, tři ženy a dva muže. 

V restauraci je 32 lidí, mužů v počtu 20. Oproti kavárně Creperii, jejíž klientela se skládala 
převážně ze ženského pohlaví, je zde větší počet mužů (to je dané také tím, že tu je hodně 
smíšených či mužských párů). Na počátku pozorování zde bylo osm smíšených párů, tři mužské 
páry, jeden ženský a osm samotných jedinců. Zákazníci jsou usazeni především v přední části, 
v zadní části je pouze pět osob. 

Mezi návštěvníky patří lidé spadající do kategorie 25 – 35 let. Do této kategorie spadají 
přibližně 4 smíšené páry, jeden mužský a tři samotní jedinci. V jednom páru, který sedí u 
východu, je žena těhotná – tento pár dorazil krátce před 14,00. Je oblečena v pulovru a kalhotech, 
doprovodem jí je starší muž nad 35 let, který je také elegantně oděn.  Mezitím, co čekají na jídlo, 
konverzují. Na stole mají nealkoholické nápoje. Dalšími návštěvníky této věkové skupiny je pár 
lidí, kteří nejsou původem Češi. Jsou velmi elegantně oblečeni, v kalhotech a sukni se svetry. Na 
stolech maj nealkoholické studené nápoje a těstoviny – mezi jednotlivými sousty debatují a 
pozorují okolí. Posledním párem jsou zde lidé, kteří sedí u vchodu do restaurace, jsou oblečeni 
v módním outfitu (džíny a košili, kalhoty a halenku s pletenou vestou, černými kozačkami a 
módními doplňky) - na stole mají pouze teplé nápoje a debatují. U mužského páru pozoruji dva 
notebooky – je vidět, že se muži věnují práci, nikoli zábavě (na ploše mají otevřené dokumenty, 
v nichž si listují, a zapisují poznámky do počítače). Jsou oblečeni do svetru a kalhot, na židlích 
mají batohy a další věci tak, aby měli volný stůl na notebooky. Mezi samotné jedince v této 
skupině spadá společensky oděný muž, který přišel ve 13,40 a objednává si kávu a poté omáčku 
s knedlíky. Pozoruje okolí, ale nevykonává žádnou pracovní či jinou činnost. Taktéž sem spadá 
další muž, který sedí sám u stolu pro osm lidí (ten největší stůl). V době mého příchodu pouze 
konzumoval kávu. Byl taktéž oblečen v saku a pracoval na kapesním počítači. Posledním 
samotným jedincem je zde žena, která si dává víno a pokrm z tradiční české kuchyně. Mezi 
jednotlivými sousty si něco zapisuje do poznámkového bloku. Jedině ona s sebou má tašku 
z hypermarketu Tesco. 

Mezi další návštěvníky spadají především lidé ve skupině 35 – 55, jichž tu je nejvíce, v počtu 
přibližně 15 lidí. Do této skupiny spadájí čtyři smíšené páry. Jeden z nich má na stole vinný střik, 
sladkou limonádu a muž navíc pečené koleno s knedlíky a zelím. Jsou oblečeni sportovně-
elegantně (do džín a svetrů), muž má s sebou nákupní tašku značky Levis. Další dva páry mají na 
stole nealkoholické nápoje a u jednoho z nich dostává žena těstoviny a muž kuřecí kousky s 
hranolky (13,50). Spadá sem rovněž žena, která tu seděla sama a po dobu návštěvy si objednala 
sklenici vína a poté šálek kávy (zdá se, že pro tuto ženu plní káva funkci „degustiva“, jako při 
odpočinku po obědě). Je zde i žena, jejímž doprovodem je mladší žena, které sedí v koutku 
restaurace, kde konverzují u sklenice čisté vody. Do této kategorie spadá pouze jeden pár 
ženského pohlaví – obě elegantně oděné ženy zde diskutují u vína a nealkoholického nápoje.  

Poslední kategorií jsou lidé starší 55 let. Na počátku pozorování tu byly čtyři muži. Jeden z nich 
seděl sám u stolu a pozoroval okolní dění, další tři patřili k sobě. Všichni byli oblečeni do sak, 
košilí a kalhot, přičemž trojice mužů diskutovala o pracovních záležitostech či si neustále 
vyřizovala telefonáty.  Na židlích měli pracovní aktovky. 

Zdá se mi, že někteří návštěvníci, především ti, kteří tu jsou v saku a kalhotech, tu jsou na obědě 
z místních officů, popř. z kanceláří, které jsou mimo obchodní centrum, nebo na pracovních 
obědech. 
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Do 14,30 zde proběhla výměna několika návštěvníků. Přichází sportovně-elegantně oděn 
smíšený pár ve věku kolem 30 let s nákupními taškami značky Promod a H&M, který diskutuje 
během konzumace nápojů, muž ve věku kolem 35 let s těhotnou ženou kolem 30 let, kteří se 
taktéž věnují převážně konverzaci, či dva muži ve věku kolem 60 let, kteří se v půlce restaurace 
otáčí a odchází zpět k zábradlí v hlavní pasáží, odkud se rozhlíží po třetím patře. Po několika 
minutách se vrací spolu s dámami a dalším pánem v jejich letech a usazují se do zadní části 
restaurace, kde se po celou dobu věnují konverzaci a konzumaci. Všichni jsou oblečeni převážně 
do staromódního oděvu (obnošené kalhoty v nemoderním střihu a materiálu, vybledlé barvy). 
Zároveň odchází někteří návštěvníci, např. všichni společensky oblečení muži starší střední 
generace a někteří zástupci mladé generace. V restauraci je nyní 28 lidí, podstatnou složku zde 
tvoří lidé kolem 60 let.  V tuto dobu zde kouří pouze dva hosté (je možné, že by v době oběda 
nechtěli kouřit?) a pouze jeden muž ve věku kolem 30-35 let se věnuje novinám (Mladé frontě 
Dnes).  

K 15,00 se počet návštěvníků navyšuje na 42 lidí, přestože stále odchází někteří z původních 
hostů. Přichází trojice mladých lidí, dvě ženy a muž ve věku do 25 let, kteří během konzumace 
piva diskutují o školních a rodinných problémech, plánech a předešlých událostech. Kategorii lidí 
důchodového věku navyšuje příchodem žena, která tu sama konzumuje polévku, květák s teplou 
zeleninou a neperlivou vodu a pozoruje okolí. Na židli má kabelku s nákupní taškou z Orsay. 
V této době je zde sedm jedinců, kteří jsou zde sami – většinou konzumují a pozorují okolí nebo si 
vyřizují telefonát. K nim patří taktéž muž, který si tu jako jediný čte. Pohyb hostů tu není tak 
rychlý, výměna návštěvníků je pomalejší než v McDonaldu (to je dáno pravděpodobně tím, že tu 
lidé čekají na pokrm delší dobu než ve fast foodu. Proto je doba návštěvy většinou delší než 
hodinu).  

K 15,30 se klientela takté proměnuje. Rozšiřuje se počet jedinců, kteří tu jsou sami a věnují se 
tisku, o muže ve věku kolem 35 let, který během této aktivity kouří. Do restaurace přichází po 
delší době matka ve věku kolem 28 let s dcerou ve věku kolem 5 let, které si objednávají polévku 
s pečivem. Během doby návštěvy má matka dítě na klíně, jemuž se neustále věnuje a usměrňuje 
ho. Odešly některé smíšené páry, které tu seděly delší dobu, a taktéž pětice mužů kolem 35 let 
(společensky oblečení muži působili dojmem, že pracují někde v kancelářských prostorách, které 
se mohou nacházet poblíž obchodního centra). Přichází také dva muži-dělníci, kteří na sobě mají 
montérky jako pracovní oděv a kteří si objednávají vepřo-knedlo-zelo a guláš s knedlíky, přičemž 
neustále kouří. Během konzumace diskutuji o pracovních povinnostech. Naproti tomu zde stále 
sedí např. dva muži mladé generace, kteří pracují na notebooku, a trojice dospělých lidí střední 
generace, k nimž se přidává další společensky oblečený muž ve věku kolem 40 let (poté, co 
přichází, se seznamují a po celou dobu návštěvy řeší nějaké prospekty - pravděpodobně jde o 
pracovní schůzku). V tuto dobu je zde 40 lidí, z toho 7 smíšených párů, 5 mužských párů 
představují zbytek ženské páry a dva samotní jedinci, kteří zde pouze pracují na notebooku 
(nevěnují se jiné mimo konzumační aktivitě). Zákazníky tvoří především zástupci seniorů, střední 
generace, méně mladé generace. Chybí zde mladiství a děti. Zvýšil se tu počet kuřáků na 7 lidí. U 
jednoho páru vidím nákupní tašku značky Pompo, jinak ji nepozoruji u nikoho.  

V době kolem 15,40 nastává situace, kdy tři číšníci postávají u baru a pouze dvě číšnice se 
pohybují po prostoru, kde uklízejí stoly a čistí je, neboť není počet návštěvníků natolik velký, aby 
si vyžadoval plné nasazení všech členů obsluhy. Někteří z nich spolu diskutují u baru a zároveň 
pozorují pohyb v restauraci Do této doby se jna stole objevily převáně nealkholické nápoje, ale 
alkoholické nápoje jsou v menšině. Téměř každý návštěvník si objedná také pokrm.     

Po 15,30 odchází trojice mladých lidí, čímž se „zestařuje“ osazenstvo, neboť tu nejsou žádní 
zástupci ani mlade generace. Přichází muž ve věku kolem 50 let, který se usazuje sám ke stolu a 
objednává si esspreso a vodu. Později k němu přisedá muž stejného věku, který si taktéž dává 
espresso s vodou – po celou dobu návštěvy pouze konverzují.  

Kolem 16,10 se restaurace vyprazňuje - stále tu sedí např. dvě ženy ve věku kolem 40 let a dva 
muži, kteří tu pracovali na notebooku (teď již nepracují, ale diskutují), a trojice mužů. Je tu 25 lidí, 
jedná se převážně o muže,ve smíšených (4) i mužských párech (7). Je zde pouze jeden muž, který 
je sám – jedná se pravděpodobně o člověka z místních kancelářské firmy (usuzuji podle toho, že 
má na sobě jen košili a v ruce pouze peněženku, žádnou aktovku), jinak tu jsou lidi ve společnosti s 
někým. Je tu jedna trojice a skupina lidí důchodového věku, kteří tu sedí již delší dobu. V tuto 
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dobu tu není žádný kuřák a nevidím zde žádnou nákupní tašku. V důsledku nižšího počtu lidí stále 
není obsluha v plném pracovním nasazení.  

Kolem 16, 30 odchází skupina lidí důchodového věku, čímž se „vypradzňuje“ zadní část, v níž 
se nyní nachází pět osob. Celkově se  počet hostů snižuje na 23 lidí, které představují převážně 
lidé kolem 35 – 45 let, méně pak lidé do 30 let. Nejsou tu žádní mladí lidé ve věku do 25 let. 
V tuto dobu přichází jedni rodiče ve věku kolem 35 let s dcerou ve věku kolem 5 let, která jako 
jediná zastupuje věkovou skupinu dětí.  

Všimla jsem si, že kolem 16,00 dorazila paní ve věku 62 let, která byla mou informátorkou při 
minulém pozorování. Je to poprvé, kdy se zde setkávám se stálou klientelou (a tuto informaci si 
mohu navíc potvrdit).  

Krátce po 16,30 přichází jeden muž ve věku kolem 35-40 let oblečen v saku a kalhotech, v ruce 
aktovku a mobil, který si během konzumace pokrmu vyřizuje několik hovorů – tuto aktivitu de 
vykonávají další dva muži, kteří se zaměstnávají prací. K jednomu z nich přisedá další muž této 
generace, který si vyndává na stůl notebook, v němž spolu řeší nějaké záležitosti. 

Kolem 16,50 je zde 25 lidí. Z toho patří pouze jeden smíšený pár do mladé generace ve věku 
kolem 30 a jedna žena do důchodového věku, jež sedí sama a konzumuje. Základnu zde tvoří lidé 
ve věku 35 – 55 let, kam patří dva ženské a smíšené páry, jedna trojice mužů a jeden muž, který je 
tu sám a věnuje se čtení deníka Právo. Je zde pět kuřáků.  

Zdá se mi, že během tohoto pozorování sem přišli někteří muži z místních kancelářských prostor 
na obědy – tito lidé si tu také většinou vyřizují nějaké pracovní záležitosti. Oproti ostatním 
restauracím se mi zdá, že tu je větší zastoupení mužů, a to ve smíšených párech i jako samotní 
jedinci.  

 
 

Protokol z pozorování v restauraci Český svět dne 30. listopadu 2009 (pondělní dopoledne) 
 

Čas pozorování: 10:15 – 13:15 
 

Přicházím do restaurace krátce po otevírací době. V restauraci není nikdo a je zde velký klid, a 
tak je zde zřetelně slyčšet hudba (opět českých interpretů). Jsou zde tři obsluhující – dvě ženy a 
jeden muž. Usedám ke stolu, ihned přichází číšnice. 

Krátce kolem 10, 20 přichází první zákazníci – jeden smíšený pár sportovně-elegantně 
oblečených lidí  ve věku kolem 35-40 let. S sebou mají kabelky, ale nevidím žádné nákupní tašky. 
Usedají ke stolu u pultu v přední části restaurace a objednávají si pouze kávu a vodu. Po celou 
dobu návštěvy spolu diskutují. Následuje je starší dáma nad 60 let – ta má s sebou taktéž pouze 
kabelku. Usedá také do přední části, o dva stoly dále než první pár (je možné, že lidi mají tendenci 
se shlukovat do jedné části, pokud jsou v zařízení sami?). Objednává si polévku a maso 
s bramborovou kaší. Než ji číšníci obslouží, čte si v bulvárním časopisu Aha a poté si čistí příbory, 
jimiž bude jíst hlavní jídlo. Je oblečena do elegantních černých kalhot a kostkovaného svetru.  

K 10,30 přichází další smíšený pár lidí ve věku kolem 40 let, oba usedají ke stolu mezi obsazené 
páry – objednávají si pouze kávu a vodu a po 20 minutách odchází (jde o relativně krátkou dobu 
návštěvy v porovnání s jinými denními dobami, v dopolední hodinách však není ojedinělá). Během 
této doby spolu komunikují a muž si zapálí jednu cigaretu. Ani oni nemají nákupní tašky, pouze 
kabelky a kabáty. Dalšími návštěvníky jsou dva muži, již na sobě mají pouze košile se svetrem a 
kalhoty a v ruce malé aktovky (pravděpodobně pracující v místních kancelářích) a na stole jeden 
notebook, na něm si vyřizuje jeden z nich svou emailovou korespondenci). Oba si objednávají 
zázvorovou limonádu. Během jejich návštěvy také diskutují o pracovních záležitostech a vyřizují 
si telefonáty. Jeden z nich odchází v 11,15 z restaurace, druhý zůstává, ale přesouvá se do rohu 
zadní části restaurace (jako by nechtěl býr rušen). Posledními zákazníky v této době jsou dvě 
sportovně-elegantně oblečené ženy ve věku kolem 35 let, které jako jediné sedí nalevo od vchodu 
(naproti zbývajícím návštěvníkům) a objednávají si pouze vody a diskutují. Do 11,00 je 
v restauraci 7-9 lidí, z toho čtyři ženy. Chybí zde mladiství i lidé mladé generace do 30 let.  

V 11,00 přichází společensky oděný muž ve věku kolem 40 let, jenž si objednává červené víno. 
Je následován párem lidí ve věku 30-35 let, který si usedá taktéž blízko usazené skupiny 
návštěvníků a který na sobě má džíny a triko (muž) a sukni a svetr (žena) – objednávají si pouze 
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horké nápoje. V tuto dobu přichází sám muž, který si objednává dvě malá piva (pravděpodobně 
čeká ještě někoho) a věnuje se mobilním aplikacím do té doby, než si k němu nepřisedne muž 
stejného věku, který kouří. Kromě dvou osob zde jinak nikdo nekouří.   

Tři lidé využívají místní toaletu hned vedle restaurace. Všimla jsem si také, že několik lidí si 
prohlídlo tabuli s nabídkou restaurace, která je umístěna u vchodu do restaurace, a gesty si 
naznačilo, že do této restaurace nepůjdou a odebrali se jinam (v počtu devíti lidí).   

Po 11,10 odchází dvě ženy a kromě tří žen tu jsou převážně muži ve věkovém rozmezí 35-50 
let. Přichází další muž ve věku kolem 55 let, oblečen v džínách a svetru, který usedá ke vchodu a 
na stůl připravuje notebook, na němž po celou dobu pracuje – během práce konzumuje kávu. 

Zdá se mi, že lidé využívají klidu, který tu je větší než například ve fast foodu McDonald’s. 
Někteří z nich tu jsou po minimální dobu konzumace, převážně však delší dobu, kdy tu sedí a 
diskutují.  

V 11,20 přichází do restaurace dvě dámy důchodového věku, které se předtím rozhodovaly u 
tabule s nabídkou menu, zda jsem půjdou, nebo ne, a rozmýšlí se, kam si sednou. Objednávají 
malé pivo a hlavní pokrm a po celou dobu konverzují. Jsou následovány třemi elegantně 
oblečenými ženami ve věku 28- 30 let, které se usazují na lavice v zadní části restaurace (jedny 
z mála návštěvníků, kteří jsou v zadní části). Někteří návštěvníci odchází, např. mužská dvojice. 
Přichází další muž ve věku kolem 40 let a přisedá k muži, který tu již seděl u vchodu a pracoval na 
notebooku. Oba muži kouří.  

V 11,30 přichází sportovně oděn muž ve věku kolem 40-45 let. Usedá sám v zadní části na 
lavici a objednává si maso s bramborovou kaší – po minimální době návštěvy odchází. Následně 
přichází muž ve věku kolem 40 let, který se opírá o berle a objednává si vodu a omáčku s 
knedlíky. Zatímco na počátku pozorování tu byli návštěvníci, kteří si objednávali pouze pití, v tuto 
dobu jsou zde i lidé, kteří si objednají i hlavní pokrm.  

V 11,40 přichází muž rómského původu, který nese v ruce pytel s pečivem – zjištuji, že ho 
předává obsluze a dostává za něj peníze (pravděpodobně je to muž, který pracuje pro dodavatele). 
Přichází sem elegantně oblečený pár ve věku kolem 35 let, který konzumuje nealkoholické 
studené nápoje a pokrmy a zároveň si oba vyřizují telefonáty.  

Ke 12,00 přichází do restaurace jeden muž sám, oblečen v saku a kalhotech, a objednává si malé 
pivo. K němu si přisedají muži, kteří tu již jednou byli na počátku pozorování, a ještě další muž, 
taktéž oblečen do saka a kalhot, který měl také aktovku a desky s papíry (jsem poprvé svědkem, 
kdy navštívili zákazníci restauraci v jeden den, resp. po několika hodinách – pravděpodobně 
shledávají restauraci jako vhodné místo k sezení a pracovním schůzkám). Po krátké úvaze se 
přesouvají do zadní části (pravděpodobně nechtějí být rušeni). Odchází muž, který tu seděl sám, a 
smíšený pár, který seděl u vchodu. Je zde 17 lidí, z toho 6 žen. Návštěvníci jsou spíše ve věkovém 
rozmezí kolem 40 – 50 let, je tu pouze jedna mladší žena ve věku kolem 25-30 let, která přišla se 
starším mužem. Z důvodu menšího počtu návštěvníků není obsluha v plném pracovním nasazení, 
ale může postávat u baru a pozorovat děj v restauraci (přesto však bedlivě sledují zákazníky pro 
případ, že by chtěli být obslouženi). 

Odchází najednou několik společensky oděných mužů z místních kanceláří - v restauraci se teď 
mimo skupinu tří mužů nenachází již žádný společensky oděný muž. Pozoruji, že přichází muž ve 
věku kolem 50 let, který si zde pouze vyzvedává zabalený pokrm a ihned odchází – je to první 
případ, kdy si nechal zákazník zabalit jídlo s sebou. V tuto dobu přichází také první pár rodičů ve 
věku kolem 40 let, kteří s sebou mají roční děvče v kočárku, které je zástupcem kategorie dětí. Ani 
oni s sebou nemají žádnou nákupní tašku místních značek.  

Krátce po 12,00 přichází do restaurace pár staromódně oblečených důchodců, kteří se rozlíží po 
prostoru a usazují se uprostřed restaurace. Objednávají si polévku i hlavní jídlo a dva sklenice 
vody. Klientelu zčásti omlazují dvě elegantně oblečené ženy ve věku kolem 30 let. V tuto dobu je 
zde kolem 29 lidí, z toho 15 žen, jejichž počet se navyšuje. Vzápětí však odchází trojice mladých 
dívek a dvě ženy důchodového věku. Přichází však nová dvojice žen důchodového věku, které se 
usazují v přední části a objednávají si guláš s knedlíky a těstoviny.  

Po celou dobu pozorování tu někteří muži pracovali na notebooku či si vyřizovali telefonáty, 
žádná žena tuto aktivitu neprováděla. Jedna starší dáma si četla časopis, jinak se převážně 
věnovaly konzumaci a konverzaci.  
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Všímám si, že většina z návštěvníků má na stole polévky a poté hlavní jídla – pravděpodobně 
využívají nabídku poledního menu, v níž je zahrnuta polévka a hlavní jídlo. Také pozoruji, že 
přichází žena důchodového věku, která je sama a kterou jsem tu již zahlédla během předchozích 
pozorování – domnívám se, že jde o stálou zákaznici. 

Lidé, kteří tu jsou ve dvou, což je většina, spolu během konzumace diskutují, ti, kteří tu jsou 
sami, se věnují jídlu a občas pozorují okolí. V tuto dobu obědů je charakteristické, že tu jsou hosté 
po nutnou dobu konzumace, pouze u dvou smíšených párů pozoruji, že tu sedí delší dobu a 
konverzují. Kouří zde v tuto dobu pouze jeden muž. 

Do konce pozorování přichází do restaurace ještě několik lidí – jsou to dva elegantně oblečené 
smíšené páry, z nichž ženy patří do mladé generace (kolem 30 let) a muži do střední generace 
kolem 40 let. Jeden se usazuje v přední části, druhý v zadní. Během konzumace se věnují 
vzájemné debatě. Nemají s sebou žádné nákupní tašky.  

Ve 12,35 přichází do restaurace dvě mladé dívky ve věku 20 – 25 let, které usedají k vedlejšímu 
stolu a po minimální době konzumace odchází (z rozhovoru se dozvídám, že to jsou dívky, které 
pracují v jedném módním butiku v centru). Na sobě mají elegantní kalhoty a halenky. 

Do 13,15 se zaplňuje restaurace dalšími lidmi a počet návštěvníků se navyšuje. V této době tu 
nejsou žádní mladí lidé do 25 let a děti. Z celkového počtu 34 lidí tu je 16 žen. Hosté tu jsou 
většinou ve dvou, ve třech případech tu jsou jedinci sami, kteří se věnují pokrmu nebo pozorují 
okolí, ale nezabývají se žádnou jinou aktivittou. Ti, kteří tu jsou ve více lidech, spolu diskutují. 
V této době se navýšil počet kuřáků na 4 a žádný návštěvník zde nemá s sebou nákupní tašky. 
S tím, jak se zvýšil počet návštěvníků, pracuje obsluha v plném nasazení. 

 
Protokol z pozorování v restauraci Český svět dne 5. prosince 2009 (sobotní večer) 
 

Čas pozorování: 17:30 – 21:30 
 

Usedám v restauraci do přední části, tak, abych viděla na prostor tohoto zařízení. V restauraci 
hrají skladby českých interpretů (např. hity Michala Davida z filmu Diskopříběh).  

V restauraci se nachází 38 hostů. Jsou rozptýleni po celém prostoru s převahou v přední části. Je 
zde 23 žen, které tvoří ženský nebo smíšený pár. Muži tu jsou také ve smíšeném páru a je zde 
pouze jedna trojice tří mužů-cizinců (oproti ostatním dnům je tu zřetelná převaha žen). 
Z celkového počtu návštěvníků jsou zde tři lidé sami bez společnosti.   

Návštěvníci spadají do věkové hranice především 35-45 let. Těchto návštěvníků je tu v počtu 13 
lidí, z toho je 7 mužů a 8 žen. Lidé v této kategorii se věnují nejčastěji konzumaci, téměř vždy si 
zákazníci objednají nápoje i pokrmy, a konverzaci (nevykonávají zde žádné pracovní či jiné 
aktivity). Konzumuje se zde alkoholické (víno, pivo) i nealkoholické nápoje a pokrmy z tradiční 
české kuchyně (např. rizoto či těstoviny). Nákupní tašky se značkami Chicco, Quicksilver, T-
mobile vidím pouze u tří stolů. Muž a žena, kteří tu jsou sami, sedí a pozorují okolí - zvláště oni tu 
jsou jen po nutnou dobu, ostatní tu tráví převážně delší čas diskuzí o každodeních tématech 
(všímám si minimálně pěti párů, které tak činí). Jsou zde dva kuřáci. Lidé jsou oblečeni sportovně-
elegantně (džíny, trika a mikiny), nikdo není oblečen ryze elegantně ani společensky- Na židlích 
mají bundy a kabelky.  

Druhou skupinou jsou návštěvníci mladší genererace, tedy 25-35 let. Ti tvoří zbytek 
návštěvníků, tedy 25. Z toho je převaha žen v počtu 15 žen. V této skupině vidím taktéž nákupní 
tašky různých módních značek, nejsou však ve velkém počtu. I zde se lidé věnují diskuzi a 
konzumaci teplých i studených, alkoholických i nealkoholických nápojů a pokrmů (např. 
těstoviny). V této skupině taktéž nikdo nepracuje, resp. se nevěnuje jiné aktivitě. Zákazníci jsou 
oblečeni převážně do sportovně-elegantní módy. Do této skupiny spadá jedna žena ve věku 25-28 
let, která je tu sama. Když přicházím, opouští restauraci. 

V tuto dobu tu nejsou žádní senioři ani mladiství mladší 20 let.  
Do 18,15 se restaurace zaplňuje. Přichází nové dva smíšené páry ve věku kolem 30 let. Jeden 

z nich s sebou má nákupní tašku značky Lacoste a objednává si džus a pivo spolu se salátem a 
vepřovým kolenem. Druhý pár, který se usazuje u vedlejšího stolu, konzumuje džus a polévky 
s krkovicí pro muže a svíčkovou pro ženu. Odchází dvojice lidí kolem 40 let. Přichází dvojice 
dospělých lidí ve věku kolem 45 let, který se usazují v zadní části. Jsou následováni mužem 



128 
 

v letech kolem 50 let, k němuž se po 10 minutách přidává žena podobného věku a mladší dívka ve 
věku kolem 25 let, kteří se věnují konzumaci a konverzaci (podle gest, chování a několik 
nákupních tašek usuzují, že jde o rodinnou večeři, jíž završili nakupování v obchodním centru). 
Přichází skupina čtyř mužů ve věku kolem 35 let – jsou to cizinci, kteří mezi sebou hovoří 
německy, ale s číšníkem hovoří anglicky. K nim se přidávají dvě ženy podobného věku. Jsou 
elegantně oblečeni, nemají s sebou žádné nákupní tašky. Diskutují a čekají na objednané nápoje, 
po jejichž konzumaci odchází (přibližně po deseti minutách - pravděpodobně plánovali krátkou 
návštěvu, během které se občertsvili nápoji, protože se žádný z nich nevysvlékl z kabátů a bund). 
Občas jsou velmi hlasití, neboť na sebe pokřikují. 

V 18,35 přichází matka se dvěma dětmi ve věku kolem 13 let, všichni jou velmi elegantně 
oblečeni – podle odposlechnutého rozhovoru se jedná o cizince anglicky hovořící. Přichází také 
trojice lidí, která si usedá k vedlejšímu stolu. Podle útržků z rozhovoru se jedná o starší sestru ve 
věku kolem 35 let), její mladší sestru kolem 25 let-30 let a jejího přítele – slečny si objednávají 
pivo, muž coca-colu. Všichni si přiťukávají, což je téměř ojedinělé gesto, a konverzují. Muž si 
objednává kuřecí kapsu s kaší, jeho přítelkyně smažený sýr a hranolky a sestra obalovaný květák a 
brambory. Mají s sebou nákupní tašku z C&A a New Yorku. Odchází jeden pár střední generace a 
muž se ženou, kteří tu byli zvlášť sami. Kolem 18,50 tu nejsou žádní lidé bez doprovodu, ale tvoří 
se tu smíšené či ženské páry i početnější skupinky. 

V 19,00 je zde 47 lidí a stále převažují ženy – v počtu 27. V tuto dobu jsou zde dva kuřáci (není 
to tak velký počet oproti ostatním pozorováním). Domnívám se, že je čas večeří, neboť každý 
návštěvník si objednává pokrm – navyšuje se počet zkonzumovaných jídel. V tuto dobu se většina 
hostů zdržuje jen po minimální dobu konzumace, s výjimkou například dvojice žen ve střední 
generaci, jež tu sedí od počátku pozorování. To zvyšuje nároky na pracovní vytížení obsluhy, 
která se neustále pohybuje po prostoru a věnuje se návštěvníkům. 

Do 19,20 přichází tři nové páry mladých lidí ve věku 25-30 let. Žena a muž v jednom páru 
nejsou Češi. Jsou oblečeni do sportovně-elegantní módy (džíny a barevná trika). V druhém páru je 
žena oblečena elegantně (černé kalhoty, šedý svetr a módní doplňky) a s sebou měla dvě nákupní 
tašky značky Benetton a Yves Rocher. Přichází další pár mladých lidí ve věku kolem 30 let, který 
s sebou má taktéž nákupní tašku. Zdá se, že v tuto dobu převažuje v restauraci klientela mladší, 
tedy ve věku od 25 – 30(35) let, oproti počátku, kdy byli v restauraci lidé kolem 40 let a výše. 
V tuto dobu se také navyšuje počet kuřáků na sedm, z toho čtyři ženy mladé a střední generace a 
tři muži mladé generace. Pozoruji, že někteří návštěvníci obou generací, převážně však ti, již tu 
jsou v doprovodu, využívají toalety mimo restaurační zařízení. 

V 19,30 přichází sportovně-elegatně oblečený pár ve věku 20-25 let, který představuje jediné 
zástupce mladistvých. Muž apeluje na to, aby dívka nezohledňovala ceny, nýbrž si objednala to, 
na co má chuť (domnívám se, že muž chce ženě dopřát určité pohodlí). Po celou dobu návštěvy se 
chovají zamilovaně. Zvláštní je styl konverzace mezi tímto mužem a číšníkem, který je velmi 
neformální (např. v oslovení: Ano, šéfíku). Také jsem vypozorovala, že jsou prvními, kteří si po 
hlavním jídle objednávají ještě sladké palačinky. Odchází někteří zákazníci. 

Přichází muž ve věku kolem 25 let, je sám, kouří a objednává si víno. Neustále sleduje vchod, 
zdá se, že někoho vyhlíží. Poté si vyřizuje telefon a udává svou polohu. Domněnka se potvrzuje, 
neboť si k němu přisedá další muž, který si dává kávu – věnují se konverzaci (nic nenaznačuje 
tomu, že by se jednalo o pracovní schůzku).  

Do 20,30 odchází dva páry, jeden z mladší a druhý ze střední generace. Vzápětí přichází čtyři 
lidé v páru ve věku kolem 50 let, kteří rozšiřují klienteru starší střední kategorie. Restaurace je 
v této době zaplněna v přední i zadní části. Je zde 57 lidí, v početní převaze ženy nad muži a páry 
nad jedinci – ti tu jsou pouze dva muži. Lidé se věnují konverzaci a konzumaci, žádný 
z návštěvníků se nevěnuje jiné aktivitě. Na stolech se objevují častěji alkoholické nápoje (víno, 
pivo) i míchané nápoje.  

Přichází trojice mladých lidí ve věku 25-30 let a dvojice mladých lidí ve věku kolem 25 let – ti 
částečně „omlazují“ klientelu.  

Ruch a navýšená kapacita, které tu byly od 18,00 do 20,00, po této hodině postupně upadá. 
Průběžně odchází několik párů z věkové kategorie 25-35 let a 35-40 let, a restaurace tak nabývá 
dojmu, že je „prázdnější“ . K 21,00 je zde kolem 28 lidí, z toho víceméně vyrovnaný počet mužů a 
žen, jichž tu je o tři více. Přestože tu sedí několik málo návštěvníků, kteří zde byli již na počátku 
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pozorování, skladba zákazníků se obměnila. V tuto dobu zde převažují lidé mladé a méně střední 
generace generace, ale není tu žádný mladistvý mladší 20 let ani senior. Odchází další páry 
mladých lidí a jedna trojice lidí ve střední generaci a jeden ženský pár ve věku kolem 35 let. Do 
21,30 přichází ještě do džín a trik oblečen pár ve věku kolem 30 let a tři mladí lidé ve věku 20-25 
let, kteří si objednávají pivo a konverzují – jsou oblečeni do trendových značek (Quicksilver, 
Roxy, Addidas a Billabong). Ti tu ještě více omlazují osazenstvo. S sebou mají nákupní tašku 
značky Roxy. Lidé se věnují převážně konverzaci, na žádném stole nepozoruji pracovní ři školní 
pomůcky. V této době zde není žádný jedinec sám, ale všichni jsou zde v párech, popř. větších 
skupinách. V tuto dobu si zákazníci objednávají méně pokrmů a v restauraci netráví delší dobu 
(maximálně 20 minut – je možné, že lidé v tuto večerní dobu spěchají již domu).  

 
 

Protokol z pozorování v restauraci Český svět dne 6. prosince 2009 (nedělní dopoledne) 
 

Čas pozorování: 10:30-13:00 
 

Přicházím do restaurace, kde je v tuto dopolední dobu relativně klid. Usedám ke stolu v levé 
přední části zařízení, která je jako jediná obsazena – v zadní části nikdo není. Obsluha není 
v plném počtu, u baru stojí dvě číšnice a za barem jeden číšník. Personál zde diskutuje a věnuje se 
doplňkovým pracovním činnostem a neustále sledují, zda návštěvníci nepotřebují obsloužit. 
Provoz v restauraci je opravdu klidný oproti poledním, odpoledním a večerním času, kdy je 
v restauraci relativně rušno, ale stejně jako v dopolední čas v týdnu. 

V restauraci je po mém příchodu málo zákazníků – je zde 10 lidí, z toho šest žen a čtyři muži. 
Lidé tu tvoří dva smíšené a ženské páry a jeden mužský pár. V tuto dobu zde není žádný jedinec 
sám. Pozoruji, že se zde lidé věnují hlavně konzumaci teplých nápojů a konverzaci. V tuto dobu si 
nikdo neobjednává pokrmy a nevěnuje např. pracovním aktivitám (je možné, že je to z důvodu 
toho, že je nedělní sváteční čas).  

Mezi klienty se nachází především lidé mladé generace ve věku kolem 30 let v počtu čtyři lidé. 
Představují dva smíšené páry a jeden ženský pár. Sportovně-elegantně oblečený pár do džín 
módního střihu a trik v trendových pastelových barvách sedí v přední části restauraci a 
konverzuje. Na stolech mají některé věci z obsahu jejich kabelek či aktovek, např. kapesníky, 
diáře, mobilní telefony a cigarety se zapalovačem, které slouží ženě, jež kouří. Muž má na židli 
kromě kabátu pověšenou nákupní tašku značky Mark&Spenser. Oba spolu diskutují v přátelské 
atmosféře. Na stole mají kávu a vodu. Druhý smíšený pár ve věku 27-30 je oblečen taktéž 
sportovně-elegantně, na sobě mají džíny a svetry s různými motivy. Tento pár sedí v pravé přední 
části a konzumuje dva teplé nápoje. Na jedné židli mají položeny dvě nákupní tašky značky Next a 
Hervis sport. Během konzumace nápojů se tolik nevěnují konverzaci jako ostatní hosté, jak 
pozoruji. Druhým představitelem této kategorie jsou dvě ženy, které sedí u vedlejšího stolu. Jsou 
elegantně oblečení do černých kalhot a bílé či zelené halenky, již mají ozdobenou korály. Obě 
dívky s sebou mají nákupní tašky značky H&M a Zara a kabelky větších rozměrů. Dívky nekouří 
po celou dobu pozorování, pouze konzumují kávu latte a konverzují o tématech každodenního 
života (např. rodina, přátelé, intimní a pracovní vztahy, finance atp). Žádná z nich neřeší po dobu 
pozorování vážné téma, jako je např. rodinná tragédie. Pozoruji, že obě využívají během návštěvy 
restaurace toalety, ale tak, že se na toaletách vystřídají (jedna vždy čekala u stolu, než druhá 
přijde). 

Návštěvníky představují také lidé střední generace ve věku kolem 40-45 let v počtu – jedná se 
jeden ženský a jeden mužský pár. Ženy oblečené do elegantní sukně či kalhot a halenek sedí 
v přední části restaurace, kde konverzují a konzumují vody a kávy. S sebou nemají žádné nákupní 
tašky módních značek ani kabáty či bundy (je pravděpodobné, že tu jsou autem, v němž si odložily 
svrchní oděvy). Konverzaci a konzumaci se věnují také oba muži, kteří jsou oblečeni spíše do 
staromódního oděvu (džíny nemódního střihu a ne trendové barvy, triko obnošeného vzhledu a 
botasky). Ani u nich nenasvědčuje nic k tomu, že by se jednalo o pracovní schůzku.  

V této době zde není žádný mladiství, senior ani společenský oděný muž, který by zde byl na 
pracovní schůzce, jak je tomu někdy v týdnu. 
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Do 11,30 se restaurace zřetelně zaplňuje – je zde 34 lidí, z toho převaha žen v počtu 19. Nachází 
se zde smíšené, ženské i mužské páry a taktéž se objevují jedinci, kteří tu jsou sami. Někteří 
z návštěvníků již odešli (např. jeden smíšený pár mladé generace a mužský pár střední generace), 
jiní zde zůstali (např. jeden smíšený pár mladé generace). Ti, kteří tu zůstali si již objednávají i 
pokrmy (pravděpodobně se blíží čas obědů). Přichází noví zákazníci, kteří rozšiřují řady mladé i 
střední generace, mladistvých i seniorů. Do restaurace přichází několik smíšených párů ve věku 
kolem 35-45 let v doprovodu děti či mladistvých. Podle gest a chování, popř. odposlechnutého 
rozhovoru, se zdá, že sem přišly celé rodiny na oběd po i před nákupy. Těchto rodin jsou zde tři. 
Usedají ke stolům se čtyřmi místy k sezení a objednávají si teplé i studené nápoje a pokrmy (např. 
kuřecí maso s přílohou, omáčky s knedlíky, těstoviny i rizota). Rodiny se věnují převážně 
konverzaci, která se týká osobního, pracovního i školního života. Někteří z nich si prohlíží 
nakoupené zboží, popř. se domlouvají, do jakých módních butiků by měli zajít. Rodiny jsou 
většinou oblečeny do sportovně-elegantní módy, zvláště muži, některé ženy mají elegantní 
oblečení a někteří mladiství ryze sportovní módu (značkovou teplákovou soupravu). 

Přichází také smíšené, mužské i ženské páry mladé generace v počtu přibližně osmi párů, z toho 
čtyři smíšené, tři ženské a jeden mužský (zdá se, že v tento dopolední sváteční den je zde méně 
mužských párů než v týdnu). Tyto páry mladé generace si objednávají nápoje i pokrmy z tradiční 
české kuchyně a věnují se převážně diskuzi. Někteří z nich si prohlíží zakoupené zboží značky 
např. Vodafone, Chicco, Orsay a Baťa, které pozoruji u mužského, dvou ženských a dvou 
smíšených párů. Na sobě mají převážně sportovně-elegantní oblečení. Mezi mladistvé či děti, kteří 
přichází v doprovodu rodičů, patří dvě dívky ve věku kolem 8 let, jeden chlapec ve věku 12 let a 
jedna dívka ve věku kolem 20 let. Především mladší děti musí být usměrněni, neboť pobíhají 
po prostoru restaurace, popř. se nevěnují konzumaci svého jídla. Zástupci této kategorie si 
objednávají převážně pokrmy, které obsahují plátek kuřecího masa a přílohu, dívka ve věku 20 let 
si objednala těstoviny s opečenou bagetou. Všichni pijí nealkoholické studené nápoje. V tuto dobu 
přichází do restaurace také dvě ženy v důchodovém věku, každá zvlášť. Jsou oblečeny do 
staromódního oděvu a jejich hlavní činností je konzumace nápoje v případě jedné dámy i pokrmu, 
jímž jsou špagety. Z následných událostí je zřejmé, že druhá seniorka čekala na pár mladých lidí 
ve věku kolem 25-30 let, který dorazil po 15 minutách. Je možné, že se jedná o babičku jednoho 
partnera mladšího páru.  

V tuto dobu se také zkracuje u většiny návštěvníků doba návštěvy – je tu převážná část lidí, 
kteří se zde zdržují po nutnou dobu konzumace. Oproti tomu tu jsou však v menšině také lidé, 
kteří tu sedí od počátku pozorování, popř. delší dobu než je konzumace, během níž se věnují 
diskuzi. Taktéž přichází stále více lidí, kteří s sebou nosí nákupní tašky různých módních značek.  

Hosté v restauraci se obměňují, někteří odchází, jiní přichází. Do 12,30 se klientela proměňuje 
v tom smyslu, že vzrostl počet dětí o dvě miminka v kočárku, s nimiž přišly dvě maminky ve věku 
kolem 30-35 let, obě velmi elegantně oblečeny. K jedné z nich, která se usadila v přední části, se 
po pár minutách přidává žena v podobném věku – obě se věnují debatě a zároveň miminku. 
Vzápětí odešly dvě dívky, které zde byly s rodiči – počet dětí se snižuje. Odchází také jedna žena 
v důchodovém věku, jež snižuje počet zástupců této kategorie na jednoho. Seniorka, která tu byla 
v doprovodu mladého páru, využívá během konverzace toaletu. V tuto dobu se také snižuje počet 
mladistvých odchodem dívky ve věku kolem 20 let, přestože její rodiče zde zůstávají. Do 12,30 se 
počet návštěvníků ještě navyšuje na 60 lidí, z toho převažují ženy nad muži v počtu 28. Základnu 
restaurace představují v tuto dobu lidé střední generace ve věku 35-55 let, kteří se seskupují 
převážně do smíšených (8) a ženských párů (5). Z této věkové skupiny zde jsou pouze dvě ženy 
samy, které konzumují teplý nápoj a pokrm a pozorují okolí, nicméně k jedné z nich se později 
přidává muž podobného věku. Mezi další hosty spadají lidé mladé generace v počtu 30 lidí, kteří 
představují také převážně ženské (v počtu 9) či smíšené páry (6). V této skupině nejsou žádní 
jedinci sami. V restauraci se zde nyní pohybují pouze dvě děti ve věku 3-5 let, které tu jsou 
v doprovodu rodičů ve věku 25-30 a 30-33 let. V tuto dobu zde nejsou žádní lidé důchodového 
věku.  

Počet lidí se do konce pozorování ještě zvyšuje, a tak je obsluha v plném pracovním nasazení. 
Mezi návštěvníky nepozoruji chování, které by se odlišovalo od většinového stylu chování. Lidé 
se zde věnují převážně konzumaci a konverzaci, nikdo zde nemá pomůcky, které by naznačovaly 
pracovní schůzku. Zvyšuje se také počet návštěvníků, kteří s sebou mají nákupní tašky – jedná se 
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pouze o tašky módních značek, nikoli z místního hypermarketu Tesco. Nepozoruji návštěvníky, 
kteří by se vymykali většinovému stylu oblékání. Také se domnívám, že nedělní odpoledne nepatří 
společensky oděným lidem, kteří by si zde vyřizovali pracovní schůzku, tak, jak je tomu v některý 
všední den dopoledne.  

Doba návštěvy se různí, většinou se však pohybuje kolem minimální doby konzumace 
(přibližně 30-40 minut). Není zde nikdo, kdo by si ke konci pozorování objednal pouze nápoje.  

 
 
 

Protokol z pozorování v restauraci Český svět dne 6. prosince 2009 (nedělní odpoledne) 
 

Čas pozorování: 13,45 – 17,00 
 

Přicházím do restaurace a usazuji se ke stolu v levé přední části. Restaurace není v tuto dobu 
zcela zaplněná, přesto je zde relativně velký ruch, zvláště než v dopolední dobu. Tento ruch se 
oslabuje kolem 14,30, kdy se zdá, že v restauraci ustává čas „obědů“.    

V prostoru se nachází 37 lidí, z toho je 14 žen a 23 mužů. V této době se nachází mezi 
návštěvníky lidé ve věkové kategorii 25-35 let. Těchto lidí je tu 14, z toho jedna žena, jejímž 
partnerem je starší muž cizí národnosti, a jeden muž, který je tu sám a konzumuje u stolu s nejvíce 
místy k sezení. Zbytek návštěvníků této kategorie představují smíšené páry, z toho dva páry jsou 
lidé hovořící anglicky, přičemž však jedna dívka z tohoto páru hovoří také plynule česky - 
pravděpodobně jde o Češku, která těmto cizincům dělá doprovod). Tyto páry, sportovně-elegantně 
oblečeny do džín, trik a svetrů (např. tmavé džíny a šedo-červené proužkované triko, nebo kalhoty, 
džíny, plné kožené boty a fialové triko se šálou) konzumují pivo, víno i pokrmy a diskutují o 
mnohých tématech, které se týkají např. Vánoc, plánů na další dny, rodinných i přátelských 
záležitostí atd.) – konverzace probíhá v přátelské atmosféře. Ženy z těchto párů s sebou mají 
nákupní tašky z místních butiků (Zara, Benetton). Na židlích mají bundy a kabáty. I ostatní páry 
konzumují alkoholické (pivo) i nealkoholické nápoje. U jednoho pozoruji notebook, na němž 
pracuje žena z párů, která si zde prohlíží webové stránky (např. na facebook), během konzumace 
pokrmů.  

Druhým typem návštěvníků jsou lidé střední generace ve věku kolem 35-45 let – těchto lidí tu je 
18. V této kategorii se nenachází žádný jedinec sám. Tuto skupinu představují mužské páry v 
počtu 3, z nichž jeden tvoří otec s chlapcem ve věku kolem 3 let, ženské páry v počtu dva a 
smíšené páry v počtu čtyři. Tito lidé spolu vzájemně diskutují během konzumace. Pouze u jednoho 
páru společensky oděných mužů pozoruji pracovní činnost. Některé ženy s sebou mají nákupní 
tašky značky Bijou, Next či H&M. S výjimkou společensky oděného muže jsou návštěvníci  
sportovně-elegantně oblečeni. 

Třetí skupinu tvoří lidé starší 45-50 let, jichž tu je pouze 2 muži, kteří sedí spolu. Jsou oblečeni 
do elegantních košil a kalhot. Během konzumace vína a kávy si jeden z nich vyřizuje telefonáty. 
Domnívám se, že nejde o pracovní schůzku. 

Přichází jeden pár lidí starší 60 let, kteří se usazují v kuřáckém prostoru, muž kouří. Objednávají 
si pivo a maso s bramborami. Zdržují se zde po minimální dobu konzumace.  

V této době pozoruji větší počet dětí, a to 4. Tento počet se mění kolem 14,40, kdy přichází 
další děti. Mezi dětmi jsou tři chlapci (jeden v kočárku, druhý dva ve věku kolem 2-4 let), a čtyři 
dívky ve věku do 3 let. V restauraci se nenachází žádné starší dítě nad 5 let. Děti se věnují 
konzumaci pokrmů nebo pobíhají po prostoru. Někteří z nich využívají v doprovodu rodičů 
toaletu.  

V restauraci je sedm kuřáků, z toho tři dívky ve věku do 25 let a čtyři ženy střední generace.  
Do 14,00 odchází z restaurace rodiče s dítětem v kočárku a pár ve střední generaci. Pozoruji 

skupinu tří mužů cizinců německy hovořící ve věku kolem 35 let, kteří přichází do půlky 
restaurace, vzápětí odchází a poté se vrací zpět v doprovodu žen ve stejném věku. Skupina se 
usazuje u stolu se čtyřmi místy k sezení a obsluha jim přisouvá další dvě židle. Po celou dobu 
návštěvy v restauraci pouze konzumují a diskutují, dva muži kouří.    

Do 15,00 se klientela v restauraci víceméně obměňuje, přestože někteří zákazníci zůstávají 
(např. skupina neměcky hovořících mužů). Odchází například sportovně elegantně oblečený pár 
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ve věku kolem 30 let a mužský pár ve věku kolem 25-30 let a někteří rodiče s dětmi. Přichází dva 
muži, kteří spadají do věkového rozmezí 20-25 let a jsou sportovně oblečeni do teplákových 
souprav a mají s sebou sportovní batohy. Objednávají si presso a poté pivo a konverzují o 
tématech každodenního života. Taktéž přichází dva smíšené páry v elegantní módě, které patří 
k sobě. Jeden spadá do starší střední generace, druhý do mladé generace kolem 27-30 let, který 
s sebou nosí nákupní tašky módních značek – z povahy gest a chování usuzuji, že jde o rodinné 
členy či známé, kteří se zde občerstvují po nákupech.  

K 15,00 převažují v klientele lidé střední generace, méně pak návštěvníci mladé generace, jichž 
tu jsou dva smíšené páry. Do této doby odešla většina dětí, zbyli tu dva chlapeci. Mladistvé 
zastupují jen dva chlapci ze skupiny čtyř mužů. Převážně zde sedí lidé ve věku kolem 35-45 let, 
smíšené páry i trojice v počtu 38 lidí z celkového počtu 46 návštěvníků. Někteří z nich patří mezi 
starší střední generaci (v počtu 25), jiní mezi mladší střední generaci 25-35 let (v počtu 13). V této 
věkové skupině je zde pouze jedna žena sama, k níž si však po určité době přisedá další muž, 
ostatní jsou ve smíšeném páru. 

Doba návštěvy se různí, něktěří tu jsou po minimální dobu konzumace (např. společensky 
oděný muž z kancelářských prostor, některé páry mladé i střední generace, které se tu pouze 
občerství a odchází), jiní tu sedí delší dobu (např. hodinu a půl), během níž konverzují a 
konzumují. Po 15,00 je tu pět kuřáků, tři muži a dvě ženy, kteří tu kouří.  

V 16,00 V restauraci je 42 lidí, z toho je převaha mužů, jichž tu je tu 26. Muži tvoří mužské 
páry, trojice a jednu čtveřici mužů. Ženy představují pouze smíšené páry. Jsou tu tři jedinci, muži 
v letech kolem 35 let, kteří konzumují a pozorují okolí. V této době se klientela restaurace příliš 
neobměňuje, převažují zde zákazníci ve věkovém rozmezí 30-50 let. Odchodem dvou mladých 
párů zůstává v restauraci pouze jeden smíšený pár, který reprezentuje mladou generaci – ti se 
věnují spíše konzumaci piva než vzájemné konverzaci. Ke konci pozorování zde základnu 
představují stále lidé ve věku 40-50 let, kteří zde především diskutují. Žádný host se nevěnuje 
pracovní aktivitě. V tuto dobu tu nejsou ani žádní senioři, ani děti. Mezi střední generaci patří 
trojice mužů, kteří hovoří cizím jazykem (pravděpodobně rusky) a další čtveřice mužů, kteří 
hovoří francouzsky a jejichž komunikace s obsluhou nabývá specifického rázu (např. si číšnici 
přivolávají mávnutím ruky).  

Po 16,30 tři mladé páry ve věku 25-35 let, kteří „omlazují“ klientelu – usazují se v přední části a 
objednávají si pouze pivo. V tuto dobu tu nejsou žádní senioři, ale počet dětí se navýšil na jednu 
dívku ve věku 2 let, s níž přišla maminka ve věku 25 let. Obě ženy jsou elegantně oblečeny (do 
kalhot a halenek). Základ tu stále tvoří lidé kolem 35-45 let. V tuto dobu je zde také jediný muž ve 
věku kolem 45 let, který během konzumace pozoruje okolní dění. Hosté si objednávají vždy 
pokrm i  alkoholické i nealkoholické nápoje (např. pivo, víno, limonády, vody). Mezi pokrmy 
převažují tradiční česká jídla (svíčková či jiné omáčky, masa, ryby atd.). Jsou tu dvě kuřačky.  

Ke konci pozorování je provoz restaurace klidnější, ale v době odchodu se kapacita navyšuje (je  
možné, že nastává čas večeře). Odchází některé páry střední generace a do 17,00 odchází taktéž 
obě dvojice lidí ve věku kolem 25-30 let, ale přichází noví zákazníci mladé i střední generace.  

 
 

  



133 
 

Protokol z pozorování v kavárně Creperie dne 17. října 2009 (sobotní odpoledne) 
 

Čas pozorování: 13:00 – 16:00 
 

Přicházím do restaurace ve 13,00. Obsadila jsem místo u vchodu kavárny, tak, abych viděla na 
ostatní návštěvníky. Objednávku nápoje jsem dostala do deseti minut.  

Je tu citelná zima, která je způsobena klimatizací. Je možné, že je to způsob, jak minimalizovat 
kouř v prostoru. Hraje tu rádio, není však příliš srozumitelné kvůli hlasité komunikaci hostů a  
ruchu, který je v kavárně i ve vedlejším fast foodu Panda. 

Obsluha pracuje velmi pilně – neustále chodí po kavárně, čistí a uklízí stoly, které jsou volné, a 
zjišťují, kteří hosté již mají vypito či snězeno, aby jim mohli odnést nádobí, popř. splnit další 
přání. Taktéž kontrolují, který host se právě usadil a chtěl by si objednat. V případě, že je tu málo 
lidí, nevykonávají tyto aktivity všichni členové, ale střídají se. Personál se snaží chovat 
profesionálně, být milý a vstřícný, místy je konverzace velice přátelská. Během pozorování jsem 
zaznamenala pouze jednu číšnici, jež nesplňovala tyto kritéria. V případě, že je málo hostů a 
nedostatek práce, stojí obsluha u baru. Tato situace však nastala během pozorování jednou až 
dvakrát, neboť hostů byl po celou dobu pozorování dostatek. Pokud je obsazena větší část 
restaurace (například kolem 50-60 lidí), chodí tři až čtyři číšníci, jinak v počtu jednoho či dvou. 
Všimla jsem si, že číšník-muž tzv. „flirtuje“ se zákaznicemi (především s mladými slečnami, které 
častuje úsměvy, šibalskými pohledy a vstřícnými gesty).  

Na počátku pozorování je obsazených 15 stolů z celkové kapacity asi 28 stolů. Skladba lidí se 
mění, ale není to časté jako ve fast foodu McDonald‘s (pravděpodobně z toho důvodu, že to je 
kavárna, kde není pohyb lidí tak velký, jako ve fast foodu, kde se lidé mění častěji) . Kolem 13,00 
jsou tu převážně osoby ženského pohlaví a pouze čtyři muži z celkového počtu 34 lidí. 
Z celkového počtu lidí jsou tu dva návštěvníci kolem 20-ti let, a to jeden sportovně-elegantně 
oblečený ženský pár, který se věnuje konverzaci. Další skupinu tvoří hosté mladé a střední 
generace, ve věku kolem 30 až 50 – lidé z mladé generaje je tu 15, ze střední generace je tu 17 lidí  
a ze starší střední generace ve věku 50-55 jich tu je šest. Tito lidé jsou oblečeni do sportovně-
elegantní módy, někteří návštěvníci starší střední generace, v počtu čtyř lidí, mají staromódní 
oděv. 

Je tu menší počet dětí, a to pouze jedna maminka ve věku 30 s dítětem ve věku do 1,5 let, které 
je v dětské židličče, v doprovodu ženy ve věku kolem 20-25 let – matka se střídavě věnuje dítěti a 
společnici. Maminka je oblečena do černých kalhot a barevného trika, její společnice má džíny a 
barevný svetr se šálou. Ve 14,10 přichází žena se dvěma děti ve věku kolem 3 a 5 let – později se 
k nim přidávají dva muži ve věku kolem 40 let. Žena si s dětmi objednává tousty s limonádu a 
kávou a muži si dávají pivo a teplé bagety, během konzumace spolu občas komunikují o plánech, 
škole a předešlých událostech všedního života.  

Pozoruji, že kromě dvou stolů jsou na všech stolech pokrmy i nápoje.  Lidé si objednávají 
sladké i slané palačinky a saláty. K pití tu je nejčastěji voda, káva a mléčné koktejly, které mají 
především ženy z mladé generace a studentských let. U některých stolů se po konzumaci pokrmu 
pije káva (lidé si pravděpodobně dopřávají odpočinek po obědě). Nejméně u třech stolů vidím 
nákupní tašky různých módních značek, které by mohly nasvědčovat, že jsou lidé po nákupech. 
Taktéž tu mají lidé na sedadlech opřené kabáty a na některých židlích jsou odložené kabelky. 
V zadní části sedí čtyři muži – dva ve věku nad 35 let a dva pod 30 let, již využívají notebook. 
Jedna žena ve věku kolem 40-45 let si čte deník MF Dnes. Většinou však lidé konzumují a 
diskutují. Z gest a mimiky usuzuji, že se rozhovory odehrávají v přátelské atmosféře. Dvě 
nejmladší účastnice (20 let) konverzují o školních povinnostech, někteří muži diskutují také o 
práci, rodině či sportovních událostech, ženy mladé a střední generace konverzují o práci, rodině, 
přátelích i financích. 

Krátce po 13,00 přišla dvě dívky ve věku do 20 let s dospělým mužem ve věku kolem 50 let. 
Následují je smíšené páry ve věku kolem 50 let a kolem 45 let, přičemž ženy jsou oblečené do 
elegantních kostýmků a muži do společenského oděvu (kalhoty a košili) – po celou dobu návštěvy 
komunikují (nejde o pracovní schůzku). Ve 13,10 přišla dívka ve věku kolem 20 let spolu se 
dámou kolem 45 let, která měla v ruce igelitovou tašku z hypermarketu Tesco. V tuto dobu také 
opouští restauraci někteří lidé starší střední generace a maminka s dítětem. Ve 13,30 přichází dvě 
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ženy ve věku 30 až 35 let, které s sebou mají nákupní tašky značky Zara a Promod. Jedna z nich si 
odskočila na toaletu mimo restauraci. 

Přibližně ve 13,45 tu je méně lidí než na začátku – v počtu 19 lidí. Ke 14,00 se zvedá skupinka 
6 lidí  ve věku kolem 40 let, kteří tu seděli téměř dvě hodiny. Restaurace je poloprázdná. Ve 14,00 
je obsazeno jen šest stolů s tím, že ani tyto stoly nejsou obsazené úplně. V kavárně jsou v menšině 
zastoupeny hosté studentských let, v počtu pouze tří žen, které tu jsou v doprovodu starší osoby. 
Základnu zde tvoří lidé mladé generace, jichž je v kavárně šest (pouze dva muži), a střední 
generace, v níž převažují ženy v počtu šesti. S výjimkou jednoho muže mladé generace, který 
pracuje na notebooku, se zde všichni věnují konverzaci. Ve 14,15 se však situace trochu 
proměnuje, neboť přichází po sobě v páru čest mladých dívek ve věku do 25 let, které jsou velmi 
moderně oblečené a „omlazují“ klientelu kavárny. Dvě z nich jsou kuřačky. Přichází ženský pár ve 
věku do 30 let. Oproti počátku se zde věkový průměr značně snížil – nyní je tu pouze šest lidí, 
kteří by byli nad 40 let.  

Ve 14,35 přichází dva páry, jimž je 35-45 let, a žena ve věku kolem 25 let s ženou ve věku 
kolem 55 let, které spolu intimně hovoří o rodinných událostech. Všichni příchozí si objednali 
teplý i studený nápoj, pouze jeden pár konzumuje i pokrm. V tuto dobu přichází také dva muži-
cizinci hovořící anglicky ve věku kolem 30 let. Jeden  z nich si po čase obléká bundu – 
pravděpodobně je mu zima. Oba si objednávají teplé bagety a nápoj.  

Kolem 15,00 se kapacita opět zaplňuje – 21 stolů. Mezi příchozími lidmi se častěji objevují lidé, 
kteří mají nákupní tašky (např. nákupní tašku z H&M). Je tu volných tak sedm stolů. Většinou se 
jedná o lidi ve věku 30 až 37 let a ve věku 45-55 let. Není tu takový podíl mladistvý ve věku od 15 
let 25 let, zvláště lidí mladších 20 let. V 15,20 přichází dvě dívky ve věku kolem 18 let, nicméně 
je počet lidí v tomto věku stabilně nízký do konce pozorování. Ani jedna z nich po dobu návštěvy 
nekouří. Objednají si studený nápoj a diskutují. V 15,35 přichází smíšený pár ve věku kolem  35 
let, kteří si ojediněle objednávají jeden z druhů horké čokolády se zmrzlinou a likérem. Následně 
odchází dvě dámy ve věku kolem 40 let. Do 16,00 se kapacita opět uvolňuje – ke konci 
pozorování je zde obsazených 10 stolů, přičemž u každého stolu sedí minimálně dvě osoby, 
maximálně čtyři.  

Lidé jsou oblečeni různě, nikdo však není zcela ve společenském oděvu. Nejčastěji na sobě mají 
džíny a svetr či kalhoty a svetr, v různých barevných kombinacích. Každý má na sobě nebo v ruce 
kabát.  

Návštěvní doba se liší. Někteří tu sedí po minimální dobu konzumace, např. maminka s dítětem 
(asi 20 minut), jiní návštěvníci tu byli ještě předtím, než jsem přišla, i poté, co jsem odcházela. 

 Na počátku výzkumu tu byli čtyři kuřáci. Kouř se line téměř po celé půlce restaurace, v níž sedí 
všichni čtyři kuřáci. Tento stav se proměňoval v průběhu pozorování, téměř vždy někdo v kavárně 
kouřil. Maximální počet kuřáků sčítal 15 lidí (nevylučuji, že jsem nevypozorovala všechny), s tím, 
že tu vždy kouřili minimálně dva lidi. 

Po celou dobu pozorování zde byli lidé především v páru, méně pak ve třech či čtyřech (v počtu 
tří skupin), nejméně pak samotní jedinci (maximálně tři za celou dobu pozorování, s tím, že 
k jedné ženě se po chvíli přidala společnice. Jedinci, kteří tu byli sami, se věnovali objednanému 
jídlu a zároveň pozorovali okolí. 

 
 

Protokol z pozorování v kavárně Creperie dne 18. října 2009 (nedělní dopoledne) 
 

Čas pozorování: 10:15 – 13:00 
 

Přicházím do kavárny a usedám v centrální části kavárny. Jsem tu pouze se dvěma páry 
mladých lidí. Je nás tu dohromady pět. Čtyři ženy a jeden muž. Naproti sedí dvě mladé dívky ve 
věku klem 18 let, obě oblečeny v černých kalhotech i halenkách. Sedí u stolku pro dva u 
slunečníků, které jsou dnes zatažené. Konverzují u dvou šálků čaje. Na židli mají bundy a dva 
batohy. Nemají s sebou žádné nákupní tašky.  

Vedle u stolu sedí mladý pár ve věku 25-30 let. Muž má na hlavě uvázaný šátek, je oblečen ve 
svetru a kalhotech. Žena je elegantně oblečena, na stole mají velký šálek čaje a zmrzlinový pohár. 
Zabývají se bulvárním časopisem Spy a smějí se fotografiím a událostem našich celebrit. Během 
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návštěvy si oba také vyřizují mobliní hovory. Ještě dlouho poté, co zaplatí, si u stolu povídají 
(přibližně dalších 15 minut). 

Krátce po 10,20 přichází do restaurace skupina žen, které se usazují k největšímu stolu se sedmi 
až osmi místy k sezení. Dvě z žen jsou ve věkové kategorii 25-35 let, jsou elegantně oblečeny. 
Obě kouří, objednávají si kávu s vodou a čaj. Zbytek ze skupin jsou ženy ve střední generaci 
kolem 40 let, které  jsou taktéž elegantně oblečeny. Dávají si nápoje a po delší době sezeni si 
objednávají všechny batety nebo salát. Pouze jedna z nich kouří. Všechny mají na stole bundy, ale 
žádná nemá nákupní tašku. Věnují se konverzaci. 

Do 10,40 přichází do kavárny tři muži ve věku kolem 30 let, kteří se usazují ke stolu a dlouze 
přemýšlí, co si objednají. Jeden z nich je sportovně-elegantně oblečen (džíny a sportovní bunda), 
další dva jsou velmi elegantně oblečeni (kalhoty, svetry a boty do špičky). Dva z nich kouří. 
Taktéž se věnují konverzaci. Odchází kolem 11,20.  

Přichází jeden smíšený pár žen ve věku kolem 50-60 let. Usedají ke stolu s více místy k sezení a 
koženou sedačkou. Obě mají sukně, jedna z nich černý a druhá červený svrchní oděv. Objenávají 
si kávu, žádná nekouří. Diskutují nad rodinnými problémy. Jedna z nich si také vyřizuje mobilní 
hovor. Všímám si malých nákupních tašek, z nichž jedna je z místnícho obchodu (Bijou), druhá 
nemá žádný potisk loga (pravděpodobně nepochází z místního módního butiku ani hypermarketu 
Tesco).  

Taktéž přichází dva smíšené páry ve věku kolem 45 let, jejichž členové jsou sportovně-
elegantně oblečeni a usedají k jednomu stolu. V jednom páru muž kouřil a žena s sebou měla 
nákupní tašku značky Promod. Věnují se debatě. Vypijí si kávu a odchází kolem 11,15. 

Do restaurace přichází smíšený pár ve věku 25-30 let, jenž se usazuje v pravé části restaurace. 
Oba zákazníci jsou sportovně oblečeni, muž má na hlavě sportovní čepici. Po celou dobu návštěvy 
konverzují a zapisují si nějaké poznámky do bloku (podle gest a chování však neusuzuji, že by se 
jednalo o pracovní či vzdělávací aktivitu).  

Do 11,00 přichází ženský pár ve věku kolem 28 let, který se usazuje ke stolu u vchodu – ženy si 
objednávají vodu a horké jablko. Žádná z nich nekouří, obě se věnují diskuzi. Na stolech nejamí 
žádné pracovní pomůcky, ale jedna z nich má na židli pověšené dvě nákupní tašky módních 
značek.  

V 11,00 je v restauraci 28 lidí, z toho převáně ženy, sedm mužů. Věkové skupiny tu jsou 
zastoupeny mladými lidmi do 20 let v počtu čtyři, hosty ve věkové kategorii 25-35 v počtu 
jednoho ženského páru, dvou žen ze skupiny pěti žen, smíšeného páru a čtyř mužů, a zákazníky ve 
věkovém rozhraní 35 – 55 v počtu čtyř ve skupině pěti žen, tří ženských a dvou smíšených páru. 
Do této hodiny zde není žádný jedince sám, to se nemění po celou dobu pozorování. Převládají 
zde ženské páry. Není tu žádný zástupce lidí důchodového věku. Chod je velice klidný, v prostoru 
se pohybují dvě až tři číšnice, které se obměňují. Za barem a v kuchyni jsou další tři až čtyři. 
V této době je osazenstvo spíše střední až starší generace.  

V 11,12 přichází pár ve věku 30-35 let, objednává si vodu a teplé bagety – jejich doba je 
minimální, během níž se věnují především konzumaci, méně konverzaci (což je téměř ojedinělé 
oproti ostatním párům). Muž si fotí místo k sezení. Žádný z nich nekouří.  V tuto dobu odchází 
ženský pár ve věku kolem 40 a jeden smíšený pár ve věku 25-30 let.  

V 11,30 přichází maminka ve věku 30-35 let s miminkem v kočárku a čtyř letým děvčátkem. 
Děti si objednávají pomeračový džus a sladkou palačinku, maminka vodu a také sladkou 
palačinku. Neustále se věnuje dětem, které si čtou knihu, chlapec občas pozoruje okolí. Přichází 
dva smíšené páry ve věku kolem 30 let, k jednomu z nich se přidávají dvě starší ženy ve věku 
kolem 50 let – jedná se o cizince mluvící rusky, kteří si objednávají míchané nápoje a kávu, 
přičem během konzumace si jedna žena čte v letáku, muž si prohlíží nabídku a dvě starší dámy 
spolu konverzují, později se k nim přidává mladý muž ve věku kolem 20 let a jeden smíšený pár 
lidí ve věku 45-50 let – muž kouří. Taktéž přichází jeden ženský pár ve věku kolem 25 let, který 
„omlazuje“ osazenstvo, neboť dvě mladé dívky již odešly.  

V 11,45 přichází smíšený pár ve věku kolem 30 let, který se zde po minimální dobu konzumace 
kávy a slaných palačinek. Žádný z nich nemá tašku, pouze vlastní kabelky a bundy.  

Ke 12,00 je v restauraci 24 lidí – z toho šest mužů. Nejzastoupenější kategorií jsou zde 
návštěvníci ve věku 25 – 35 let. Stále tu sedí skupina žen, které si opakovaně objednávají -  v tuto 
dobu si dávají skleničku vína. Přichází mu ve věku 30-35 let, který je sám a sedí u vitríny s dorty a 
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průběžně si vytahuje z aktovky nějaké papíry, v nichž si prohlíží. Chod je v tuto dobu klidný 
(přestože je polední doba a čas obědu). Restaurace je poloprázdná. Návštěvníci se zdržují spíše 
v levé části. V zadní části stále nikdo není.  

Přichází jeden pár žen, z nich je jedna ve věku kolem 40-45 let, druhá je mladší, do 25 let – 
objednávají si pivo a víno a diskutují. Taktéž doráží rodice s chlapečkem ve věku kolem dvou let a 
usedají v zadní části restaurace. Přichází smíšený pár ve věku 30-35 let. Zákazníci se věnují 
konverzaci a kromě jedince, který tady sedí sám, tu nevidím nikoho, kdo by se věnoval jiné 
aktivitě než konverzaci. Krátce po 12,00 se počet návštěvníků navyšuje o jede pár ve věku 35-40 
let, který se usazuje do kožené sedačky a chová se velmi zamilovaně. Doráží mladý pár dvou 
dívek ve věku do 20 let. V tuto dobu to jsou jediné dvě mladé dívky. V restauraci je 30 lidí, z toho 
je šest mužů. Převládají zde lidé ve věku 25-45 let, nejsou tu v tuto chvíli žádné děti ani senioři. 
Jsou tu páry, které si objedanaly pouze pití, i páry, které mají na stole i pokrm – těch je tu o o 
jeden víc. 

Ve 12,30 přichází jeden pár žen ve věku kolem 35 let, usedají k vedlejšímu stolu. Jsou elegantně 
oblečeny, v ruce mají bundy, kabelky a deštník. Obě si objednávají speciální kávu Creperie se 
zmrzlinou a šlehačkou ve velkém poháru. Diskutují o bytové situaci, rodině i práci. Takté přichází 
skupina čtyř lidí (dvou smíšených párů), přičemž jeden mladý pár je ve věku kolem 25-30 let a 
druhý je ve věku kolem 45-50 let (podle chování a gest usuzuji, že jde o rodinné setkání rodičů a 
dítěte s partnerem). Usedají v nekuřácké části a objednávají si pokrmy i pití. Odchází pár mladých 
dívek a muž, který tu seděl sám. Taktéž se zvedá skupina šesti žen. Převažují zde lidé střední 
generace 35-45 let.  

Přichází smíšný pár ve věku kolem 40-45 let. Výměna lidí tu není tak rychlá. Lidé tu jsou 
většinou minimálně po dobu 30 minut. Většina z nich tu je však delší dobu, neboť zde konverzují. 
Momentálně tu jsou dvě ženy kuřačky.  

Ve 12,45 odchází rodiče s chlapcem ze zadní části – v tuto dobu zde není žádné dítě.  Přichází 
skupina šesti lidí ve věku 40 – 50 let. Jsou moderně oblečeni v mladistvém oblečení. Jsou to 
cizinci anglicky hovořící. Protože je stůl po víc míst k sezení obsazen, přisouvají si stoly se dvěma 
místy k sezení k sobě.  

Ke 13,00 je v restauraci 30 lidí, z toho 10 mužů. Mladí a senioři tu nejsou žádní, pouze dvě 
dívky ve věku kolem 25 let. Převažují tu lidé ve věku kolem 40 – 45 let. Návštěvníci tu jsou 
převážně v páru nebo ve větším počtu (3 skupinky), není tu žádný jedinec sám. Nikdo se nevěnuje 
pracovní, popř. jiné mimo konverzační a mimo konzumační, činnosti. 

Během pozorování využívá několik zákazníků toalety, jedna cizinka se domnívala, že toalety 
jsou i v restauraci. 

 
 

Protokol z pozorování v kavárně Creperie dne 22. října 2009 (čtvrteční odpoledne) 
 

Čas pozorování: 13:00 – 17:00 
 

Po příchodu do kavárny jsem se usadila ke stolku, k němuž dorazil i pan majitel – diskutovali 
jsme o dalších záležitostech týkající se mého výzkumu. Reflektovali jsme dosavadní postup a 
výsledky. 

Poté jsem započala vlastní pozorování. Hraje zde hudba z rádia. V kavárně jsou v době příchodu 
mladiství (17-20 let) – zabírají zde šest až sedm stolů, s tím, že některé jsou obsazené plně, jinde 
zbývají volná až dvě místa. Jsou v celkovém počtu 27 lidí, z toho se jedná převážně o mladé lidi 
ženského pohlaví, muži tu jsou v počtu tři až čtyři. Tento počet se nijak výrazně nezvětší ani 
nezmenší po celou dobu pozorování – ani ke konci doby (v 16,30) tu není zřetelně větší počet 
mladých lidí oproti starším lidem kolem 50 let a dospělým lidem ve věku 35-45 let. Během celé 
doby pozorování tu jsou mladí lidé vždy ve společnosti, minimálně v počtu dvou lidí, max. 
v počtu čtyř – vypozorovala jsem, že během žádného pozorování nebyli mezi touto generací 
samotní jedinci (mohla by se tato věková skupina odlišovat tím, že do obchodního centra nechodí 
sami, aby si zde odpočinuli, přečetli knihu atd., ale naopak se zde rádi druží s ostatními? 
).Návštěvníci jsou oblečeni převážně sportovně-elegantně a konzumují teplé i studené nápoje a 
převážně dívky si objednávají sladké palačinky. Nikdo z nich nemá s sebou nákupní tašku. 
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Druhou početnou skupinku tvoří lidé starší střední generace ve věku kolem 50-55 let – v době 
kolem 13,15 tu jsou v počtu přibližně kolem deseti stolů, s tím, že sedí většinou u stolů po dvou. 
Jsou celkovém počtu 24 lidí, z nichž dva jedinci sedí sami u stolu pro dva. Převažují zde ženy, a to 
v ženských párech (v počtu šest), popř. smíšených párech (pět). Výrazně se tento počet zvyšuje 
mezi 14,40 až 15,30 – během této doby obsazuje šest stolů lidé této generace. Někteří 
z předchozích návštěvníků však opouští kavárnu, přesto je tento počet větší, a to přibližně 31 lidí, 
než na počátku pozorování.  Kolem 16, 15 se počet opět snižuje – odchází dva páry a jeden muž. 
Po několika minutách je následuje další pár. V této skupině jsou lidé oblečeni do spíše elegantní 
módy, která však nemusí být trendová (nemoderní střihy, barvy či materiály džín či kalhoti i 
halenek, popř. trik). V této skupině se objevují na stolech i alkoholické nápoje, v počtu dvou 
skleniček vín u ženského páru. Na stolech se konzumují pokrmy (palačinky, bagety i saláty). U 
dvou ženských párů si všímám nákupní tašku značky Adamis a Pompo. Počet nákupních tašek 
s logy místních módních butiků se zvyšuje s přibývajícím časem – v této skupině jsem napočítala 
celkem pět párů (ženských i smíšených) s taškami s módním zboží různé značky.  

Mezi další návštěvníky patří lidé mladší a střední generace ve věku 30 – 45 let. Kolem 13,30 
byla tato věková kategorie nejpočetnější, sčítala kolem 37 lidí, z toho převažovaly ženy nad muži. 
Byly zde dva mužské páry, z nichž jeden se věnoval pracovním záležitostem, tři ženy, které zde 
byly samy, ale čekaly na další společnost, a osm smíšených a sedm ženských párů. Přibližně takto 
se stabilně udržoval počet do 15,00 až 15,15, kdy se snížil – v tuto dobu odchází najednou 3 páry, 
které jsou následovány dalšími páry přibližně do 30 minut. U některých návštěvníků, převážně žen 
do 35 let, lze sledovat moderní oblečení v trendových barvách a střihu, jiní zákazníci na sobě mají 
spíše staromódní džíny a mikiny (jedná se o starší členy této věkové skupiny). I zde se na stolech 
nachází alkoholické nápoje, dvě piva u jednoho mužského páru a tři skleničky vín u žen. Počet 
alkoholických nápojů roste s přibývajícím časem. Jinak konzumují návštěvníci teplé nápoje a 
sladké i slané palačinky. U některých stolů, kde sedí ženské či smíšené páry, pozoruji nákupní 
tašky značek Zara, C&A, Atrattivo, Orsay atd., v počtu čtyř párů. 

  Kdo je tu zastoupen zcela minimálně, jsou děti. Na počátku pozorování se tu nachází jedna 
maminka ve věku 25 let s miminkem, které bylo v kočárku (batole do roka a půl), v doprovodu 
dospělé osoby ve věku kolem 55 let. Kolem 14,20 přišla další maminka kolem 30 let t s ročním 
miminkem. Během pozorování zde nebylo žádné starší dítě. Tento stav je zcela odlišný od 
Mcdonald´s, kde jsou rodiče s dětmi důležitou součástí (je možné, že kavárna není vhodná pro 
děti, protože zde není dostatek místa na hraní, manipulace s kočárky je náročná a není tu žádné 
lákadlo, jímž je playland v Mcdonald´s). 

Chybí zde zcela věková skupina lidí důchodového věku. Složení klientely je mladší. Po celou 
dobu pozorování se tento stav nemění (je základ hostů této kavárny tvořen pouze lidmi mladšími 
než důchodový věk?). 

Lze říci, že po dobu pozorování od 13,00 do 14,30 zde byl volný vždy tak jeden dva stoly, 
nanejvýš tři. Každý volný stůl byl obsazený do 5-15 minut. Největší počet návštěvníků zde byl po 
14,30, kdy se tu stalo, že dva jedinci museli čekat, dokud se neuvolní stůl (jeden pár byl blízký 
přítel provozní restaurace, a tak si zpříjemňoval čekání diskusí s ní, druhým čekatelem byla žena 
ve věku kolem 30 let, která stálu u zábradlí naproti vchodu do kavárny). Podle reakcí a chování 
některých ostatních lidí, kteří procházeli kolem, by do této restaurace zavítali i oni, nicméně bylo 
obsazeno a samotné čekání je odradilo – našli si jinou restauraci). V 15,15 se tu čtyři stoly 
uvolnily, jejich obsazení trvalo přibližně 20 minut – v souvislosti s tím usuzuji, že se již netvoří 
fronty a lide nemusí čekat. U vedlejšího stolu sedí muž ve věku okolo 30 let, který je přítelem 
jedné z čísnic – po celou dobu návštěvy zde pracuje na notebooku a konzumuje míchaný drink. 
Čísnice za ním zajde kdykoli, kdy má čas, ale vždy je to na pět minut, tak, aby neohrozila svou 
práci a nikde se nezdržovala. Tento muž sedí u stolu hned vedle baru.  

Kolem 15, 45 se tu ruch, který tu byl v době, kdy tu čekali lidé na místa, uklidnil – nyní je tu 
volných šest stolů, lidé jsou rozprostřeni po prostoru, ale větší počet jich je v přední části (v zadní 
části je více volných stolů). Jde však říci, že stabilně vyšší počet lidí tu byl po celou dobu 
pozorování. V tuto dobu je zde kolem kolem 45 lidí, z toho tvoří základnu stále lidé v mladé 
generaci a střední generaci ve věku 30-45, v menšině jsou zde zastoupení lidí kolem 50 let. 
Zanedbatelný počet je zde mladistvých do 18 let. Kolem 16,00 se kavárna opět zaplnila, jsou tu 
v tuto dobu volné jen dva stoly. Do kavárny přichází dva páry, ženy v letech kolem 30 let, jeden 
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muž ve stejném věku, druhý muž starší (40-45 let). Poté, co odchází pár staršího věku (45 let), 
přichází další pár v těchto letech. V 16,35 přichází žena ve věku kolem 35 let a usedá si sama ke 
stolu - po chvíli přichází její společnice ve věku kolem 35 let a usedá si k ní (pravděpodobně se 
bude jednat o známé).  

Lidé tu diskutují – děti, rodina, škola, zaměstnání, nákupy atd. Všichni zákazníci, kteří tu jsou, 
si objednali pití, někteří z nich si dávají jídlo – konzumace je nejčastější aktivitou. Lidé si 
objednávají alkoholické (drinky, vína) i nealkoholické nápoje (džusy, káva), k jídlu saláty i sladké 
a slané palačinky.  

Někteří tu jsou sami, ale tento typ lidí tu je stabilně nižší, než lidí, kteří tu jsou ve společnosti 
s někým. Lidé, kteří tu jsou sami, se zaměstnávají tím, že si čtou noviny (např. deník Blesk, Právo 
či zájmově zaměřené časopisy), knihy nenáročné literatury nebo luští křížovky. Tito jedince se 
nachází ve všech věkových kategorií dnešních návštěvníků, s výjimkou mladistvých, kteří tu jsou 
pouze ve větším počtu. Zdá se mi, že všichni, kteří tu jsou sami, si tento stav užívají – nejsou 
nervózní či rozpačití, ale relaxují. Ve 14,40 je tu samotných lidí pět, z nich dva pracují na 
notebooku. Muž ve věku kolem 35-40 let, který je tu sám, si čte noviny, další muž přibližně 
stejného věku si luští křížovky. Žena ve věku 25 let si prohlíží nějaké učebnice.  

V 16,20 přichází do kavárny skupin pěti anglicky hovořících hostů, tři muži a dvě ženy ve věku 
kolem 25 let, kteří usedají k vedlejšímu stolu. Muži si objednávají pivo a ženy kávu, poté 
skleničku vína. Kromě obvyklých témat ke konverzaci si navzájem povídají „básničky“ 
(veršované texty), s nimiž způsobují větší rch v restauraci.  

Průměrná doba návštěvy se liší – jsou tu lidé, kteří tu sedí již přes dvě hodiny (od počátku 
výzkumu), ale všimla jsem si také lidí, kteří tu strávili minimální čas – např. mladý smíšený pár ve 
věku kolem 20-25 let, který tu byl jen po nutnou dobu konzumace (přibližně 15 – 20 minut) – tato 
situace je ojedinělá, s výjimkou situací v McDonalds.  

Je tu po celou dobu vyšší počet kuřáku – z celkového počtu 34 lidí v 16,45 tu byl během 
pozorování počet kuřáku od pěti do maximálního počtu deseti kuřáků. S výjimkou nezletilých lidí 
spadali do všech věkových kategorií, převažovaly tady ovšem ženy.  

Obsluha byla dnes pracovně vytížená, především v době, kdy tu měla úplně obsazeno (přibližně 
od 13,30 do 15,00) – neustále chodily mezi stoly a v prostoru mezi  kuchyní a barem, kde se 
připravují nápoje (oproti pozorováním v dopolední době, kdy jsou za barem maximálně dvě 
servírky, zde byly v odpoledním čase za barem tři až čtyři číšnice – vypozorovala jsem, že prostor 
za barem je relativně malý pro takový počet členů). Personál zde byl v počtu sedmi lidí – tento 
počet tu byl při každém pozorování.  

Obsluha se snaží donést pití a jídlo v co nejkratší dobu – je to přibližně kolem dvou minut u pití 
a deseti minut u jídla (záleží na kapacitě lidí). Ve chvíli volna spolu obsluha navzájem 
komunikovala o běžných záležitostech, popř. opakují, co chtějí připravit za nápoj nebo jídlo. 
Někteří z nich si vyřídili telefonát. 

 
 

Protokol z pozorování v kavárně Creperie dne 10. listopadu 2009 (úterní večer) 
 

Čas pozorování: 17:00 – 21:45 
 

V době příchodu do kavárny je prostor zaplněn téměř z plna. Je zde volný pouze jeden stůl o 
počtu míst pět k sezení, avšak s tím, že ostatní stoly nejsou vždy plně obsazeny. Usedám ke stolu, 
který se nachází uprostřed restaurace na levé straně. Všichni členové obsluhy pracují velice pilně, 
jen v době menší kapacity lidí si odpočívají. V tomto případě stojí u baru a konverzují, nicméně to 
netrvá delší dobu než pět, maximálně deset, minut, poté obchází stoly a zjišťují, zda návštěvníci 
něco nepotřebují. Jsou neustále přívětiví, milí a slušní.  

Návštěvníky tu v tuto dobu tvoří za prvné mladí lidé ve věku kolem 20-ti let – těchto lidí je tady 
pouze 7. Tento počet se mění v 17,20, kdy odchází dvě ženy v tomto věku. Jedna žena z této 
kategorie sedí ještě v doprovodu dospělých osob (dvou mužů a jedné ženy) ve věku kolem 45 let u 
jednoho stolu. Objednali si dvakrát slanou palačinku, dcera konzumuje vodu, její matka víno. 
Muži, kteří dorazili později, si dávají nealkoholický nápoj. Diskutují o škole, plánech na víkend a 
práci, později o rodinných hádkách a strategiích jejich řešení. S sebou mají nákupní tašku značky 
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Next. Dalšími návštěvníky v této kategorii je samotná žena, která si dává latté a taktéž palačinku. 
Její hlavní činnosti je čtení poznámkových bloků (pravděpodobně to bude učební materiál), i mezi 
jednotlivými sousty jídla. Během její doby sezení si vyřídila dva mobilní hovory. Odchází v 17, 25 
do kina (podle rozhovoru na telefonu), ale její stůl je vzápětí zabrán dívkami ve věku kolem 25 let 
– jedna z nich má s sebou velký kufr a nákupní tašku značky Benetton. Obě si objednávají 
espresso a neperlivou vodu. Mezi další mladé lidi této věkové skupiny spadají dvě dívky – 
objednaly si pouze kávu, u níž diskutují. Mezi další mladé patří smíšený pár, který popíjí víno a 
diskutuje. Kromě jedné dívky nemají žádní mladí na stolech učební či pracovní materiály. Mladí 
lidé jsou oblečeni do džín, popř. kalhot, jako svršky mají trika, halenky či svetry. Jejich hlavní 
činnosti je diskuze, téměř žádní z nich se nevěnují vzdělávání či jiné zábavní činnosti (čtení, 
luštění křížovek atd).  

Za druhé tu jsou lidé, kteří spadají do věkového rozmezí 25 – 35 let. Těchto lidí je tu  25, tento 
počet se mění v 17,15, kdy odchází dvě ženy v této kategorii. Tito lidé jsou oblečeni převážně 
elegantně (kalhoty a svetry), popř. sportovně-elegantně (džíny a trika), jeden muž má společenský 
oděv a aktovku (podle náplně práce se jedná o pracovní schůzku). Z větší části mají na stolech 
kávy, především muži konzumují nealkoholické nápoje, některé ženy mají vína, které si objednají 
po šálku kávy. Někteří muži i ženy si dávají jídlo – nejčastěji palačinky, méně pak saláty (ženy). 
Téměř ve všech případech se věnují pouze sami sobě, navzájem spolu diskutují a rozebírají různá 
témata. Je tu skupina lidí, z nichž dva muži spadají do této věkové kategorie, další dva jsou starší, 
kteří sedí v nekuřácké části místnosti a na stolech mají pracovní materiály (jeden z nich je oblečen 
v saku) – jde o pracovní schůzku. Ani v této kategorii se nikdo nevěnuje jiné mimo konzumační 
aktivity, jako je čtení či luštění křížovek. Na jednom stolu, kde sedí smíšený pár ve věku od 35 do 
40 let, stojí váza s rudou květinou, jež se nachází pouze na tomto stole. Je možné, že jde o pár, 
který slaví např. výročí či narozeniny. Pár se chová zamilovaně.  

V 17, 10 se uvolňuje další stůl, odchází žena ve věku kolem 40 let a mladší žena ve věku do 35 
let, v tuto dobu tu jsou volné již dva stoly.  

Do třetího typu návštěvníků spadají lidé starší 40 let a lidé, jimž je kolem 50 let – na počátku 
pozorování je tu těchto lidí 22. Tito lidé jsou oblečeni převážně elegantně – kalhoty, halenky a 
dekorativní doplňky (šály, korále). V 17, 35 tu jsou převážně smíšené páry, u tří stolů sedí dvě 
starší dámy. Nevyskytují se tu v tuto dobu mužské páry. Od 18,00 do 19,00 je tato kategorie 
v menší počtu – zastoupena pouze 8 lidmi. Tento stav se mění v 19,05, kdy přichází současně 
jeden pár lidí kolem 45 let a dvě dámy ve věku kolem 50 let. Dáma ze smíšeného páru si s sebou 
nese květinu zabalenou v papíře – oba jsou velice elegantně oblečeni. Všichni si objednávají teplé 
nápoje, ženskému páru přináší také skleničky vína. Nikdo z nich nekonzumuje jídlo. 

Kategorie, která tu zcela chybí, jsou děti – v době příchodu tu byly dvě maminky ve věku kolem 
28-30 let s dcerou a chlapcem ve věku kolem 5 let, kteří hovořili cizí řečí. Tyto rodiny odešly 
vzápětí mého příchodu, kolem 17, 05. Od této doby tu nejsou žádné děti, ani mladší, ani starší (jak 
pozoruji, v obchodním centru se děti tohoto věku nachází, možná se potvrzuje, že kavárna není pro 
děti vhodná, resp. jimi není oblíbená). Mezi návštěvníky je pouze jedna osoba důchodového věku, 
a to žena starší 60 let, která má na stole má kávu, při níž pozoruje okolní dění. 

Ve 17, 25 se zvětšuje počet mladých lidí kolem 20 let o dva mladé muže, kteří taktéž debatují a 
mají s sebou jednu nákupní tašku znakčy Rock Point. Pár minut předtím přichází muži, jeden ve 
věku 35 let a druhý ve věku nad 40 let.  

V 17, 30 byly dvě číšnice zaměstnány jednou osobou ženského pohlaví, která nebyla 
návštěvníkem kavárny, ale znala obě číšnice – slíbila jim, že se později „zastaví na kafe“ 
(pravděpodobně pracuje v místním obchodním centru – vypadala, jako by si odběhla z jiného 
obchodu, neboť byla bez oblečení a pospíchala). Žena kouří. Po deseti minutách se opět vrací a 
diskutuje s jednou z číšnic.  

V 17, 42 odchází starší pár okolo 40 let – jejich stůl je ihned obsazen ženami ve věku 30 – 35 
let, které s sebou mají tašku z místního hypermarketu. V tuto dobu přichází muž a žena ve věku 
kolem 40 let - podle oblečení (staré roztrhané džíny a mikiny), způsobu komunikace (sprostá 
mluva, agresivní) a obsahu komunikace (finance, otázky krachu atd.) se domnívám, že se jedná o 
lidi z nižší společenské třídy. Počítají, kolik budou platit a zda na útratu mají. Je však zvláštní, že 
přestože mohou patřit k nižší společenské třídě, šli na kávu do jedné z nejdrazších kaváren 
v obchodním centru. 
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V této době (kolem 18,00) je tu plno – žádný ze stolů není volný. Mnoho lidí chodí okolo a 
kontroluje, zda tu jsou volné stoly (podle mého názoru by do kavárny zašli, nicméně je obsazeno). 
Dva muži byli ochotní počkat naproti vchodu u zábradlí. Dvě ženy tu obcházely dokola celou 
restauraci, aby se ujistily, zda tu není volno – jedna z nich je těhotná. Ujala se jich jedna z číšnic, 
která jim poradila, aby ještě chvíli vydržely, že jedni návštěvníci právě platí a odchází. V 18, 10 se 
tu také chtějí usadit matka ve věku kolem 40 let se dvěma dětmi – projde do půlky restaurace, aby 
zjistila, že není nikde volný stůl, a odchází. Přesouvá se směrem k jiným restauracím.  

V 18, 35 se uvolňuje stůl s počtem šest míst – u tohoto stolu seděl pouze jeden pár. Současně 
s tím odchází starší pár. Jejich stůl zůstává volný. Obsazují se dva stoly dvěma páry dospělých lidí 
(35 – 40 let), které s sebou mají nákupní tašky značky Zara, C&A a Mark&Spencer. 

Na krátkou dobu je kavárna po 18, 30 volnější – je tu volných až pět stolů, ostatní nejsou 
obsazeny úplně. U jednoho stolu sedí maximálně čtyři lidé, jinak je stůl většinou po dvou. Menší 
kapacita je charakteristická i pro dobu kolem 19,00 – je tu volných deset stolů. 

V 18, 51 odchází mladá dívka ve věku kolem 20 let v doprovodu s dospělou osobou. Jejich 
místo je do pěti minut obsazeno dvěma ženami kolem 30 let, jež jsou oblečeny do velmi 
elegantních kalhot a halenek, které dekoruje bižuterie.  

Od 19,00 je celkový počet zákazníků stabilně nižší – sčítá 36 lidí. Z toho je větší poměr 
zastoupen lidmi ve věku 25 – 35 lidí, čtyřem lidem je kolem 40 let. Je vidět, že oproti počáteční 
době pozorování, kdy tu byl větší počet zákazníků, je tu od 20,00 méně lidí – tento stabilně nižší 
počet se udržuje do konce pozorování. Každopádně pohyb návštěvníků tu neustále je, příchází a 
odchází lidé (většinou ve smíšeném či ženském páru), u dvou z nich jsem pozorovala nákupní 
tašku z C&M a Nextu, ale rušno, které tu bylo v době od 17,00 do 19,00, tu rozhodně již po 20, 00 
není.  

V době od 19, 30 do 20,00 odchází z restaurace dvě a dvě mladé dámy ve věku do 25 let a nad 
25 let. V tuto dobu sem přichází tři osoby nad 40 let – jeden ženský pár a jedna samotná žena. Pár 
se usazuje k jinému stolu a objednává si víno a kávu. Starší dáma si dává víno s vodou. 
Návštěvníků ve věku kolem 45-55 let tu jsou v tuto dobu pouze 4, zbytek hostů, přibližně kolem 
50 lidí, představují zákazníci ve věkovém rozmezí 25 – 40 let (oproti stavu na počátku pozorování, 
kdy byl počet lidí starší střední generace vyšší). 

Krátce po 20, 10 tu usedá žena ve věku do 30 let, která pracuje na notebooku. I v tuto dobu, ke 
20,30, je tu větší zastoupení žen než mužů.  

Ve 20, 35 přichází dvě dívky ve věku do 25 let – obě mají v rukách dvě nákupní tašky s logy 
místních obchodů. Usedají a objednávají si pouze kávu a vodu. Obě jou moderně oblečené – bílé 
košile, pletené vesty, černé kalhoty a boty na podpatku. Nevypozorovala jsem, že by byly kuřačky. 
Ve 20, 50 se zvedá jeden pár mladších lidí a odchází dva muži ve věku 40 let – v této době je 
v restauraci volných dvanáct stolů (po dvou i čtyřech místech). V zápětí přichází další pár, žena ve 
věku kolem 30 let a muž kolem 40 let, kteří obsazují stůl se dvěmi místy k sezení – konzumují 
pouze kávu. V době od 21,00 přichází do restaurace pouze jeden muž se ženou, kteří si 
objednávají nealkoholický nápoj (čaj a vodu), a jedna žena ve věku kolem 30 let, která tu sedí po 
celou dobu sama a pozoruje okolí. Trendem v této době je spíše restauraci opouštět, než-li sem 
chodit, resp.poměr lidí, kteří odchází je zřetelně větší, než lidí, kteří přichází (je možné, že si lidé 
uvědomují, že se bude pomalu zavírat). Chod restaurace je velice klidný, není tu žádný spěch. I 
třetí patro vypadá relativně klidněji než v době příchodu.  

Po celou dobu pozorování se tu nachází kuřáci i nekuřáci – na počátku výzkumu tu je počet 
kuřáků 10, tento počet se mění s příchodem a odchodem návštěvníků. Po celou dobu pozorování 
tu nikdy nekouřilo více jak pět lidí najednou. Kuřáci jsou ženy i muži, ženy ve větším počtu – 
z deseti lidí to jsou pouze dva muži. Kolem 20,00 tu jsou jen dva kuřáci.  

V kavárně se na počátku pozorování nachází ve větším počtu ženy (přibližně 50), mužů je zde 
pouze 13 – tento nepoměr se víceméně udržuje po celou dobu pozorování, byť se konkrétní počty 
mění (v době od 18,30 se tu nepatrně navyšuje počet mužů).  

Je nutné zdůraznit, že po celou dobu pozorování je u většiny stolů diskuze živá a veselá. Jen 
v málo případech jsou lidé u stolu potiší či zamlklí, ale v žádném případě tu vyloženě nepřátelská 
atmosféra. 

Na počátku výzkumu tu byla pouze jedna osoba sama bez společnosti, ve většině případu tu jsou 
lidé po dvou (převážně ženské či smíšené páry, méně mužské). V menším počtu tu jsou lidé ve 
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třech a více (např. v případě pracovní schůzky v nekuřácké části kavárny). Jsou-li tu návštěvníci 
sami, věnují se mimo konverzačním aktivitám, jsou-li tu ve více lidech, komunikují spolu 
navzájem.  

Doba návštěvy se velice liší, není však většinou kratší 15-20 minut. U některých pozorovaných 
jedinců je to doba až hodinu a půl i déle.  

Pro všechny restaurace jsou charakteristické toalety mimo objekt – někteří návštěvníci tuto 
službu využívají, především ti, kteří tu jsou v páru. 

 
 

Protokol z pozorování v kavárně Creperie dne 16. listopadu 2009 (pondělní dopoledne) 
 

Čas pozorování: 10:00 – 13:00 
 

Přicházím od kavárny a usedám ke stolu pro dva tak, abych seděla čelem k prostoru. Ihned 
pociťuji, že je zde neobvyklá zima, kterou vnímají i ostatní ženy, neboť o tom vedou rozhovor a 
oblékají si další svrchní oděvy, popř. šály, či si zahřívají ruce. V kavárně je dopoledne klid. 

V kavárně je 17 lidí, z toho je převaha žen, 13 žen z různých věkových kategorií a jedna dívka 
ve věku tří let, které se skupují do pěti ženských párů a jedné samotné maminky mladé generace 
s dítětem. Muži tu jsou čtyři, jeden ve smíšeném páru, dva samotní jedinci a jeden chlapec ve věku 
jednoho roku v kočárku s maminkou. Momentálně zde jsou čtyři kuřáci, tři ženy mladé a střední 
generace a jeden muž mladé generace. Vedle zmíněných párů jsou zde dva smíšené páry z mladé a 
střední generace.  

Dva samotní muži z mladé a střední generace zde pracují na notebooku, jeden z nich si také 
vyřizuje telefonáty, druhý kouří, ostatní se věnují konverzaci. Na stolech jsou nealkoholické 
nápoje (hosté si dají většinou teplý a k tomu i studený), které výrazně převažují pokrmy – dá se 
říci, že v tuto dobu lidé konzumují pouze nápoje.  

Co se týče věkové kategorie, nejsou zde žádní mladiství ani mladí do 25 let. Mezi zákazníky se 
nachází lidé ve věku 25-35 let, jichž je tu 7, z toho jeden muž, který pracuje na notebooku. V této 
skupině jsou dvě maminky s dětmi, z nichž jedna je sama a po dobu návštěvy se věnuje svému 
potomkovi a telefonním rozhovorům, druhá tu je ve společenosti přátelkyně podobného věku a 
mají s sebou nákupní tašky z místních butiků značky H&M, Mark&Spencer, Orsay i Pink. Na 
židlích mají kabáty a kabelky. Podobně i další ženské páry. Kromě muže se žádná nevěnuje mimo 
konzumačním aktivitám. 

Druhou skupinou tvoří lidé střední generace 35-50 let, jichž je tu 10, z toho dva muži, z nichž je 
tu jeden sám, druhý ve smíšeném páru. V této skupině mají na stole nejčastěji čaje, kávy i studené 
nápoje. Taktéž diskutují, pouze jeden muž pracuje na notebooku. Kolem 11,10 přichází další muž 
sám, který si přisedá k tomuto muži. Přestože nejsou muži oblečeni do společenského oděvu, zdá 
se, že jde o pracovní schůzku. I v této skupině mají lidé nákupní tašky různých módních značek.  

V 10,40 přichází jeden muž starší 55 let, oblečen v košili a kalhotech, který doposud 
reprezentuje starší střední generaci. Po celou dobu návštěvy sedí v křesle, pije kávu a pozoruje 
okolí.  

Odchází dva smíšené páry a jeden ženský pár – v 10,50 je zde 13 lidí, z toho pouze dva muži. 
Poměr věkové skladby klientely se závratně nemění.  

V 11,00 přichází dva smíšené páry, jeden mladiství kolem 20 let, druhý kolem 30 let. Oba jsou 
oblečeny sportovně-elegantně, podobně jako ostatní zákazníci této kavárny. Dívka si dává 
karamelové latte, muž si objednává Coca-colu. Nemají s sebou žádnou nákupní tašku a jejich 
cílem je sraz. Přichází další ženský pár, přičemž jedné ženě je okolo 30 let a druhé kolem 55 let. 
Obě usedají do rohu kavárny a objednávají si kávu se šlehačkou. Diskutují.  

Do restauraci přichází další návštěvník, muž ve věku kolem 45 let. Je oblečen do košile 
s kravatou. Je zde sám. Než vešel do kavárny, prohlídl si u vstupu, co je v nabídce menu. Kavárna 
stále působí klidněji, není tu ruch, a v nekuřácké části nikdo nesedí.  

Obsluha není tolik pracovně vytížená, neboť zde není velký počet zákazníků. Členové stojí u 
baru, kde diskutují, popř. si vyřizují telefonáty, a dva z nich obchází obsazené stoly, aby 
zkontrolovali stav.  
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V 11,20 přišly další dvě dívky ve věku kolem 25-30 let, které sedí, diskutují a konzumují latte. 
Mají  sebou nákupní tašku značky Gabor. Nejsou to kuřačky.  

V 11,30 dorazily do kavárny dva ženské páry, přičemž tři z nich jsou ve věku kolem 40-45 let, 
pouze jedna je mladší, která s sebou má čtyřletého chlapce. Zároveň odešel muž, který tu pracoval 
na notebooku. V tuto dobu tu jsou pouze čtyři muži, z toho jeden mužský pár střední generace, 
který tu má pracovní schůzku. Přichází další ženský pár ve věku kolem 35 let, jedna z nich s sebou 
má miminko v kočárku. Jsou oblečeny sportovně-elegantně. Taktéž přichází jeden smíšený pár, 
muži je kolem 40 let, žena je o pár let mladší. Mají s sebou nákupní tašky. Nikdo v tuto dobu 
nepracuje na notebooku, všichni se věnují konzumaci a konverzaci. 

Kolem 11,40 přichází muž a žena ve věku kolem 55-55 let, kteří se usazují k jinému stolu. Muž 
si dává slanou palačinku, sedí a pozoruje okolí. Žena oblečena v červeném úpletu (svetr a kalhoty) 
si taktéž objednává slanou palačinku. Odchází dva ženské páry, místo jednoho z nich usedá pár 
dam ve věku kolem 50-55 let. U jednoho ženského páru jsem si všimla, že tu sedí i poté, co 
zaplatil (je to téměř ojedinělé chování).  

Do 12,00 přichází do restaurace skupina tří mužů-cizinců hovořící rusky. Neměli s sebou žádné 
tašky a bundy, pouze aktovky. Nic však nenasvědčuje tomu, že jde o pracovní schůzku. Přichází 
pětice mladých dívek ve věku kolem 25 let, které jsou moderně oblečeny do módních džín a trik 
s barevnými potisky a pásky kolem boků. Odešla jedna maminka s malým dítětem, místo ní se 
usadil smíšený pár ve věku kolem 35 let. Pozoruji, že lidé stále více konzumují hlavní jídla, 
převážně sladké i slané palačinky. V soušasné době je v restauraci 32 lidí, z toho je 9 mužů, s 
výjimkou dvou mužů, kteří tu jsou sami a pozorují okolí, tu jsou ostatní zákazníci v páru, resp. 
v trojici. V této době jsou věkové skupiny víceméně vyrovnané. Ve věku 25-35 let je zde 12 lidí, 
ve věku 35-45 je zde 17 návštěvníků a  tři lidé ve věku kolem 50-55 let. V tuto dobu zde nejsou 
lidé mladší 25 let, ani senioři, kteří se tu nevyskytovali po celou dobu pozorování. 

Návštěvníci mají na stole víceméně nealkoholické nápoje (kávy, čaje, vody, džusy), jen ve dvou 
případech u žen mladé generace zaznamenávám alkoholický nápoj (víno). V době blízícího se 
oběda se zvyšuje počet pokrmů, oproti počátku pozorování.  

Přichází žena, která je sama, ve věku kolem 45 let a ženský pár ve věku kolem 40 let. 
Ve 12,30 se počet drží stabilně výše než na při otevírací době. Přestože někteří lidé platí a 

odchází (jsou to většinou lidé, kteří tu jsou jen po minimální dobu), více lidí přichází nebo 
zůstává. Je tu 29 žen a čtyři muži. V této době je základna tvořena lidmi ve věku kolem 35-45 let, 
jichž tu je 18, z toho pouze jeden muž. Nejsou tu žádní mladiství ani senioři. Děti ve věku kolem 
jednoho roku, které jsou v kočárku, tu jsou dvě. Lidé tu jsou převážně v doprovodu, s nímž 
diskutují. Pouze jedna žena, která je tu v tuto dobu sama, se věnuje čtení časopisu Rytmus života. 
Má s sebou nákupní tašku. Ke konci pozorování přichází tři ženy ze starší střední generaci ve věku 
kolem 55-60 let. Pozoruji, že se postupně zvyšuje počet lidí, neboť do kavárny příchází další 
návštěvníci.   

 
 

Protokol z pozorování v kavárně Creperie dne 22. listopadu 2009 (nedělní večer) 
 

Čas pozorování: 17:30 – 21:00 
 

Přicházím do kavárny a usazuji se v levé přední části. Kavárna je v tuto dobu obsazena 43 lidmi. 
Z celkového počtu lidí je 16 mužů a z toho pouze dva mužské páry. Zbytek jsou většinou ženy (5 
párů) nebo smíšené páry (13 párů). Není tu žádný návštěvník, který by tu byl sám.  

Počet se vzápětí mění – odchází jeden elegantně oblečený pár ve věku kolem 35 let, u něhož 
jsem si všimla, že oba měli na stole espresso a četli si noviny (podle vzhledu se jednalo o nějaký 
seriózní deník). Jejich stůl je obsazen dvěma lidmi ve věku kolem 50 let, kteří na sobě mají džíny 
a triko, resp. halenku, přičemž muž nesl dvě nákupní tašky značky H&M. Oba si objednali 
espresso, které mlčky popíjí. Ještě než dopili, zaplatili, což je téměř ojedinělé, neboť zákazníci 
většinou platí až po konzumaci. V 17,45 přichází nový pár, žena ve věku do 30 let oblečena 
v elegantních věcech, a to kalhotech, kožených kozačkách a halence s bižutérií, muž ve věku nad 
30 let oděn ve společenském obleku, který se věnuje pouze konzumaci teplých nápojů a slané 
palačinky, resp. salátu, který si objednala žena.   
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V tuto dobu jsou v kavárně převážně lidé mladé generace kolem 25-35 let. Lidé ze střední 
generace ve věku kolem 40 let tu jsou jen v počtu 7. V této střední generaci se nachází jeden pár 
muže a ženy oblečených do kalhot a svetrů s polobotkami. Tento pár spolu komunikuje a čeká, až 
dorazí číšnice. Na křeslech mají dvě nákupní tašky značky Levis a Atrattivo. Je zde i další smíšený 
pár, který sedí v nekuřácké místnosti. Ti taktéž spolu navzájem velmi živě komunikují. Posledním 
členem je žena, která sedí u stolu s mladším párem, konzumuje kávu a víno. Dvě ženy v této 
věkové skupině jsou doprovodem mladších maminek s dětmi. Střídavě se věnují společnosti i 
dítěti, které se neustále dožaduje pozornosti.  

Mezi další návštěvníky spadají mladí lidé do 25 let – těch je zde osm. V počtu šesti páru a dvou 
jedinců (dívek), kteří sedí ještě s dalšími dospělými osobami. V tomto počtu jsou pouze dva muži, 
z nichž každý patří do jiného (smíšeného) páru. Jsou zde dámské či smíšené páry, nikoli mužské. 
Tito lidé sedí a komunikují, žádný z nich se nevěnuje mimo konzumačním aktivitám (např. práci 
na notebooku, knize, časopisu atd.). Tito lidé jsou většinou moderně oblečeni, tedy do módně 
střižených džín či kalhoty s halenkami v trendy barvách (např. fialová, černá, zelená atd.)  

Do další skupiny patří lidé od 25 let do 35 let. Těch tu je na počátku pozorování přes 30, z nich 
je 10 mužů. V této skupině se nachází dámské, pánské i smíšené páry. Do této kategorie taktéž 
spadají dvě matky s dětmi. Jedna maminka, která hovoří anglicky, se stará o dceru ve věku 3 let a 
je tu ve společnosti starší ženy – obě hovoří tímž jazykem. Druhá maminka, taktéž ve společnosti 
starší ženy (40 let), má chlapce ve věku kolem 3 let. Po nějaké době maminka odchází s dítětem na 
dobu přibližně 20 minut, mezitím si žena-doprovod listuje nějakými dokumenty a vyplňuje si je. 
Poté, co se vrací maminka s dítětem (pravděpodobně byli na toaletě), si v nich něco ukazují. Obě 
děti velice zlobí (dožadují se pozornosti, lezou pod stoly, pokřikují, neustále něco tahají atd.), a tak 
je musí obě maminky i s doprovodem usměrňovat. Další mladý pár kolem 28 let zde mám dceru 
ve věku do 3 let, jež tu také běhá po celé kavárně, není chvíli v poklidu. Jiné děti se tu na počátku 
pozorování nevyskytují. 

Na počátku pozorování jsou volné především stoly s více místy k sezení (asi 6), obsazené jsou 
hlavně stoly po dvou. Je však pravda, že u některých stolů pro víc lidí sedí pouze dvě osoby (v 
počtu 7). Hlavní aktivitou všech návštěvníků je konzumace pokrmu a pití – na stolech je v této 
době spíše pití (jídlo je pouze u dvou stolů). Mezi pití patří víno (s výjimkou dvou nezletilých 
žen), vody, různé druhy kávy, limonády. Mezi jídla patří palačinky, které konzumují všechny 
věkové kategorie, teplé/studené bagety, saláty a těstoviny – ty jsou dominantou převážně u žen. 
Lidé komunikují, nikdo zde nemá noviny, pouze na počátku tu byl pár, který inhned odešel. 
Nečtou si, ani nepracují s notebookem či jinými pracovními pomůckami. Lidé jsou oblečeni různě, 
převážně do elegantního oděvu (kalhoty, svetry, halenky), také do sportovně-elegantního (džíny a 
triko, džíny a mikina).  

Všimla jsem si, že dvě paní na počátku pozorování odchází na toaletu během jejich sezení (za 
deset minut se vrací).  

V 17,50 přichází mladý dva páry ve věku méně než 25 let – každý pár se usazuje ke svému 
stolu. Na sobě mají džíny či kalhoty se svetry nebo mikinami. Vzápětí odchází dvě ženy této 
kategorie. 17,55 přichází pár ve věku kolem 35 let – muž je oblečen v saku s košilí, bez kravaty, 
žena má na sobě obepínající elegantní kalhoty a barevnou halenku. Usazují se u stolu pro čtyři 
místa – muž si objednává palačinku, žena salát.  

18,05 odchází pár ve věku kolem 30 let. Oba oblečení ve džínách a triku. Během doby sezení 
konverzovali o společném životě a budoucnosti. Jejich konverzace měla povahu spíše hádky, 
mluvili zvýšeným hlasem s občasnými sprostými slovy, což doplňovali nepřátelskými gesty. 
V 18,20 přichází čtveřice mladých dívek ve věku do 25 let. Dvě z nich si objednávají plněnou 
bagetu a láhev bílého vína, všechny si dávají coca-colu. Po konzumaci baget si nalévají víno 
všechny. Tato čtveřice se velmi příjemně baví, smějí se a diskutují o dětech, financích, bytu, práci 
i škole. Odchází po 20,00 a jdou do McDonaldu, kde si ještě chtějí dát zmrzlinu. Následně přichází 
mladý pár 25-30 let, který usedá, a vzápětí si mění stůl za větší. Objednávají si drink a vodu. Živě 
diskutují. Kolem 18,35 odchází pár ve věku kolem 40 let, současně přichází starší pár ve věku 
kolem 45 let – objednávají si slané palačinky. Muž je oblečen v košili a kalhotech, žena v halence 
se svetrem a kalhotech. V 18, 45 odchází dvě ženy ve věku kolem 25 let. Vzápětí odchází ženský 
pár cizinek i starší pár nad 35 let. Příchází dva sportovně oblečení muži, jeden z nich ve věku do 
30 let, druhý ve věku do 20 let – usazují se ke stolu se sedačkou a dvěma křesly, kde diskutují po 
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dobu přibližně 40 minut. 18, 50 –zvedají se tři lidi ve věku nad 35 let ze zadní části restaurace, ta 
již není nikým obsazena. 

V 19,05 – přichází pár ve věku kolem 35 let, žena, která je původem z cizí země, si objednává 
mojito a espresso, muž jen espresso – u stolu mají také tři nákupní tašky z obchodu Pink, Promod 
a Zara. Komunikují v českém jazyce. V této době je zde 36 lidí, volných je 15 stolů, z toho stoly 
po dvou i po více místech k sezení (celkově tu vypadá prostor volněji) . V 19, 15 přichází dvě ženy 
ve věku do 30 let, jež jsou oblečeny v elegantních kožených bundách a kozačkách, které také mají 
nákupní tašky značky Orsay a Next. Následují je žena starší 40 let a žena ve věku do 30 let, které 
usedají každá k vlastnímu stolu, kde se věnují konzumaci jídla. Odchází mladý pár ve věku do 20 
let.  

Celkový pohyb lidí je tu menší, než v jinou denní dobu pozorování. Zvláště po 19,00 tu není 
takový ruch, který by byl způsoben větším počtem návštěvníků. Výměny tu jsou méně časté. 
Do 19,30 je tu pouze 19 lidí, z toho pouze čtyři muži v mladé a střední generace. Počet lidí se poté 
navyšuje na 30, stále však převažují ženy nad muži a páry nad jedinci. Je tu jedna starší žena ve 
věku kolem 45 let, která tu sedí sama. Objednává si sladkou palačinku. Po deseti minutách 
přichází její společnice, žena ve věku kolem 25 let. V tuto dobu přichází jeden pár dospělých lidí 
ve věku kolem 30 let s dítětem (dcerou) ve věku do 3 let – matka si objednává latté, dítě si 
objednává pohár. Po určité době konvezrace se rodiče věnují nějakému dokumentu. Dítě pobíhá 
po kavárně. Taktéž využívají toaletu. Současně přichází další sportovně-elegantně oblečený pár – 
muž ve věku nad 35 let a žena ve věku kolem 25 let, kdy si oba dva objednávají poháry. S sebou 
mají jednu nákupní tašku značky Hervis sport. 

V 19, 40 odchází pár, který tu seděl přes hodinu. Doba se velice různí. Zaznamenala jsem pár, 
který tu seděl přibližně 20 minut, ale taktéž páry, které tu seděly téměř po celou dobu pozorování. 
Taktéž se zvedají dvě mladé dámy ve věku kolem 25 let. Po 19, 45 se najednou zvedají dva páry – 
ženský a smíšený pár. Taktéž odchází žena nad 40 let, která si objednala sladkou palačinku, a s ní 
společnice, jež dorazila později. Přibližně v tuto dobu přichází jeden muž v doprovodu dvou žen 
ve věku 30-35 let, kteří nejsou Češi. Usazují se do křesel. Později se k nim přidává další muž, 
který také není Čech. Chvíli poté přichází skupina pěti mladých lidí, dívka s chlapcem ve věku do 
20 let a dívka a dva muži do 25 let. Jsou sportovně-elegantně oblečení do džín či kalhot 
s barevnými svrchními oděvy. Usazují se do křesel a sedačky a objednávají si poháry a teplé i 
studené nápoje, během jejichž konzumace diskutují.  

V 19, 55 přichází další mladý pár ve věku kolem 25 let, oblečen do sportovních věcí, který 
s sebou má nákupní tašku z hypermarketu Tesco. Odchází někteří rodiče s dětmi. Je tu 23 lidí, 
z toho převážně mladí lidé do 20, resp 30 let. Lidé ve střední generaci ve věku nad 35, resp. 40 let, 
jsou zde v menšině. Kolem 20,00 tu jsou jedni rodiče s batoletem v kočárku – ti přichází krátce po 
19,00. Odchází ve 20,10.  

Kolem 20,00 přichází tři ženy, jedna z nich ve věku kolem 25 let, druhé dvě jsou starší 30-35 
let). Domnívám se, že to jsou muslimské ženy, neboť mají na hlavách uvázané ozdobné šátky. 
Chvíli poté se zvedá jeden pár lidí ve věku do 30 let a dvě dívky ve věku kolem 20 let. Krátce po 
20,15 tu je kolem 26 lidí, z toho 11 mužů. Mezi pokrmy se objevují častěji poháry. Ve 20, 30 
opouští restauraci dvě dívky ve věku 25-30 let. Zadní část je v tuto dobu prázdná a do konce 
pozorování se nezaplní. Jsou následováni jedním párem, který tu sedí již skoro dvě hodiny (dívka 
si před odchodem odskočí na toaletu). Tendence je spíše restauraci opouštet, byť sem přichází 
krátce před devátou hodinou ještě dva páry (dvě ženy a jeden smíšený pár ve věku kolem 30 let). 
Jedna z žen si tu vyřizuje mobilní hovor. Ve 20, 40 je tu 17 lidí, z toho převážně lidé mladé 
generace a čtyři lidé mladší 20 let. Lidé ze střední generace zde již chybí. Převažují ženské páry, 
jedinci se tu v tuto dobu nevyskytují. Na stolech jsou nealkoholické nápoje, alkoholické jen 
v menší míře (2 stoly).  

Po celou dobu pozorování se v kavárně nevyskytli lidé důchodového věku. 
Kuřáci – je zde pět kuřáků na počátku pozorování, z toho jsou tři ženy a dva muži. Během 

pozorování se počet kuřáků zvyšuje na hodnotu maximálně 10 kuřáků, muži i ženy. Tento počet je 
nestabilní, mění se. Kolem 20,00 tu není žádný kuřák. Ve 20, 20 tu jsou dva kuřáci. Věkové 
zařazení kuřáků je různé, s výjimkou mladistvých lidí.   

Do konce pozorování jsem si všimla pouze jednoho dalšího páru, který si s sebou přinesl 
nákupní tašku.  
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Obsluha tu v tuto dobu není příliš pracovně vytížená, zvláště po 19,00, kdy je tu počet klientů 
menší. Na počátku pozorování obsluhovaly tři číšnice, zbylí čtyři členové pobývali za barem a 
v kuchyni. V tuto dobu chodí po prostoru, uklízejí stoly a zajímají se, zda někdo něco potřebuje. 
Po celou dobu pozorování tu hraje rádio. 
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6.3 Rozhovory s informátory ve všech vybraných restauračních zařízeních 

 
Rozhovory s informátory-návštěvníky ve fast foodu McDonald´s dne 1. října 2009 
 
1) I: Muž, 43 let, Vysokoškolské vzdělání, Finanční poradenství, Praha 5-Zbraslav. 
 

Délka rozhovoru: 00:17:05 
Čas rozhovoru: 13:40 
 

G: Tak mohla bych zeptat, jak často navštěvujete toto OC Nový Smíchov? Dejme tomu, kolikrát 
týdně? 

I: (…)Tak dvakrát týdně, no. 
G: Hm, dvakrát týdně. Proč si volíte tohle obchodní centrum? Jaké jsou ty důvody? 
I: No, protože to mám nejblíže z hlediska jak bydliště, tak pracovního místa. 
G: Pracovního místa – to pracujete tedy někde tady poblíž? 
I: Ano, kousek odsud je jedna firma, v níž pracuji, ale dále to asi rozebírat nebudeme.. 
G: Jasně, chápu. Mohla bych se zeptat, jaký je Váš názor na toto obchodní centrum? Myslím tím 

hlavně z hlediska jeho vlivu na lidi. 
I: Tak v zásadě je to komerční centrum, jako každý jiný, že jo, který chce samozřejmě upoutat 

pozornost co nejvíce zákazníků a vydělat co nejvíce peněz. To je jako logický. Já sem v zásadě 
chodím jen (haha) na kafe a na zmrzlinu, jo, takže (...) ze mě toho asi moc nemají, že je moc 
nepodporuji, i když to by si mohl říci každý a v zásadě to mnoho násobně navštívení jim ty zisky 
přináší. 

G: To je zajímavé, vy sem tedy chodíte jen na kafe, posedět si? 
I: Jo, dá se to tak říci. Samozřejmě, že si někdy dojdu nakoupit, oblečení nebo hlavně potraviny, ale to 

není tak časté.  
G: A vybíráte si jenom McDonald´s z ostatních restauračních prostorů v tomhle centru? 
I: V zásadě, v zásadě se rozhoduji vždy mezi Mekáčem a KFC, protože tady mám rád ten zmrzlinový 

pohár s čokoládou.. 
G: Má to ještě jiný důvod, proč zrovna mekáč, nebo jen ta zmrzlina? 
I: Tak určitě je to i ta rychlost, že tu člověk nemusí čekat, až někdo přijde a tak. Je to hned. Asi tak. Že 

nemusíš čekat. Že je to rychlý a že v zásedě nemusím moc čekat. 
G: Je tady na tom interiéru něco, co se Vám líbí nebo naopak nelíbí? 
I: No, v zásadě, když to mohu srovnat se zahraničními mekáči, konkrétně v Americe, tak samozřejmě 

v Americe je mekáč ten nejposlednější řetezec, protože tohohle typu jsou tam stovky jiných fast 
foodu nebo rychlého občerstvení, ehh (...), vzhledem k tomu, že tady to není tak historicky 
profláknutá záležitost, tak se tady snaží držet takovou tu čistotu a štábní kulturu. Je tady čisto, klid, 
tak to je to, co bych tady vyzdvihoval. Samozřejmě, že kdybych si koupil na klacku v tescu dole tu 
zmrzlinu, tak to splní stejnou funkci. Akorát že tady člověk může posedět. 

G: Takže Vám tu nic nevadí? 
I: Tak vzhledem k tomu, že jsem tady jen dvakrát do týdne, nějak se okolo moc nedívám a nepozoruji, 

tak mě nic nenapadá. 
G: Dobře, tomu rozumím. Chtěla bych se zeptat, je tohle místo, kam byste vzal přátele na pracovní 

schůzku? 
I: No, tak taky se mi to stalo, že jsem tady tu schůzku měl, ale to bylo většinou domluvené z druhé 

strany. Pokud já mám mít schůzku mimo kancelář, tak volím spíš jiné restaurace než tady tohle.  
G: Aha, takže je to iniciativa z druhé strany. A na vínko, posedět si s přáteli? 
I: To také určitě ne. 
G: A proč? Máte pro to ně jaké důvody? 
I: Ehm, kvalitativně to rozhodně neposkytuje takové služby, který bych si představoval na posezení 

s přáteli, z hlediska nějakých nutričních hodnot a zdravé výživy to také není žádný šlágr, byť to 
píšou samozřejmě na všech svejch podpůrjnech materiálech a všude to podporují, takže přátele, 
blízké či známé bych sem na posezení nevzal, maximálně dceru, která mi občas řekne, že sem 
zajdeme, ale ona na to taky není, že by to musela mít každý den jako někteří teenagři. Tak občas… 
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G: Takže chodíte jinam za posezením? 
I: No, to určitě. 
G: V čem teda vidíte tu výhodu hospůdech a kaváren mimo OC? Co Vás tam tedy na nich láká, když 

říkáte, že byste právě tam vzal své přátele. 
I: Myslíte, jako klasický restaurace… 
G: Myslím ty restaurace nebo hospody, kam vy konkrétně chodíte s přáteli si posedět. 
I: Tak určitě atmosféra, ehm, ta hospůdka má svého majitele, popř. člověka, který je za to 

zodpovědnej, takže ten přístup toho člověka, popř. obsluhy je v uvozovkách diametrálně odlišnej, 
než tady zaměstnanci, kteří jsou vydrilovaní, prochází nějakým školením, ale není to jejich, tak ten 
zájem není takový. 

G: A sem do mekáče chodíte sám a občas s dcerou?  
I: Ano, přesně tak. V podstatě sem nikdo jiný z mých známých nechodí. 
G: Upřednostňujete nějakou denní dobu, kdy sem chodíte? 
I: To ne, já mám nepravidelnou pracovní dobu, tedy flexibilní čas, a tak sem zajdu, když mám volno a 

jdu třeba okolo. A asi ani nemohu říci, že by to bylo třeba více dopoledne nebo odpoledne. To fakt 
záleží. 

G: Tak, nejčastěji si objednáváte zmrzlinu, koukam ještě kafe. Co takhle hamburgery nebo jiné jídlo. 
I: Ne, to ne, to nejím.To nejím, mletý maso mi nic neříká. Vlastně jen tu zmrzku a kafe. Je to návštěva 

na chvilku, tak maximálně dvacet minut. 
G: Všímáte, si, byť jste tu jen dvakrát týdně, že by zde převládal nějaký typ lidí? Třeba maminky 

s dětmi, senioři, mladí studenti nebo tak? 
I: No, tak, každopádně sem chodí hodně študáku, hodně teenagřů, pak maminky s dětmi, ty sem chodí 

také vysedávat, právě kvůli tomu dětskému koutku, který tady je, a pak lidé, kteří chodí do OC, 
jak já tomu říkám, za kulturou, protože tady zabíjejí volný čas a utrácí zbytečně peníze kolikrát za 
hlouposti, které v zásadě nepotřebují, ale jak říkám, lidi se tady flákaj v OC a utráci tady zbytečně 
čas. 

G: To je právě to, co mě také zajímá. Jaky vliv nebo dopad má obchodní centrum na lidi, obchody a 
tak?Co myslíte? 

I: No, tak v zásadě ty lidi z úřadů okolních, nebo ty, co tady v okolí bydlí, to mají centralizovaný na 
jednom místě, byť bych neřekl, že je to zrovna pro střední vrstvu obyvatelstva (...) pro ně, aby 
nebyly zbytek měsíce, jak se říká o vodě a chlebu (...), to tedy není, co se týče těch shopů nebo 
modních butiků. No, tak každopádně to má vliv na možnosti pracovního místa a filozofie těchto 
obchodních řetězců je skutečně u těch lidí, když uz jsem vlezou, jim pustit žilou, že zde můžou 
nakoupit od potravin po spodní kalhoty. A navíc, já teda nemám informace, ale myslím, si, že 
statisticky budou v těch horních top pět nebo top třech OC vůbec v Praze. Ve srovnání 
s Chodovem, Palladiem, nebo Letňany, nebo Florou, kde sem měl možnost mluvit s provozním 
ředitelem, a ten se mě ptal, přoč zrovna chodím na Anděla, že ho to štve, protože ten Anděl má 
zvuk. Nevím historicky, jestli byl mezi prvníma, ale zdá se, že získal ten ohlas. 

G: A Vy jste říkal, že bydlíte blízko… 
I: Já bydlím na Zbraslavi, což je kousíček, patnáct minut od Smíchova. 
G: A slyšel jste konkrétně Vy, na Zbraslavi, nebo někde jinde, když tu pracujete, nebo jste měl 

možnost se bavit s provozním z flory, že by ten smíchov nějak ovlivnil obchůdky okolo? Co se 
týče klientely, zisku? 

I: Tak osobně jsem se o tom s nikým pořádně nebavil, ale myslím si, že to určitě má vliv na ty 
maloobchodníky, kteří nejsou ve svým a musí platit pronájem tomu, komu ten nebytový prostor 
patří, tak těm se to až tak moc nevyplatí. Pokud ten obchodník není ve svém a v zásadě jede režii, 
že veškeré zisky si počítá do nákladů na pronájem atd., tak tomu se to v zásadě nemůže 
rentovat...cenově. Ale jak říkám, je to názor můj, ehm, myslím, si že všechny obchodní řetezce a 
samostantné krámečky mají své zákazníky, kterým vyhovuje to či ono. 

G: Takže si udrží tu stálou… 
I:…klientelu, ale musí se samozřejmě snažit víc.  
G: Mohu se ještě zeptat na váš názor, jak OC zapadá či nezapadá do okolní zástavby? 
I: Já jenom, jak to vizuálně vidím, tak v uvozovkách je to ciltlivě zastavený do okolí, protože 

obvodový plášť je vidět jen z te jedné strany, z té méně zajímavé, protože tam jezdí jenom auta, 
jinak z té pohledové strany, peší zony a nebo vůbec toho tahu, kde lidé chodí, tam to není moc 
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vidět, protože je to zastavěné, ty vstupní pasáže. To je, co se týče vnějšku, jinak  zevnitř, vadí mi, 
že se tu potulují nějaký bezdomovci, ale to záleží na štábní kultuře toho majitele, zda sekuriťákům 
přikáže nebo jak to tady dovolí. 

G: Jste spokojený s počtem obchůdku nebo s nabízenými značkami? 
I: V zásadě je tady všechno, co člověk z těch zakladních životních potřeb využívá nebo potřebuje. Tak 

každopádně, ty nověji otevřené obchodní centra mají už modernější outfit, vůbec ten styl je jinej, 
modernější materiály, je to vývoj, a samozřejmě chtějí větší návštěvnost, takže musí mít nějakou 
nadhodnotu, něco přihodit. Tak mě tady vyhovuje, že je tu dost místa na parkování, což je pro mě 
důležitý, abych tu mohl zajet a vyjet. 

G: Takže sem jezdíte jen autem? 
I: Autem…no, když jedu metrem, tak ta dopravní dostupnost je taky výborná. Je to na tramvaji, tak na 

metru, nebo na všech druzích MHD, kousíček na Knížecí, takže určitě tou polohou je to uplně 
perfektní. No, to v zásadě jsou i ty ostatní, to je asi jedna z podmínek, tak, aby to byl zároveň 
nějaký dopravní uzel, kam se lidé snadno dostanou. 

G: Myslíte si, že obchodní centra jsou novým fenomeném? Že je lidé rádi navštěvují? 
I: Víte, Evropa bude vždycky s nějakým časovým odstupem kopírovat zámoří, že jo. Když to řeknu, 

tento typ obchodních center je v uvozovkách dvacekrát vymáchaný čaj proti tomu, co je 
v Americe, ty outletový obchody, kde bych na to potřeboval tejden dovolenou a masážní salon 
v příručním vozíku, protože to je jako neuvěřitelný, cenově se to nedá vůbec srovnat. Ale je to 
fenomén, samozřejmě, protože to je něco nového, byť to trvá už nějaký čas, především pro lidi, 
kteří nikdy nevycestovali, nic neviděli, takže v zásadě se jim to zdá úžasný a konkurenceschopný, 
ale nicméně je vždycky  co vylepšovat, a samozřejmě těcho obchodních center bude přibývat, je 
však otázkou, jestli to budou lidé navštěvovat a zda to nepozavírají nebo naopak. Je to vždy o 
nabídce a poptávce. Když jich bude málo, tak se bude dále stavět, když jim poklesnou tržby, tak se 
stavět nebude. Podle mě je to také snaha o to se udržet v nějaké sociální skupině, kdy může říct ta 
rodina mezi známými, že byli tam a tam, přtom je to obyčejné nákupní centrum, a byli jsme 
v mekáči, a v podstatě na těch periferiích či měnších městech je to něco – ty jsi byl v Karlových 
Varech a v Praze, a my sedíme tady na díře.  

 
2) I: Žena, 34 let, Středoškolské vzdělání, Administrativní podpora,  Praha 5-Smíchov. 
 
 Délka rozhovoru: 00:13:27 
 Čas rozhovoru: 14:05 
 
G: Mohu se zeptat, kolikrát týdně chodíte do tohoto obchodního centra? 
I: Tak jednou týdně… 
G:…jednou týdně, ano. Proč si…Povídejte, chtěla jste ještě něco dodat? 
 I: No, jenom, že taky záleží na počásí, když je ošklivo, tak i vícekrát, no. Když prší, třeba. To pak 

volíme výlety do centra, právě do centra. 
G: Proč si volíte právě tohle obchodní centrum? Po Praze tu jsou ještě jiná, např. Letňany atd. 
I: No, máme tady kousek babičku s dědou, které navštěvujeme, takže většinou to spojíme.  
G: Aha, takže návštěvu příbuzných spojíte s návštěvou centra. Byla jste ještě v jiných obchodních 

centrech tady v Praze? 
I: Byla jsem na Černém Mostě a na Zličíně. 
G: Pokusila byste se mi je srovnat? 
I: No, tohle nám je jako nejblíž, tohle nám vyhovuje jako nejvíc, pak možná ten Zličín. Na Černým 

Mostě je dobrá ta Ikea a taky to není daleko, je to hned na začátku, nemusí se jezdit nikam daleko.  
G: A co říkáte na počet obchodů, nabízené značky? 
I: Asi ten Zličín je lepší, bych řekla. 
G: A v čem? Co Vám tady chybí? 
I: To já teď nevím, zrovna, takhle konkrétně. Je tu asi menší výběr, no, to je tak vše.. 
G: Jak se vám líbí Nový Smíchov? Když jdete k tomu hlavnímu vchodu, jak to na Vás působí? 
I: To je skoro všude stejný, když se podíváme na tehle typ obchoďáků. Já to nějak moc neřeším. Prostě 

jsme si na to zvykli (...) není tu nic, co by mi nějak vadilo, nebo tak. Prostě to tak je. 
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G: A co se týče vnitřního vybavení či výzdoby? Můžeme si tu všimnout například, jak architekti 
použili sklo a barvy. 

I: No, jasně no. Ja tu žádné výtky nemám. Prostě to tu tak je. 
G: Jaký vliv má, podle Vás, centrum na okolí? Došlo tu k nějakým změnám po jeho výstavbě? 
I: Já si myslím, že to nějaký vliv asi má. Zbourali tu továrnu, která tu byla dříve, a prostě tu postavili 

obchodní centrum. Protože asi věděli, že se to sem jako hodí, že je to tu jako potřeba. 
G: Jak vnímáte výstavbu obchodních center, např. po Praze? Jsou tu něčím novým? 
I: Tak určitě, teď jich je mnohem více, se to hodně jako (…) dřív to nebývalo. 
G: A proč k tomu dochází? Co myslíte? 
I: To nevím jako…, kolikrát mě zaráží, že je krásně a oni vezmou děti a jdou prostě do obchodního 

centra, no, místo někam na chalupu.to není pro mě. 
G: No, právě, to by mě zajímalo, proč tomu je. Lidé, kteří tu jsou, dávají podle Vás přednost centru 

před chalupami nebo přírodou. 
I: Nevím, čím to je. Je to asi pohodlnější, že nemusím nikam cestovat. Se seberou a večer jsou doma. 

Tak nevím, jestli z toho důvodu. Taky je to pro ty lidi asi něco velkého, když jdou do toho 
obchodního centra, zvláště z malého městečka. 

G: Myslíte, že obchodní centrum konkuruje místním obchodům?  
I: Tak určitě, cenově, že jo. Tady berou velké množství zboží, tak mají menší cenu, než ty 

maloobchoďáci. Takže to určitě. A hlavně je to všechno na jednom místě, nemusíte běhat tam a 
tam. Vlastně sem přijedete a koupíte od potravin po oblečení a někdy i po nábytek a jedete domu, 
no. Je to spíš úspora času a všeho. 

G: A vy osobně preferujete, že byste šla nakoupit sem? 
I: No, nám to vyhovuje, no. 
G: Mohla byste mi popsat, jak probíhá návštěva tohohle centra? Kam jdete a co děláte? 
I: Tak většinou jdu podle seznamu, co mám pokoupit, ale většinou se zastavím ve všech krámkách, 

pokoukám, co mi padne do oka, jako když je čas, tak jdu pak na kafčo a přečtu si noviny. 
G: Takže to můžu chápat tak, že jdete do restauračního objektů poté, co si nakoupíte? 
I: Přesně tak, orazit si. Spojuji to. 
G: A proč si vybíráte zrovna mekáč mezi ostatními restauracemi? 
I: To je náhoda, no. Vždycky někdy zakotvím. Není to tak že bych byla jen u mekáče. Záleží. Většinou 

to střídám podle nálady. 
G: Chodíte sem sama, nebo s přáteli, rodinou? 
I: I sama i s přáteli i s rodinou. To fakt záleží. Když mám cestu okolo, tak se tu zastavím sama, když 

potřebuji rodině něco koupit na sebe, tak sem jdeme všichni. 
G: Aha. Líbí se Vám tady něco? Je tu něco, u čeho jste si řekla, že to se jim povedlo, to je hezké? 
I: Já myslím, že je to jako všude. Třeba tu zeleň tady, i když je to umělý, tak je to hezký. Takový 

příjemný. I ty sedačky tu jsou dobrý. 
G: A je tu něco, co byste změnila, protože se Vám to nelíbí? 
I: Já myslím, že ani ne. Není tu vysloveně něco, co by mi vadilo. Podle mě to vyřešili přijatelně. 
G: Můžu se zeptat, jaké máte zkušenosti s obsluhou? 
I: No, protože se to většinou kupuje u pultu, tak žádný problém nemáme.  
G: Nesetkala jste se s něčím nepříjemným, třeba nafoukaným jednáním nebo tak? 
I: Ne to vůbec. Určitě ne. Příjemný, dobrý. 
G: Jak dlouho tady v mekáči sedíte? Myslím tím, kolik tady tomu věnujete času.  
I: No, jestli myslíte tady, tak to je tak kolem tři čtvrtě hoďky až hoďky, jak kdy, a celkově v celém 

obchodním domě jsem tak kolem těch dvou hodin, no. Nakoupit, podívat se a posedět. Asi tak. 
G: A preferujete nějakou denní dobu, kdy sem chodíte? 
I: Tak to spíš dopoledne, protože si myslím, že je tu větší klid. Míň lidí, všechno se tak teprve otevírá a 

není tu nával, oproti odpoledne, kdy je tu někdy nával a takový ruch. Většinou se mi to i hodí, 
protože jdu pak třeba do práce.  

G: Je mekáč místo, kam byste si šla posedět přáteli? Takové intimnější posezení u nějakého dobrého 
pití.  

I: Hm, tak to možná asi ne.. 
G: A jaké důvody Vás k tomu vedou? 
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I: Já si myslím, že je tady jako ruch, že to není takové intimní, to ne. Raději do nějakých jiných 
restaurací a hospůdek, kde je to příjemnější a intimnější.  

G: Takže dáváte přednost těm restauracím mimo obchodní centrum právě z výše zmíněných důvodů? 
I: Ano, tak. 
G: Domníváte se, když už sedíte a podíváte se okolo, že by tu převládal nějaký typ lidí? Např. 

maminky s dětmi, mladí lidé, staří… 
I: Tak spíš si myslím, že to záleží, jestli tady je něco pro ty lidi. Tak třeba vpředu je tak klouzačka pro 

děti, tak tam je hodně maminek s těma dětma, hlavně dopoledne, co jsem zaregistrovala, ale jinak 
ne. To ne. 

G: Hm, to je zajímavé. Co si tu nejčastěji objednáváte, když sem zajdete?  
I: Tak většinou to menu. Nějaký to kuřecí maso, hranolky, kávu a pak nějaký ten dezert. K zasycení. 
G: Má mekáč nějakou atmosféru? Vnímáte ji tady? 
I: Já myslím, že ne. Já  si myslím, že to mají rády naše děti, tak jsme zvyklí sem chodit od mala, takže 

kvůli dětěm jsme zvyklí, ale že by to něco mělo… 
G: Takže to bude tahák asi pro děti a proto sem chodí i dospělí? 
I: No, přesně tak. Pak asi i ti mladí sem chodí, ale staří lidé dávají asi přednost něčemu domácímu než 

tady tomu fast foodu. 
G: Mohu se zeptat, o čem si zde povídáte, když tu jste s přáteli či rodinou? Jaká témata zde probíráte? 
I: Určitě co jsme ten den dělali, jak plánujeme víkend a tak, ale určitě nic závažného, to ne, to se sem 

asi nehodí. Jako že bychom tady probírali nějaké rodinné tragédie, to asi ne. V podstatě jsem se 
s žádnou zatím ani nesetkala. 

G: Znáte tu dobu, kdy tady to centrum nestálo? 
I: Jo, to jo. Přece jenom jsem starší ročník, že? (ha). Dá se říci, že se to hodně změnilo, celková ta 

výstavba. Hodně nových baráků i jiné lidi tu jsou, jako víc ti lidi z kanceláří a admnistrativních 
budov. Ale celkově lidí je tu víc.  

G: Dokážete mi říct, jak se bude trend obchodního centra vyvíjet? 
I: Myslím si, že budou centra neustále přibývat. Lidé musí pořád nakupovat, je to úspora toho času, 

kterého je málo. A že to tady nakoupí všechno na jednom místě.  
  
3) I1: Žena, 23 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 6-Petřiny (koleje na 

Větrníku), trvalé bydlišt ě obec u Domažlic 
I2: Žena, 23 let, Středoškolské vzdělání, Praha-Suchdol (koleje na Suchdole), trvalé bydliště 

obec u Domažlic. 
 

Délka rozhovoru: 00:16:45 
Čas rozhovoru:14:30 

 
G: Mohu se zeptat, jak často navštěvujete tohle obchodní centrum, myslím tím, kolikrát do týdne? 

Popřípadě, když chodíte méně, tak do měsíce? 
I1: Tak dvakrát za týden. 
I2: Hm, když je škola. Protože my tady studujeme školu, my nejsme z Prahy.  
G: Takže když máte školu, dva tři dny v týdnu, tak sem zajdete. 
I: Přesně tak. Tak dvakrát třikrát, někdy i čtyřikrát do týdne. Je to vcelku nepravidelné. 
G: A máte alespoň pravidelou dobu, kdy tohle centrum navštěvujete?(ha) 
I1: Jo, to jo (ha). Teda, hodně se to váže na školu, takže to může být někdy i nepravidelný, ale spíš je 

to po škole, odpoledne.  
G: Proč si volíte právě Nový Smíchov na Andělu? Jsou tu přeci i jiná obchodní centra… 
I2: Já jsem ze Suchdole a máme sem dobré spojení tramvají a kamarádka je z Větrníku, takže to máme 

na půli cesty. Je to pro nás dobrý. 
G: Takže to spojení tady hraje důležitou roli? 
I: Ano, to je dobrý.  
G: Navštívily jste i jiná obchodní centra?  
I2: Mně se třeba líbí Chodov. 
G: A dokázala byste mi srovnat Chodov s Andělem? Co se Vám tu líbí, nebo naopak, co Vám tu 

chybí. 
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I2: No, na Chodově, tam se mi líbilo, že tam nebylo tolik lidí nebo teda, že je to obrovské nákupní 
centrum, takže se to rozloží a dalo se tam líp dejchat, jinak ty obchody, to by lo přibližně stejný, 
co se týče značek. Co se mi líbilo, bylo, jak to tam bylo uspořádaný, i jako ten tvar nákupního 
centra, je to takový příjemnější. 

I1: S tím bych souhlasila, jak říkala kamarádka... 
G: A je tu něco, co se vám líbí tady na Andělu? Co třeba Chodov nebo jiná centra namají? 
I: Asi to kino, tam chodíme a využíváme ho. No, byly bychom radši, kdyby byla cena nižší, ale je to 

stejné jako jinde. Jinak asi nic. Jako Anděl se nám líbí taky, je to tu hezký, ale na tom Chodově 
jsou ty lidi, jak jsem říkala. 

G: Pozměnilo nějak tohle centrum okolí? Měl podle vás nějaký dopad na okolí? 
I2: No, mně osobně se nákupní centra nelíbí, jako my jsme z malého města, tam je nádherný náměstí, 

a mě přijde tady, že je tu hodně lidí pohromadě, ale je to takový strašně uzavřený a každý jako 
sám za sebe. Zatímco na tom malém městě, tam se ti lidi na tom náměstí znají, tam jdete 
z obchodu do obchodu a všude Vás lidi poznávají, ty prodavačky, ale tady se prodavačky a 
obsluha strašně mění, takže to je jako blbý. 

G: Takže bychom mohly říct, že ta anonymita, nebo jak bychom to mohly nazvat, je to, co Vám tady 
vadí?  

I2: Jo, to jo. Je to tak. 
I1: Mně tady chybí taky ta příroda. To je hrozný, samý obchod. Tady je to samý asflat, na Smíchově.  
G: Mohly byste mi tedy porovnat, jaký je rozdíl mezi životem na malém městě a tady?  
I1: To je hrozný, na to si zvyknout. 
I2: Třeba naši, ty by sem určitě nikdy nešli, protože na ně to tady působí uplně hrozivě, jako ne že by, 

taťka v Praze studoval, jo, nebo takhle, ale rozhodně to nevyhledávají. 
I1: Mně chybí, že tady člověk nemá svůj klid, jo. Furt je tady někde v davu. 
G: Přesto sem chodíte. To musí mít nějaký důvod, co vás sem láká? 
I1: Je tady všechno pohromadě, to je asi výhoda. 
I2: To určitě. Člověk tady pořád po Praze někde běhá a ještě běhat z obchodu do obchodu, to je tady 

výhoda. Máme všechno pod jednou střechou. Můžeme pokecat, dojít nakoupit a do kina. 
G: Mohly byste mi popsat, jak vypadá vaše návštěva centra, od první chvíle, co vejdete, do okamžiku, 

co odejdete? 
I1: Tak prvně jdeme asi do knihkupectví, to je dole. 
I2: Pak si jdeme posedět sem a nakoupit do Tesca nebo do kina, někdy. 
G: Takže, když jdete sem, je to většinou po nakupování, nebo sem jdete i cíleně na kafe, bez 

nakupování?  
I1: Většinou asi víc věcí stihneme… 
I2: No, po nějakých obchodech se nejdřív podíváme. 
G: Takže to není tak, že byste si zavolali, že si dáte kafe v Mekáči v Novém Smíchovu? 
I2: Jako, že bychom to měly jako oblíbený, že bychom si zavolaly a řekly si, že se tady sejdeme, to ne.  
G: Proč si vybíráte mezi ostatními restauracemi právě mekáč? 
I1: Protože mi tady chutná latte. A taky se mi líbí, že se tady nekouří. No, jsme rády, že se tu nekouří.  
I2: Jí si říkám, že je to nezdravé všude, tak je jedno, kam si sedneme. A tady mají dobrý kafe. A 

zmrzlinu si dáme taky, to tu mají dobrou. A někdy i ten salát, ale to podle chutě. 
I1: No, to je pravda. Ta zmrzlina. Když si člověk nedá menu, tak je to i docela levné.  
G: Takže se Vám zdá menu drahé? Když si vezmeme, že nejlevnější je za 100 Kč. 
I2: Já bych si ho tady nedala. Já moc ty hamburgery nemusím. Já bych se toho nenajedla, za prvý. A 

za druhý, mně to nedělá dobře na žaludek. 
I1: Já taky ne. 
G: To byste šla radši do nějaké restaurace? 
I2: Ano, ale ta se tady nenajde, to je samý fast food nebo cukrárny. 
G: Je mekáč místo, kam byste šly samy, nebo s někým? Třeba s kamarádkou, přítelem i rodinou…  
I: Ne, samy bychom sem nikdy nešly, radši s někým. 
G: Z rozhovoru mi připadalo, že to není místo, kam byste si šly posedět s přáteli, dát si vínko a 

poklábosit. 
I2: To je pravda, to bychom zvolily něco příjemnějšího a útulnějšího, úplně mimo, co všichni znají a 

co je osvědčenýho.  
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G: V tom je podle vás ten rozdíl? 
I1: Já si myslím, že to tak je, protože ty lidi, když jdou někam do své oblíbené hospůdky, tak to mají 

spojené s nějakou atmosférou, líbí se jim tam, chodí tam kvůli té atmosféře. Pokud ji chtějí, tak 
jim asi nic jiného nezbývá. Tady ti lidi pořád někam chvátají. 

G: Takže vám to případá takové familiernější? 
I: Ano, tak. 
I2: Sem chodí ty lidi hlavně nakupovat, podle mě.  
G: Aha. To je zajímavé. Jak se vám líbí obchodní centrum, myslím tím, z venku, jeho posazení do 

okolní zástavby. 
I2: Jako žádný architektonický skvost to není, ale že by mě to vyloženě praštilo do očí, to ne. Není mi 

to vyloženě příjemný, ale jde to. 
I1: Možná nějaký park bych dala, nebo něco příjemnějšího. Oni se tady jako o to snaží, ale tak, chtělo 

by to asi víc nějaké zeleně. 
G: A co říkáte vnitřním výzdobě nebo vybavení? Jak jsou ty obchody rozložené, jejich počet atd. 
I2: Mně se to líbí víc na Chodově. Nelíbí se mi to složení a jak jdou ty obchody za sebou, zní to blbě, 

že je to vlastně takový propojený. 
I1: A že když si jdeš někam pak sednout, tak je to takový dohromady, tady je to takový divný, když 

jde jedna do KFC a druhá do mekáče, tak se cítíme divně, když to pak neseme sem, třeba. Je to 
takový oddělený. 

G: Je tu ještě něco, co je tu dobré, nebo naopak? To třeba toalety? 
I2: V prvním patře asi žádné nejsou, nebo o nich nevím. Na druhém patře jsou…nebo v přízemí nejsou 

a v prvním jsou, to by mi asi vadilo.Ale oni to dělají asi proto, aby tam nechodil každý. 
I1: A taky je to asi určité lákadlo, že než člověk dojde k záchodům, tak si musí projít ty patra 

s obchody. Ale jsou docela čisté. 
G: Takže se Vám líbí?  
I1: Ano. 
G: Myslíte si, že to nějak konkuruje okolním obchůdkům? 
I2: Já si myslím,  že jim klesají tržby, že jim to přebere hodně zákazníků. 
I1: Je to těma nízkejma cenama, kdyby tady neměli Tesco, tak lidi by sem nechodili asi vůbec, protože 

lidi sledují reklamy a chodí sem kvůli tomu, že je to tady levný, ale kdyby to tak nebylo, tak si 
myslím, že by sem nikdo nešel.  

I2: U nás se taky okolo staví pořád nový a nový centra a pak ty malý obchody krachují. 
G: Mluvily jste s někým o tom, jaký dopad to má? 
I2: No, tady u nás, prostě naši na to nadávají a nechodí tam. Oni prostě nemají rádi  davy a je to tady 

prostě uzavřený, naší mámě se tady udělá špatně, když sem vejdou. 
I1: Moje mamina taky pomalu omdlévá. 
I2: Mně totiž strašně děsí, že ty nákupní centra jako by nahrazují náměstí, že už jako by v dnešní době 

nevznikají náměstí, kde by se ti lidé potkávali a kde by proudili, ale jsou jenom takovéhle 
uzavřené krychle a bojím se toho, aby vubec do budoucnosti ještě vznikaly. To jsou samé 
architektonický stavby a to je strašně divný. To je prostě krychle. A náměstí vlastně nevznikají a 
zanikají malé obchůdky. To je podle mě děsivá budoucnost. Že se přesouvá dění sem. 

I2: A i tady v Praze byla náměstíčka, kde se lidé znali, ti, co tam prodávali, ale teďka jako už ne. 
Nechtěla bych tady bydlet, moc jim to nezávidím. 

G: To je zajímavé, tenhle postoj k životu v Praze a obchodnímu centru. Můžu se zeptat, jak dlouho tu 
jste během jedné návštěvy?  

I1: Tak dvě hodiny. 
I2: No, tak asi dvě i víc hodin. To fakt záleží na tom, co děláme. Když totiž jdeme do kina, tak je to 

samozřejmě i víc. Když zase jenom do Tesca nakoupit pár potravin, tak je to míň.  
G: Projdete si obchody, nakoupíte si a pak si jdete posedět sem… 
I2: Hm, přesně tak, někdy ten nákup v Tescu vynecháme a jdeme jenom po obchodech.  
G: Mohla bych se zeptat, o čem se tu bavíte? Co tu probíráte? 
I1: Všechno možný, od školy…My se známe skoro od malička, takže taky záleží, s kým tu člověk je, 

že jo.  
I2: No, ale vyloženě vážné téma bych sem asi probírat nešla. To bych si zvolila něco jiného. 
G: A co je tím důvodem? 
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I2: No, tak není to tady příjemný na to, jo. Abych se tu kámoše svěřovala a poslouchalo nás tady hafo 
lidí okolo, to ne. To radši někde, kde je to intimnější.  

 
4) I1: Žena, 19 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 5-Smíchov 

I2: Žena, 19 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 1-Malá Strana 
 

Délka rozhovoru: 00:16:21 
Čas rozhovoru: 15:05 
 

G: Tak, chtěla bych se zeptat, jak často sem chodíte - je to alespoň jednou týdně? 
I1: Tak dvakrát za týden, když si potřebuji něco koupit, tak tu moc jiných možností nemám. 
I2: Já taky tak, občas možná více. Já jsem tu chodila na střední, takže jsem tu byla častěji. 
G: Takže to, že je to blízko, je důvod toho, proč si vybíráte zrovna tohle centrum? 
I2: Hm, no. Pro nás není příliš užitečné cestovat jinam, ale to neříkám, že to neděláme. 
G: Bydlíte odsud blízko?  
I2: Tady kousíček… 
G: Je ještě nějaký jiný důvod, proč si volíte toto obchodní centrum? 
I1: Vyznáme se tu, není to strašně velký a zmatený, jako některý jiný, jako například Chodov, ten 

nemáme rády. A nebývá tu tolik lidí, občas je tu nával. 
I2: Jo, tak to je pravda. Tím, jak je to asi menší, tak tu tolik lidí není.  
G: Je tu ještě něco, co se Vám tu líbí? 
I1: Je to tady normálně zařízené, ne jako Palladium, který je nepřehledný a jsou tam i takový drahý 

obchody v rámci toho centra. Tady to není tak strašný.  
G: Tady se vám to zdá přijatelné?  
I1: Jo, tady je to dobré. Není tady nic, co by bylo příliš drahé oproti Palladiu, tak všeobecně je to tady 

přijatelné.  
G: Je tady něco, co vám vysloveně vadí? Nevýhody, negativa… 
I2: Dost často tady mají nefunkční záchody a válejí se na nich feťáci (haha). Zrovna minulý týden ráno 

se tam v osm ráno v půl deváté ráno válel feťák na dámském záchodě, úplně sjetej, ty jo.  
I1: To je pravda, no. 
G: To je hrozné, s těmi záchody. Je tu ještě něco, co byste změnily? Někteří si stěžují na nedostatek 

zeleňě, jiný na hluk… 
I1: Tak ta zeleň mi nevadí, to je docela dobrý, vždyť nahoře je Sacre Couer, to mi nepřijde tak hrozné. 
I2: S tou zelení mi to nepřijde, vždyť tu něco je. Spíš by tady mohl být nějaký dětský koutek, kam by 

se zavřely ty děti a nepobíhaly by tady.  
G: Ale on tu je (ha). 
I2: Aha, no, i tak je tu dost dětí.  
G: Líbí se vám, nebo nelíbí, obchodní centrum z venku, ten plášť v té okolní zástavbě?  
I1: Já si myslím, že to sem docela zapadá. Ted určitě, teď nevyčnívá.  
G: A před tím sem nezapadal? 
I1: Tak předtím tady byla tatrovka a nebyly tu ty kanceláře naproti. 
G: Ten Zlatý Anděl? 
I1: Hm. Ta továrna sem moc neseděla, tohle je takové modernější a lepší. 
I2: Já bych řekla, že to centrum vypadá docela dobře, není to vidět ze všech stran, je to takový 

zapadlý. 
G: A to vnitřní vybavení? Výzdoba, barvy atp., co na to říkáte? Jak to hodnotíte? 
I1: Podle mě by tu mohlo být víc laviček, kam by se dalo sednout mimo stravovací zařízení. Něco pro 

odpočinek. 
I2: Tak mě se tu to provedení líbí, nic výrazného, co by člověka uráželo. 
G: Říkala jste, že bydlíte kousek. Zdá se Vám, že to centrum nějak ovlivnilo okolí? 
I1: Je tady teď v poslední době strašně moc lidí. Když člověk vystupuje z tramvaje, tak je vidět, že 

tady vystupuje stejně lidí jako třeba na Václaváku, jako v takových těch centrech. Dřív tady 
člověk nezakopl o turistu a teď je to strašný.  

G: To mě zajímá, mohla byste mi srovnat tu dobu, kdy tady to obchodní centrum nestálo s tím 
dneškem? 
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I1: Je tu čistěji, to určitě. No, dřív to tady bylo fakt takový hrozně ošklivý. V některých knížkách jsou 
ještě staré fotky, jak to tady vypadalo. A tam, kde je teď zastávka tramvaje devítka, jak tam jsou 
teď malý obchůdky, tak tam předtím bylo bistro a úplně se tam slejzali ti bezdomovci z okolí. 
Tam, kde teď stojí Anděl, tam bylo parkoviště, tak chodily krysy velký jak kočky (haha), no 
vážně. 

G: Takže je možné říct, že do toho ti investoři investovali? 
I1: No, to určitě. 
G: To je docela pozitivní. Byla pro vás výstavba centra spíše výhodou? 
I1: No, tak jak se to vezme. Kdybych bydlela trošku dál, teď bydlím na hlavní ulici, takže když se tady 

něco koná, jako například velikonoční trhy, tak nám vybrují okenní tabulky, takže to je takové 
nevýhodné, ale spíš bych to brala jako výhodu. 

G: Můžete mi říct, jakou úlohu hrají obchodní centra po lidi? 
I2: Tak určitě je to nový způsob trávení volného času. 
G: Taky to tak vnímáte, konkrétně vy? 
I1: Ale jo, protože vono, když se chcete sejít s kamarádkou, tak vono není už pomalu kam jít. Ostatní 

restaurace jsou tady třeba plný. 
G: Hm, takže si tu krátíte čas. Mohly byste mi popsat, jak vypadá taková vaše návštěva? Od prvního 

okamžiku, co vejdete do centra, do posledního okamžiku. Abych si mohla udělat představu, jak 
tady ten čas trávíte. 

I1: Já myslím, že jsme velice unikátní. My šestkrát dokola obejdeme přízemí a pak první patro, pak 
vylezem ven. 

I2: Stále mluvíme a nevnímáme, co je okolo, anebo, když si chceme něco koupit, něco na sebe nebo 
elektro, tak jdeme do toho obchodu. Ale většinou si to rychle vybereme a jdeme zase pryč. 

G: Takže tady většinou chodíte a bavíte se. 
I1: No, taková procházka. 
G: A poté se zastavíte tady nahoře? 
I2: Jo, protože nás to zmůže, tak si ještě posedíme tady nahoře (ha). 
G: A jak dlouho vám tohle korzování tak trvá? Chtěla bych vědět, jak dlouho tady jste v obchodním 

centru.  
I1: No, tak většinou kolem těch dvou až tří hodin. Tady v mekáči sedíme třeba až dvě hodiny a 

kecáme, ale většinou je to míň. Záleží, jestli máme ještě něco jiného na práci.  
I2: To je pravda. 
G: A můžu se ještě zeptat, kdy sem asi chodíte? Máte nějakou oblíbenou denní dobu? 
I1: To je asi dané tím, kdy máme školu. Ale většinou sem chodíme odpoledne, když se chceme 

pokoukat po obchodech, nebo navečer. 
G: A když se zastavíte tady nahoře, chodíte jen do mekáče, nebo i jinam?  
I2: Jak kdy, většinou sem. 
G: A proč? Co má mekáče před ostatními podniky? 
I2: Protože v Nescafé měli kafe taky za pětatřicet pro studenty, ale už ho mají za čtyřicet, tak už je 

vlastně jedno, jestli pijeme hnusný kafe z mekáče nebo z Nescafé. 
G: Tak už vás sem nic jiného do mekáče neláká? 
I1: No, měly jsme tamhle místo u vchodu, kde jsme pozorovaly lidi, dobra lokace.  
G: Kdybych si to chtěla uspořádat, chodíte sem po nákupech, nebo je to místo, kde si dáte sraz 

s kamarádkou? 
I1: Je to spíš takové vyústění, není to místo, kam bychom chodily záměrně. 
I2:...ale dost často tady skončíme. 
G: Kam jinam byste tedy záměrně šly si posedět s přáteli a pobavit se? 
I: Prostě chodíme někam jinam (haha). 
G: A proč zrovna jinam? 
I1: Tak, tady je to takový pitomý na večerní zábavu. Obchody se zavírají, já nevím, kdy (…) i ty 

restaurace. 
I1: Ani ty restaurace tady nejsou nebo není to na posezení, je to vyloženě jenom přestávka mezi 

nákupama nebo na to kafe, ale ne na to si posedět s přáteli. 
I2: Ty restaurace nejsou moc příjemný, nemá to atmosféru. 
I1: A je tu hrozně moc lidí, kdyby si člověk chtěl sednout s pár kamarádama, tak je to málo intimní.  
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G: Vy teda chodíte někam jinam. Kam? 
I1: To je těžko říct, jak s kým, jak kdy, jak je čas a jak peníze. Jsem měla možnost jít někam do 

nějakého lepšího zařízení, někam do kavárny, tak jsem šla samozřejmě tam, ale kafem za třicet 
korun taky nepohrdnu.  

G: A když už tu sedíte, jako hodnotíte zařízení a výzdobu mekáče? 
I2: Nějak extra se mi nelíbí, ale není tu nic, co by mi vadilo. 
11: Mě asi taky ne. 
G: A co říkáte na personál? 
I2: Tak normálka, klasika. Brigádníci, občas některý neuměj, některý uměj. 
I1: My s nimi spíš soucítíme, protože máme hodně kamarádů, co tohle dělají taky.  
G: A vyhovuje vám, nebo naopak ne, že je to fast food? Že nemusíte čekat, až dorazí číšník a tak… 
I1: Časově asi jo, cenově asi taky, ale chuťově nebo nějaký zdraví, to asi ne. 
I2: No, to fakt ne (ha). 
G: Má Mekáč nějakou atmosféru? 
I1: Ne. Jsou tu balonky pro děti a to velké žluté emko. To má podle mě daleko k nějaké atmosféře. 
G: Co si zde nejčastěji dáváte? 
I2: Tak jestli mohu mluvit i za kamarádku, tak kafe, shake, číze, možná, to je všechno. 
I1: Občas zmrzlinu, když je teplo a léto. 
G: A cenově se vám to teda zdá přijatelné? 
I2: Hm. Jako nekupuji to každý den, takže si to můžu dovolit. 
G: Když tu takhle sedíte, o čem asi disktujete? Jsou vaše témata spíše vážná, nebo mluvíte o 

událostech lehčího rázu, třeba o vtipných událostech nebo tak? 
I2: No, tak naše politiky fakt neprobíráme (...), ale tak, co se stalo u nás nebo u nich doma, ve škole a 

tak (...) a taky, kdo z celebrit zas udělal nějaký průšvih, třeba jako Agátka Hanychová (ha).  
G: Pozorujete, že by se tu vyskytovaly nějaké typy lidí? Např. maminky, teenageři, manažeři, 

důchodci… 
I1: Já myslím, že sem chodí hlavně mladší lidi, v okolí je pár škol. Pro středoškoláky je to pomalu 

nejlepší místo, kde se naobědvat, nebo to tak aspoň vnímají. 
 
5) I: Žena, 55 let, Středoškolské vzdělání, Důchodkyně (bývalá učitelka v mateřské škole), 

Praha 8. 
 

Délka rozhovoru: 00:21:23 
Čas rozhovoru: 16:00 

 
G: Mohla bych se tedy předně zeptat, jak často toto OC Nový Smíchov navštěvujete – kolikrát týdně, 

resp. měsíčně? 
I: Tak je to jednou týdně, jednou za čtrnáct dní. 
G: Proč si vybíráte zrovna tohle centrum? Máme ještě jiná, např. na Zličíně, Černý Most atd. 
I: No, tak máme to nejblíže z bydliště, jako, to je asi tak. 
G: A proč chodíte to do centra? Za jakým účelem? 
I: No, tak na nákup, podívat se, co mají jako kde hezkého, takhle, a s klukem si jako pohrát.  
G: Takže Vám obchodní centrum nabízí zábavu pro děti? 
I: Tak jako můžu je vzít i někam jinam, jako jo, takže, když jsme tady na nákupu, tak aby si za 

odměnu, když se mnou chodí, tak aby se chvilku jako odreagovali (ha). 
G: A využíváte tady klouzačky v mekáči nebo chodíte do dětského koutku v prvním patře? 
I: No, tam do dětského koutku. Tam taky chodíme. Je to tam hezky udělaný, je tam využití, že si tam 

mohou pohrát, jako pojezdit a tak. Ale chodíme i sem, do mekáče. 
G: Aha, tak to spojujete. Jak dlouho tu trávíte čas než to všechno zvládnete? 
I: No, tak to je různé. Když si tu vnuk hraje dlouho, tak jsem tu i tři hodiny, ale většinou tak ty dvě.  
G: Myslíte si, že má centrum nějaký dopad na okolí? Na lidi, obchůdky a tak? 
I: Jo, tak to je těžké říci. Myslím, že ohledně toho nákupu to je dobré.  
G: Chodíte i do jiných obchodních center tady v Praze? 
I: Ale jako taky, ale moc ne. Já radši chodím sem. Nebo taky třeba do přírody (ha). 
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G: Dobře, a jak hodnotíte tohle centrum co se týče té vnitřní výbavy a zařízení? Je tu něco, co se Vám 
tu líbí, nebo naopak nelíbí? 

I: No (haha), tak na tohle jsem se nijak nezaměřila, nebo tak jako, jo. Tak jako, je tady hodně 
zajímavých obchůdků, kde se dá leccos hezkého koupit, jako tak.  

G: Mohla bych se zeptat, jestli je tu něco, co se Vám tu nelíbí a změnila byste to? 
I: To si myslím, že ne, že jako. Pro mě je to dostačující. 
G: Takže tady máte dostatečný počet obchůdků i značek, barvy se Vám líbí. Všechno dobře. 
I: Jo, je to.  
G: Chodíte sem nakupovat potraviny do Tesca i nepotravinářské zboží do těch módních obchodů?  
I: Ano, je to.   
G: Vidíte v tomhle centru nějaké výhody z tohohle hlediska? 
I: No, tak myslím, že je to tak nějak vcelku, pohromadě, že si můžete koupit od potravin až po 

oblečení. Všechno tady seženete, asi tak nějak (...) I v normě těch peněz. 
G: Přijdou Vám tedy ceny přijatelné? 
I: No (ha), tak jako, něco je levnějšího, něco dražšího. Se to kompenzuje s těma slevama. Že si tady 

dokážou vybrat lidi i s málo penězi, tak jako. I tady v tom Tescu je tady ta značka Cherokee a ta je 
taky dobrá na to dětské oblečení, dámské a pánské. 

G: Jaký máte názor na to, jak vypadá centrum z venku? Když sem jdete z ulice, jak na Vás působí? 
I: A tak já myslím, že docela jo, jako. Já jsem to zatím nějak nepozorovala, neuvažovala jsem nad tím, 

ale zdá se mi, že to jako tady zapadá, na tu Prahu 5. Člověk si na to nějak zvyknul. 
G: Mohu se zeptat, kde bydlíte? 
I: Tak já bydlím na Praze 8, ale jsem teď u syna, který přebývá na Praze-západ, takže sem dojíždíme. 

Jsem teď spíše u něho. 
G: Takhle. Takže tu přes Smíchov můžete přejíždět. Hm. Navštívila jste tuto oblast ještě před tím, než 

se tu postavil Nový Smíchov? 
I: No, ano. Znala jsem to tady. 
G: Dokážete mi to porovnat, jak to vypadalo před a jak po? 
I: Tak já myslím, že se to trošku pozměnilo, jako ten rámec toho okolí. Vyrůstá tady ta zeleň, sem tam 

pro to něco udělali. Myslím si, že je to tady lepší.  
G: Vnímáte to, že ta stavba je tedy spíše výhodnější, že tady centrum postavili? 
I: Tak tak, je to asi plus. Tak co si pamatuji. 
G: Jak vnímáte interiér, tedy to vnitřní vybavení a tu výzdobu tady? Zamlouvám se Vám, nebo ne? 
I: Tak je to tady dobrý. Je to tady prosklený, je tu přístup světla. Možná o trošku víc zeleně, ale ujde. 

Určitě je tu někdy více lidí, ale to jako asi k běžnýmu životu patří.  
G: A co se týče obchůdků? 
I: To je taky dobrý, no, to je. 
G: Můžete mi popsat Vaší návštěvu? Od okamžiku, kdy sem vejdete, do okamžiku, kdy odejdete? 
I: Jj, tak my se jdeme podívat po krámech, možná, když se nám něco líbí, tak to koupíme, potom si 

taky párkrát zajdeme s vnoučkem do kina (…) no, a potom nějaké to občerstvení si kluk dá. Já to 
jako moc nepreferuji, moc to nemusím, ale jako tomu dítěti to teda dopřeji. 

G: A multikino využíváte často? Pokaždé, když tu jste? 
I: To ne, když jdou nějaký ty nový pohádky, tak na ně jdeme, jako. No, no, no.  
G: Takže tak dvakrát do měsíce?  
I: Ne, to jako ne, tak jednou do měsíce. 
G: Pochopila jsem, že si nejčastěji vybíráte ten mekáč z ostatních restaurací. Chodíte sem po 

nákupech? 
I: Ano, po nákupech.  
G: A mohlo být tak, že byste sem šla s kamarádkou kvůli posezení, aniž byste předtím nakupovala?  
I: No, tak možná s tou kamarádkou bych sem jako zašla, dát si kafe, ale nic většího. Ale zatím jsme to 

vždycky spojily s těmi nákupy. 
G: A kdybyste měla jít na večeři nebo někam si poklábosit s přáteli, volila byste mekáč? 
I: Ne, to bych…No, možná že v některé jiné restauraci bych si něco vybrala, tomu bych se zase 

nebránila. To jako můžeme. Sem bych třeba šla se svojí sestrou, že bychom to spojily s podíváním 
se po nákupech, že bychom si zašly na kafíčko, ale jinak preferuji restaurace, prostě chodíme 
jinam. Když se něco slaví, tak bychom našly něco jiného.  
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G: A proč byste si volila jinou restauraci mimo OC? 
I: Tak je tam asi větší klid, klidnější prostředí. Myslím si, že obsluha je na určité úrovni.  
G: Dobře, a když tedy po těch nákupech jdete sem, jak hodnotíte tady ten mekáč? 
I: No, tak je to jako hezký prostředí. Zajdu sem se synem, ale že bychom to vyhledávali jako každý 

den, to ne. Je tu hezký dětský koutek. Na to rychlé občerstvení je to tady taky dobré. 
G: Takže Vás sem láká také to, že si tu děti mohou hrát? 
I: No, no, no.  
G: A nechala jste si tu někdy dělat oslavu narozenin? 
I: Ne, to ne.. 
G: A nechala byste si? 
I: No, tak jako, mám vnoučata a dneska ten trend je, že děti si chtějí pozvat kamarády do tohohle 

zařízení, tak to potom bych volila, aby jim člověk udělal radost. Takže by to tady mohlo být... 
G: Je tady něco, co se Vám nelíbí? Co byste změnila? 
I: Ne, je to tady dostačující. 
G: Co si zde nejčastěji objednáváte? 
I: Tak toho cheesburgera, jako, koktelj jahodovej pro kluka, někdy klukovi vezmu meníčko. 
G: Jaký máte názor na tu cenu? Zdá se Vám to přijatelné, nebo ne? 
I: Myslím si, že ten hamburger za těch 20Kč je jako přijatelná cena, jako jo, to meníčko, když jdete 

jednou za čas, tak to se taky dá. Je to dobrý. Zatím. 
G: A jak se to líbí malému? 
I: Jo, ten je tady spokojenej. On vždycky říká, že půjdeme jako na autíčka do koutku a dolu do 

hračkářství a pak taky sem, tady na tu klouzačky. 
G: Jak jste nebo nejste spokojená s obsluhou? 
I: No, jde to. Nerada stojím jako fronty (haha), nemiluju je, to bych se taky otočila a šla, takže sem 

vždycky jdeme, když tu nikdo není. 
G: Když tu sedíte a koukáte po okolí, vnímáte, že by sem chodil nějaký typ lidí? Maminky, manažeři, 

dospělí, staří atd. 
I: Tak já si myslím, že je to taková směsice, jako jo.  
G: Využíváte kromě multicentra jiné služby? Je tu nějaký relax centrum, fitness atd. 
I: To jako ne..Přemýšlela jsem, že bych si jako došla ke kaděřníkovi sem, protože se tady na Andělu 

nemůžu nikam dostat, tak to jediný.  
G: Jakou úlohu pro Vás hraje centrum? V době komunismu to tady moc nebylo, ale v devadesátých 

letech se to změnilo a začaly tu v Praze růst obchodní centra. Jak to vnímáte, vy jste určitě dobu 
komnismu musela zažít… 

I: No, tak jedině, že jako člověk tady může nakoupit pod jednou střechou. Myslím si, že je lidé 
navštěvují dřív než kdysi. Dříve nebyly krámy otevřeny v sobotu a neděli, bylo to jen do pátku 
nebo sobota dopoledne. A dnes, když lidé odpočívají v sobotu, tak jdou sem, do toho OC.  

G: Mohla byste mi to přiblížit?  
I: Lidé jezdili více do přírody, na chaty, lidé měli chaty. I já sama mám, tak jsme jezdili na chatu do 

neděle, věnovali se dětem a chodili na procházky. Záleží na tom druhu lidí. Dnes někteří lidé 
chodí do přírody, jiní radši do obchodního centra. Já sama za sebe si taky se sestrou zajdu někdy 
na obchůzku (ha). Není to ale pravidlem. 

G: Když si sem zajdete se sestrou, jaká tématu tu probíráme?  
I: No, tak asi tu rodinu i běžný starosti. Zatím jsem proplouvaly životem, že nebyly velké problémy, 

takže zatím jen něco ne vážného. Jako neříkám, že se na to nedostane, třeba na nějaké tragické 
události ve společnost nebo na ty politiky, ale není to stěžejní.  

G: Dokážete mi říct Váš názor na to, jaký bude vývoj nákupních center v budoucnosti? 
I: Tak já si myslím, že to budou lidi hodně využívat. Ona i ta zvědavost člověku nedá, že se tam jde 

podívat, jako, co tam vyrostlo a co tam mají.  
 
6) I: Muž, 44 let, Vysokoškolské vzdělání, Konzultant, Praha 5-Motol. 
 

Délka rozhovoru: 00:17: 08 
Čas rozhovoru: 18:45 
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G: Mohu se zeptat, jak často navštěvujete toto obchodní centrum? Je to alespoň jednou týdně? 
I: Tak třikrát, čtyřikrát, no, protože je tady fitness. 
G: Jasně, takže využíváte fitness. To je dobré. Je ještě nějaký jiný důvod, proč navštěvujete tohle 

obchodní centrum? 
I: No, převážně kvůli fitnessu. Nakupování, to jen občas. Spíš ten fitness nebo kino ještě.  
G: Chodíte i do jiných obchodních center tady po Praze?  
I: Ano. Byl jsem v Palladium, taky na Chodově. Ale není to tak, že bych tam byl třikrát týdně, jo. To 

spíše, že někdy nakoupit nějaké to oblečení a tak.  
G: Takže  tam chodíte třeba jednou měsíčně? 
I: No, to asi ne. To tak jednou za čtvrt roku, možná někdy dvakrát. 
G: Má vůči nim Nový Smíchov nějaké výhody a nevýhody? 
I: Tak hlavně největší výhoda je asi poloha, protože většina těch ostatních je někde úplně mimo, 

zatímco tenhle hned za rohem. 
G: Jak se sem dopravujete? 
I: Autem. Občas i MHD, ale většinou autem. 
G: Jste s těmi garážovými prostory spokojený, nebo byste tu něco změnil? 
I: Jo, spokojený. Je to docela čistý, hodně místa a je to i ty tři hoďky zadarmo, což já stihnu tu 

posilovnu. 
G: Jsou tu ještě nějaké výhody či nevýhody? 
I: Výhoda (…) tak asi to, že mi tady tak nějak nic moc nechybí. Jako obchodní centrum je to dobrý… 
G: Co třeba počet obchodů, módní značky… 
I: … to je podle mě dobrý. 
G: Využíváte kromě fitness a multikina ještě nějaké jiné služby? 
I: Ne, jenom fitness, multikino a jídlo. 
G: Myslíte, že byste mi dokázal zhodnotit tu vnější fasádu tohoto centra? Zajímá mě, jak vnímáte 

vnějšek… 
I: No, tak rozhodně vypadá lépe než ta továrna, co tu bývávala kdysi. 
G: Znáte tu dobu a to prostředí, kdy tu tohle obchodní centrum ještě nestálo? 
I: No, ano, já se tu pohybuji docela dlouho. Já si myslím, že i uvnitř je to ok. Řekněme, že to není 

žádný architektonický skvost, ale byla nějaká snaha se trošku odlišit. Nemyslím si, že by to nějak 
narušovalo, nebo jak to mám říct, to okolí.  

G: Můžete mi porovnat, jak to tady vypadalo dříve a jak vypadá Smíchov dnes?  
I: Je tady víc lidí, rozhodně. To přitáhlo spoustu lidí. Tak Anděl byl vždycky křižovatka kvůli tomu, že 

tady bylo metro a tramvaje, autobusy, ale teď je to ještě víc. Je tu také víc obchodů, podle mě. 
Dřív to takové nebylo. Taky mi vyhovuje, že když už musím nakupovat, tak to mám na jednom 
místě, takže to sfouknu najednou. Já nejsem ten typ, co chodí do center nějak často nakupovat, pro 
mě je to utrpení. Dřív ten Anděl končil Nádražní a Štefanikovou. Tím to vlastně bylo daný. Že 
tady vlastně byla jedna továrna, druhá továrna a mezi tím jezdili tramvaje. Jako nic moc. Já jsem 
se nesetkal s člověkem, kterému by se to líbilo, který by to tady měl kdysi rád. To centrum není 
nijak obzvlášť nápadité, z hlediska té architektury, ale prostě je to lepší a hlavně je to funkční. 
Místo té továrny to sem přitáhlo lidi, a tak je tady díky tomu živo ještě po půlnoci. Je to živější, 
než to bylo, protože předtím vlastně, když ti lidi odjeli z práce domů, tak v těch devět hodin to 
tady chcíplo. Tady nebylo nic.   

G: Myslíte si, že to ovlivnilo i trávení volného času u lidí? 
I: Tak obecně ta obchodní centra jsou pohodlná. Co v tom vidím, že to začíná plnit funkci kultury. 

Místo toho, aby ti lidi jeli někam na výlet, tak jedou do toho obchodního centra a stráví tam třeba 
celý víkend nebo celou sobotu nebo celou neděli. To mi přijde, já nevím, já bych to takhle nedělal. 
Jenže dnes je to jednodušší. Dřív tato možnost nebyla, jako chodit po městě od jednoho obchodu 
k druhému, to je šílený, a když si ještě naplánujete trasu obchody – restaurace – kino, tak obejdete 
půlku města. Takhle je to na jednom místě, ty lidi to nemusí řešit, prostě tam pojedou. Teď má 
většina těch center dětský koutky, tak tam ty děti odloží, ještě kdyby přibudovali aquapark, tak ty 
lidi by z toho nevylézali (haha).  

 
G: Můžeme se zaměřit na to, jak vypadá Vaše návštěva obchodního centra? 
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I: Tak devadesát procent případu je to buď fitness, pak nějaké to jídlo a občas ten nákup, třeba nějaké 
jídlo, něco menšího, co chybí, třeba mouka, nebo je to naopak restaurace třeba na večeři a pak do 
kina. 

G: To mě zajímá. Jak tedy využíváte ty restaurace?  
I: To je ve spojení s tím kinem. Vysloveně jen do restaurace sem, to nikdy.  
G: To chodíte jinam? 
I: To mám radši něco jiného. Takhle, ono záleží. Když jdu na jídlo sám, tak to jdu do fast foodu. Ať je 

ráno nebo večer, ale když mám společnost, kamaráds nebo ženu, tak jdu někam do normální 
restaurace na normální jídlo. 

G: Mě by zajímalo, jaké jsou ty důvody toho, že si volíte tu podle Vás normální restauraci… 
I: Je tam kvalitnější to jídlo, je rozmanitější, protože tady je to celkem omezený. To je jedna věc. A 

celkem chutnější, celkem. Jako fast food, to je spíš pro zaplácnutí toho hladu, než si to spíš užít. 
G: Vnímáte, že by byla nějaká rozdílná atmosféra mezi fast foodem zde a normální restaurací? 
I: Tak prostředí mi nijak nevadí, protože oni jsou některé hospody, které jsou horší než tohle. Já 

hodnotím hospodu podle kvality jídla, kvality obsluhy, kvality interiéru. 
G: A jste schopný mi podle těchto kritérií vyhodnotit i Mcdonald´s? 
I: Tak to je standardní. To je takový, co neurazí a nějak moc nenadchne. Takový standardní. 
G: Chodíte sem i do jiných restaurací?  
I: Tak asi ještě KFC. Záleží. Snažím se to nějak střídat s mekáčem. 
G: Líbí se Vám výzdoba tady mekáče, třeba barvy, posezení atp., nebo je tu něco, co se Vám nelíbí? 
I: Tak je to takové sterilní, no, tak tady v tom otevřeném prostoru se toho nedá nic moc dělat, no, jako 

dalo by se, jo, ale...Místo toho jednoho velkého stromu bych sem dal víc nějakých malých kytiček. 
Architekt si s tím mohl víc pohrát. 

G: Je tu něco, co Vám vysloveně vadí? Dětský koutek, fronty… 
I: Ne, to ne. Naopak, ten dětský koutek je pro děti takový magnet. Když jsme měli holku malou, tak ta 

Mcdonald milovala. 
G: Myslíte si tedy, že ten dětský koutek je pro děti? 
I: Tak v podstatě je to dělané pro děti, aby sem natahali rodiče. Protože většina rodičů to jídlo moc 

nemusí, a naopak pro děti je to jídlo jednoduchý a akceptovatelný a nejdůležitější je, že nemusí 
čekat. Protože když chodí děti do normálních hospod, já nevím, dneska už většina hospod má 
nějaké dětské jídlo, menší porce nebo i speciálně zaměřený jídelníček na děti, ale i tak, stejně to 
dítě tam sedí a musí počkat, než to jídlo přinesou. A tohle vím podle dcery, že tohle nesnášela 
úplně nejvíc. Pro ní byl mekáč hurá a normální restaurace ble. 

G: Měla ráda i tady ty prolézačky?  
I: Jo, taky. Když se tam ještě vešla (haha). 
G: Můžu se zeptat, kde bydlíte? 
I: Tady u Motole. 
G: Myslíte si, že jsou restaurační zařízení důležitou součástí tohoto centra, nebo ne?  
I: No, tak určitě. Já si myslím, že po několikrát to působí spíš tím dojmem, že ty lidi, hlavně ti, co tu 

bydlí nebo pracují v okolí, sem přijdou klidně za jídlem a po cestě něco uvidí v těch výlohách. 
Právě proto je to v tom třetím patře, aby po cestě člověk něco viděl a koupil.  

G: Můžu se ještě zeptat, jak dlouho tu trávíte čas Vy? Říkal jste, že chodíte do fitka, pak nějaké jídlo, 
občas nákup… 

I: Tak maximálně do dvou hodin – fitko, jídlo. 
G: Jaký vývoj, podle Vás, bude mít obchodní centrum? 
I: Bude se transformovat, víc rozvíjet ta zábavní část, protože ty obchody, když to porovnám 

s Německem nebo Rakouskem, tak ty nakupovací možnosti nejsou takové jako tam, proto to tak 
rychle roste, ale za určitou dobu to narazí na nějakou nasycenost a už to nebude takové. Ty centra 
budou muset přijít s něčím jiným. Už teď, když mají multikina, jsou úspěšnější než ty centra, která 
je nemají. Třeba když to porovnám s Tescem na Stodůlkách nebo jinými obchody, no přesně, tak 
to centrum se v podstatě moc nelišilo. Tam bylo parkoviště a docela dobrý výběr jídla, ale ty 
obchody byly trošku slabší, eventuelně nábytek, ale do toho moc lidé nechodí, to je jednorázová 
akce. A bylo vidět, jak tam chodilo méně lidí, tak ty restaurace museli zavřít, protože se jim to 
nevyplatilo, a pak zavřeli ty obchody. V tom má Anděl výhodu, že tady má i zábavu. V tom by 
mohla být budoucnost, nabídnout větší možnost zábavy – nejenom to multikino, ale i něco navíc.  
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G: Ještě bych chtěla využít toho, jestli byste mi mohl říci, jak jste trávil čas předtím, kdy tady to 
centrum nebylo? 

I: Tak to bylo jednoduchý, to bylo hodně podobný tý komunistický době. Krámy byly v neděli 
zavřené, takže ty lidi se museli věnovat něčemu jinému – víc cestovat po památkách nebo se 
věnovat sportu. Teďka je to jednodušší. Teď jdou po těch obchodních centrech.  

G: A jak to vypadalo s restauracemi? 
I: No, to bylo hrozný, to se nedá vůbec porovnat. Před tím rokem osmdesát devět nebo devadesát se 

v Praze po deváté desáté večer nedalo najít. Restaurace sice byly otevřené, ale už se nevařilo. 
Nebo nějaký noční podniky, to vůbec neexistovalo. Já si myslím, že dnes mají lidi potřebu jíst 
dvacet čtyři hodin denně, protože někteří třeba dělají přes den, a v noci tak mají volno, takže 
logika v tom není, že v noci měli zavřeno.  



161 
 

Rozhovory s informátory-návštěvníky ve fast foodu McDonald´s dne 14. října 2009. 
 

1) I: Žena, 29 let, Středoškolské vzdělání, Mateřská dovolená (dříve zdravotní sestra), Praha 7-
Holešovice (dříve Smíchov). 

 
Délka rozhovoru: 00:06:17 
Čas rozhovoru: 18:05 
 

G: Mohu se zeptat, proč si vybíráte tenhle fast foodu z ostatních restaurací tady v obchodním centru? 
I: Hm, je tady levno (...) je to takový nejrychlejší, to občerstvení, a hlavně kvůli těm dětem, že tady tak 

můžou běhat, je to takový otevřenější a mohou si tu [nejen v playlandu, G.Č.] hrát, no.  
G: Je tu něco, co se Vám tu líbí?  
I: Je to tady hezký, ale já to tak nějak neřeším. I celý to obchodní centrum je dobrý, že tady to je pod 

jednou střechou. 
G: Chodíte sem sama, tedy myslím s potomkem, nebo i s kamarádkami?  
I: Tak hlavně s malým... 
G: Upřednostňujete nějakou denní dobu, kdy chodíte do McDonaldu? Třeba ráno, odpoledne či 

večer… 
I: No, většinou, pokud to jde a pokavaď to vychází, tak většinou kolem tý jedenáctý, půl jedenáctý, tak 

nějak, akorát dneska jsme to protáhli. 
G: Dneska jste tu celý den? 
I: No, od těch tří hodin. 
G: Je to tak, že by se doba, kdy sem chodíte, řídila podle aktivit syna? Podle jeho spaní, kroužků atd. 
I: Hm, my to máme různý. Spíš se domlouváme podle toho, kolik je tady těch lidí. Takže v těch deset, 

půl jedenáctý, jedenáct..To je takový ideální, akorát dneska jsme jeli později. 
G: Takže si myslíte, že tady dopoledne je těch lidí míň? 
I: No, určitě, jo. Je to vidět. 
G: Myslíte, že to tak dělají i ostatní maminky, tedy tím myslím, že by sem chodily dopoledne spíše 

maminky? 
I: No, většinou jo. Je to určitě víc než odpoledne, co si tedy aspoň všímám. 
G: A chodíte sem do Mcdonaldu se synem jen proto, aby si tu pohrál, nebo i s přáteli si posedět?  
I: Tak do mekáče asi tak, že jenom rychlé jídlo, něco a jde se.  
G: A na vínko s přáteli chodíte kam? Do jiných restaurací tady v centru nebo někam mimo obchodní 

centrum? 
I: No, to takhle ne. Já tady vůbec nebydlím, já jsem tu kdysi bydlela, ale teďka bydlím v Holešovicích, 

takže sem chodím, protože tu mám kolegyně a tak, tak se tu vlastně scházíme, máme to na půl 
cesty. 

G: Takže to vypadá tak, že si zavoláte a řeknete si, že se tu sejdete? 
I: Hm, většinou kam ještě chodíme, je ta pizzerie nebo jak tam mají tu Pandu. 
G: Aha, takže buď sem do mekáče, nebo do té pizzerie támhle naproti. Dobře. Jak vypadá Vaše 

návštěva? Od okamžiku, kdy sem vstoupíte, po tu dobu, co odejdete. Kam jdete, co tam děláte a 
tak.  

I: Tak záleží, odvíjí se to od dítěte, jestli potřebuje nakrmit, přebalit, prostě cokoli a buď se jdeme 
podívat někam po krámech, na chvíli, nebo si jdeme rovnou sednout. To jenom, když se shání 
nějaké oblečení, boty nebo něco. 

G: Takže to můžu chápat tak, že se může stát, že sem do Mekáče jdete, aniž byste šla předtím 
nakupovat? 

I: Jo, jo, přesně tak. Jenom si sednout, pokecat a jde se domu. 
G: A o čem tady mluvíte? Jaká témata asi probíráte? Dá se to nějak shrnout. 
I: Tak, když jsem tady s kolegyněmi nebo s někým z rodiny, tak drbeme o čem se dá, ale jsou to 

většinou příjemné věci, jako je rodina, práce.  
G: Probíráte tady i vážná témata? Myslím tím třeba hádky, politické či společenské události. 
I: Tak jako není to to hlavní, jo. Hádky asi jo, to je součástí života, ale probírat společenské události, 

to tu asi nechceme, na to je lepší jinačí prostředí, kde je klid a tak. Ne tady, kde se hlavně drba 
(ha). 
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G: Líbí se Vám tohle centrum nebo nelíbí co se týče z vnějšího pohledu? 
I: Jo, taková klasická stavba, která asi není nijak vyzývavá. 
G: Jak vnímáte vnitřek? 
I: To je asi podobné, taky nic vyzývavého. Je to přehledné, je tu vše, co člověk potřebuje. To mi stačí. 

Jestli to má to nebo to, to neřeším. 
G: Mohla bych se ještě zeptat, zda si pamatujete na tu dobu, kdy tu centrum nestálo? 
I: Jj. To tady dřív nebylo. 
G: A jak to tady vypadalo?  
I: No, hrozně (ha). Já si to vlastně pamatuju, že tady nebyo nic, když tady člověk chtěl někam jít, třeba 

na nákup, tak se muselo buď na Zličín, nebo mám pocit, že tehdy byl Černej most, nebo tak něco, 
ale jinak nebylo nic a fakt jako byly jen klasický potraviny, ale nic takhle velkého, kam by si 
člověk zašel najíst, posedět a zároveň i nakoupit. Takže to tady jako chybělo. 

G: A to okolí se nějak proměnilo? 
I: Jo, to jako jo. To musím říct, že tady to bylo takový šero, takový jako nic. Teď je to jiné.  
G: Co si tu nejčastěji objednáváte? 
I: Tady v mekáči cheesburgera a hranolky. 
G: Zdá se Vám to cenově přijatelné nebo byste byla radši, kdyby to bylo levnější? 
I: Je to takový levnější. Člověk se z toho nenají, je to takový rychlý, a spíš jenom, aby zahnal hlad. 
 
2) I: Muž, 33 let, Vysokoškolské vzdělání, Informační technologie, Praha 5-Smíchov 
 

Délka rozhovoru: 00:17:11 
Čas rozhovoru: 18:20 

 
G: Chtěla bych se zeptat na to, kolikrát týdně navštěvujete toto obchodní centrum. 
I: Tak vzhledem k tomu, že momentálně pracuji pro společnost, která vlastní toto obchodní centrum, 

tak je to denně.  
G: Můžete mi říci, ze svého pohledu, jaké výhody či nevýhody vidíte v tomto OC? Když tu jste denně, 

tak na to určitě máte nějaký názor. 
I: No, nevýhody asi žádné nevidím, protože si to ani nedovedu představit, že by nějaký mělo, ale to 

není z toho důvodu, že k tomu mám nějakou vazbu. Maximálně nevýhody by mohla být zátěž pro 
tu lokalitu, protože je to obrovský podnik, takže auta a tak, ale jinak je to koncetrace všeho, co 
potřebujete koupit na jednom místě.  

G: Takže to je podle Vás plus? 
I: Hm, ano.  
G: A co se týče architektury?  
I: No, jasně, tak dekora, si myslím, ve většině obdobných center není úplně na prvním místě. Hm, 

v tomhle je ale tohle centrum jedno z nejhezčích.  
G: Co se Vám tu konkrétně líbí? 
I: No, myslím, že hlavně ty odpočinkový místa na tý hlavní galerii, to si myslím, že není úplně běžný. 

Zdá se mi, že si tu lidi dávají srazy, že to slouží víc než jenom na ty nákupy. 
G: A co říkáte na exteriér? 
I: Tak asi ze strany, z toho hlavního vchodu, tak si myslím, že je to docela povedený, takový 

dominantní vstup. Tak celkově se to asi povedlo. 
G: A dokážete odhadnout, jaký to mělo vliv na pracovní místa? Co to dalo, vzalo? 
I: No, myslím si, že to obecně Smíchovu jedině prospělo. A to vím, protože na „pětce“ bydlím. Ta 

továrna sice mohla poskytnout teoreticky více míst, ale myslím si, že do centra továrna prostě 
nepatří.  

G: Takže bylo dobře, že byla přestěhována na Zličín?  
I: Hm, to jo. 
G: A proč si myslíte, že sem ti investoři investovali? Proč zrovna na Smíchov? 
I: Tak myslím, že to byl hodně kvalitní a fundovaný odhad, protože Anděl předtím bylo odporný 

zaplivaný místo, takže odhad byl dobrý, na druhou stranu, ta koncentrace dopravy je tady 
obrovská. Když člověk chodí tady po Andělu, jasně, ale zároveň to přineslo to obchodní centrum, 
protože se tady kříží všechny možný linky  metra a tramvají. 
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G: Dobře. Můžu se zeptat, jak probíhá Vaše denní návštěva? 
I: Tak denní návštěva probíhá především tak, že tady parkuji, zaparkuji auto a jdu do kanceláře, která 

je odsud pár metrů. S tím, samozřejmě, že všechny běžný nákupy, což v mým případě je 
především čistírna a nákup běžných potravin, vyřizuji tady, samozřejmě.  

G: Hm, a vyřizujete ty nákupy a tu čistírnu v nějakou pravidelnou dobu? 
I: Jo, to asi jo. Většinou je to večer po práci, ale může se někdy stát, že je to přes den, když mám čas 

v práci a jdu třeba někdy sem do jiných obchodů, tak to vezmu při jednom. 
G: Chodíte sem do restaurací?  
I:  Ne, tak to celkem minimálně.  
G: Aha, to je překvapující, když tu pracujete. Proč, to by mě zajímalo. 
I: Tak zaprvé, ta kultura toho stravování tady není úplně ideální, přece jenom je to obrovský podnik, 

velký pohyb lidí. Tak možná ještě na oběd, to by se dalo přežít, ale jinak ta kultura toho stravování 
nic moc. 

G: Máte to radši jinde než v obchodním centru? 
I: No, to určitě – třeba Potrefená husa nebo nějaká pizzerie. Tady něco okolo. 
G: A když jsem Vás tu chytla, když tu občas skončíte – proč zrovna McDonald´s? 
I: No, protože (...) čas. Potřebuji se jenom tak rychle najíst a potom jít pracovat. Ten oběd jsem měla 

dneska vydatný, takže teď se jen tak odbýt.  
G: Jak hodnotíte interiér tohohle McDonaldu? 
I: Zvláštní je, že ten interiér je horší než toho mekáče, který je dole na Andělu... 
G: …a v čem? 
I: Tak je teď docela nedávno rekonstruovanej, takže je nový. Tady, hlavně ten dětskej koutek, to je 

dost tragédie, tady. Já děti ještě nemám, takže mě to prostě ruší, no. Já tenhle mekáč úplně rád 
nemám, ale prostě jsem si přišel sníst dva hamburgery, takže, kdybyste mě neoslovila, tak bych 
tady strávil deset minut.. 

G: Je tu ještě něco, co se Vám nelíbí? 
I: Ne, prostě ten mekáč tak celkově ne. Jako celý tenhlete food court mi přijde nic neříkající. Tady je 

fast food, a i když se to tváří jako restaurace třeba Český svět nebo pizzerie, tak to prostě není.  
G: Takže tomu něco chybí? 
I: Tak minimálně ty stěny (ha), je to tady otevřený.  
G: Chodíte i do jiných obchodních center tady v Praze? 
I: No, rozhodně. 
G: A můžete mi to porovnat? 
I: Jako v Praze? 
G: Tak můžete v Praze i ve světě… 
I: No, tak v Praze. Arkády Pankrác, ty jsou hodně vydařený, protože tam jsou značky, které v jiných 

obchodních centrech nejsou, protože v Praze jsou ty centra extrémně unifikovaný, prostě, člověk 
najde ve všech úplně to samý. V těch Arkádách jsou značky, které jinde nejsou, a i architektonicky 
je to vydařené.  

G: Takže tady Vám chybí módní značky... 
I:…No, nevím, tady se mi fakt úplně, třeba co se týče oblečení, dobře nenakupuje. Takže Arkády. 

Palladium je už zbytečně moc drahý, ale jinak taky docela dobrý projekt. A Chodov, ten je docela 
špatně řešen. Je tam sice dobrý výběr, ale i když tam chodíte docela relativně dlouho, tak se tam 
ztratíte. 

G: To je pravda, bez plánku ani ránu. 
I: No, tak tak. 
G: A jaké máte tedy zkušenosti se světem? Já jsem byla v Americe. 
I: Tak já mám zkušenosti s Francií a Německem. Ten model, co je tady, tak je hodně podobnej. V tom 

Německu i ve Francii ty možnosti nebo i kultura, co se týče oblíkání, je někde jinde, takže ty 
možnosti tam jsou nesrovnatelně větší. Mě se zdá, že tady jsou značky, které jsou, řekněme, ve 
světě průměrný, tak tady jsou ty ceny nastavený tak, že se tváří, řekněme, jako luxusní zboží, 
zatímco v zahraničí je to spíš normální konfekce.  

G: Ještě bych se chtěla vrátit k tomu, zda sem chodíte i mimo pracovní dobu.  
I: No, tak jasně. Takový ty banální věci typu spodní věci a ponožky, tak si zajdu sem, to jo. 
G: A sem do těch restaurací tedy ne, jak jste říkal? 
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I: Restaurace, ne. Jako ve volném čase jako nikdy. Nelíbí se mi tu. 
G: Takže to asi ani není místo, kam byste vzal přátele, třeba na schůzku, posedět si… 
I: Absolutně ne.  
G: A máte přátele, kteří by sem chodili za tímto účelem? 
I: To snad ani ne. Jednou jsem si tu byl přátele vyzvednout, kteří byli tady v tý palačinkárně [Kavárna 

Creperie, G.Č.], ale to byl jediný případ.  
G: A nevíte, zda tu byli po nákupech? 
I: Ne, to si myslím, že sem jeli vysloveně jenom na palačinky.  
G: A jak tedy vypadá ta návštěva, když jdete do mekáče? 
I: Co největší rychlost. 
G: Objednat – sníst – jít. 
I: Hm.  
G: Vy jste říkal, že bydlíte na Praze 5. Zažil jste tu dobu, kdy tu Nový Smíchov nebyl? 
I: Zažil. Byla to špinavá hnusná část, s podobným osazenstvem jako byly starý Nusle, takže jako 

opravdu tady bylo úplně mrtvo. Tím Smíchov získal strašně moc.  
G: A jaký bude mít vývoj do budoucnosti, co myslíte? 
I: Já si myslím, že je na dobrý cestě. Protože je tady ta frekvence těch lidí tak obrovská. 
G: A mohu se zeptat, když netrávíte v obchodním centru svůj volný čas, protože jste docela zásadně 

proti, jak a kde ho trávíte? Chtěla bych si jen udělat představu u lidí, kteří ve svých volných dnech 
do těchto nákupních center nechodí.  

I: Tak zaprvé hodně cestuji. V Praze víkendy trávím málo kdy. Trošku sportuji. Chodím na vážnou 
hudbu, na koncerty a do kina, ale ani nechodím sem, chodím do Village Cinemas.  

G: A nemyslíte, že je to trošku ovlivněné tou prací? 
I: Tak to ne. Tady opravdu není žádné soukromí, tam je to separovaný, takže tam jsou jen lidi, kteří 

jdou jen do kina. A je tam trošku jiné složení společnosti, než potkáte tady. Tady jsou lidi, kteří 
sem jedou na výlet, nic pro mě. 

 
3) I1: Žena, 42 let, Středoškolské vzdělání, Podnikatelka v obchodě, Praha 6 – Bubeneč. 

I2: Žena, 11 let, Základní vzdělání, Žákyně, Praha 6 – Bubeneč. 
 

Délka rozhovoru: 00:23:17 
Čas rozhovoru: 18:45 
 

G: Mohla bych se vás zeptat, kolikrát týdně chodíte do OC? 
I1: Tak jednou za čtrnáct dní, jednou za tří týdny. 
G: Chodíte sem spolu s dcerou nebo i s někým jiným?  
I1: Většinou spolu nebo i sama. Na nákupy. 
G: Jo (ha). A proč tedy chodíte nakupovat do Nového Smíchova? 
I1: Protože to máme blízko. Jezdíme z Dejvic. Je to pro mě šikovný. 
G: Jak byste zhodnotila obchodní centrum co se týče toho vnitřku? Třeba počet obchodů, barvy, 

výzdobu a tak.  
I1: Líbí. Líbí se ti? 
I2: Líbí. 
G: A co se ti tu líbí? 
I2: Třeba ty obchody s oblečkama a tak.  
G: A kam třeba chodíš? 
I2: Do HM-ka, do Céáčka, prostě všude.  
G: Stává se Vám, že pokaždé, když tu nakupujete, že si něco koupíte? 
I1: Ne vždycky. Někdy je to jen podívat se. Nebo když sháním něco konkrétního, tak ne vždycky se 

stane, že pořídím. Jako že bych odcházela s plným nákupním košíkem, to ne, nebo s hodně 
taškama, tak to se neděje. 

G: Je tu ještě něco, co se  vám tu líbí? Barvy, výzdoba a tak podobně? 
I: Mě se líbí ta budova jako taková, jak je to navržené, tak to se mi líbí. Tohle obchodní centrum se mi 

líbí (...) Já tím, že sem chodím často, tak se tu orientuju dobře, je to takové přehledné, tím, že jsou 
ty schodiště uprostřed a na stranách, je to tak akorát. Pak se mi líbí třeba Letňany, to je veliké 
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obchodní centrum, tam je těch obchodů strašně moc, tak člověk najde všechno, ale třeba zase je 
tam hroznej šrumec. Je tam strašně lidí. V tomhle je to náročný, tam jsou davy lidí.   

G: A tady je to lepší?  
I1: Tady si myslím (…) Je třeba pravda, že o víkendu, nebo když už je večer, si myslím, že tady není 

tolik lidí, i tím, že je to menší. Jinak ještě jezdím do metropole na Zličín. Než to tam člověk 
obejde, tam je to velký. 

G: Jo, to máte pravdu (ha). Jak hodnotíte barvy?  
I1: Jo, je to tady příjemný. Tak nějak to přímo navodí pohodovou atmosféru, ne jenom tu nákupní 

horečku. Že nebýt tady té výzdoby, tak by to bylo asi mnohem takové, ne studenější, ale nevím, 
jak to říct. Není to žádný betonový monstrum. To je dobře.  

G: A co říkáte na tu vstupní bránu do centra, tedy ten vstup od tramvají… 
I1: Ježíši, to ani nevím (ha). Já většinou přijedu autem, takže jdu z garáže. Tak to nevím. 
G: Takže nevyužíváte MHD? 
I1: No, takhle. Samozřejmě, ne že bych tím východem nešla. Chodím i tím bočním, ale nějak si ten 

vchod neuvědomuji. Ono spíš je horší ta budova na tý druhý straně, protože ta je tak dominantní, 
že když tam člověk kouká na tu křižovatku, tak si nejdřív nevšimne centra, ale toho rohu 
strašnýho. Takže proto asi ani nevím, jestli nějak zapadá do té linie, nebo ne. 

G: A tobě se tu líbí? 
I2: Mně se to tady líbí a prostě je to tady příjemný.  
G: A chodíš sem i s kamarádkami? 
I2: No, to moc ne, protože mě mamka nepustí.  
G: (haha). Tak asi až budeš starší, vid‘? 
I1, I2: No (ha).  
G: Vyhovují vám tu módní značky?  
I1: Tak takové ty otřepané značky jako Háemko nebo Céáčko, pro ty děti, to mi vyhovuje, ale právě, 

jak jsem mluvila o těch Letňanech, tak tam mám pocit, že je tam větší zastoupení těch firem. 
V tomhle smyslu jsou ty Letňany zdařilější, protože tam těch obchodů je strašně moc. 

G: A když jdete sem, do obchodního centra, jak vypadá vaše návštěva? Abych si udělala představu, 
jak tady ten čas trávíte.  

I1: Tak oběhneme hračky, oděvy, a když je potřeba, tak si dojdeme do tý samoobsluhy tam dole, nebo 
jak se tomu říká… 

G: ...jako do Tesca? 
I1: Jo, do Tesca. Jako pro potraviny a někdy skončíme u McDonalda.  
G: To by mě zajímalo. Chodíte do mekáče pokaždé, když jste v centru?  
I1: Pokaždý ne, ale když jdeme na jídlo, tak většinou tady u toho Mcdonalda skončíme. Dáme si 

hamburgera a zase odejdeme.  
G: Takže je to po nakupování? Že to spojíte občas i s tím stravováním tady v Macdonaldu. 
I1: Jako dá se to tak říci. Ale není to jakoby cílený, že si v tom Mcdonaldu nakoupíme ty hranolky a tu 

hromadu toho jídla a teď se tady do toho pustíme. Spíš když nás přepadne hlad. Jako nepodporuji 
to moc. Jako když byla malá holka, tak tady jsou ty prolejzačky, tak jsme to spíš využily, že já 
jsem si odpočinula a ona se odreágovala. Je to šikovný. Víceméně jsem využívala místa 
k posezení a k odpočinku a že jsme tak nějak zařídili všechny ostatní věci okolo.  

G: Když byla dcera menší, chodila jste sem častěji než dnes? Že jste využila toho, že si tady mohla 
pohrát a vy jste si také odpočinula. 

I1: No, to jo. A když už byla větší, tak jsem ji tu i nechala a třeba jsem ještě někam doběhla. Takže 
takhle jako. Oni ti děti jako (…) vím, že nikam neodešla, na to sem se mohla spolehnout a 
nemusela jsem ji vláčet po těch obchodech, což ti děti až tak nebavilo.  

G: A jak tobě se tady líbilo, když sis hrála na těch klouzačkách? 
I2: No, já když jsem byla malá, tak jsem z toho měla obrovskou radost. Protože třeba doma se nudím, 

koukám na televizi a tak. A tady, když jsem šla do toho nákupního centra, tak mě tady mamka 
nechala a já jsem si tu hrála a mohla si vyřizovat svoje věci. 

G: A nebála ses tu?  
I2: Ne vůbec.  
I1: No, vždycky jsem jí musela odtáhnout domu, teda. Vůbec nechtěla (haha). 
G: (haha). To je mi jasný.  
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G: A co si tu nejčastěji dáváš? 
I2: No, spíš ten hamburger, cheesburger. Není to úplně malý, ale zasytí to. A nějaký nápoj.  
I1: Jako dřív jsem se snažila, že coca-cola ne. Ale teď, co jsou ty děti větší, tak občas si ji dáváme. 
G: A jaký máte názor na tu kvalitu ostatního jídla v mekáči? 
I1: Tak ono se obecně traduje, že to je nezdravý jídlo, ale tím, že nejíme hamburgery denně, tak to 

nevadí. Nekdy je trošku znát, že to není úplně to nejlepší, když už člověk ví, jak to chutná. 
Nechutnají mi hranolky, ty mi nechutnají. Ten hamburger nerozebírám, ale chutná mi. Ale určitě 
ne jako běžné stravování.  

G: Chodíte jenom tady v rámci ostatních restaurací jenom do McDonaldu? 
I1: Tak jestli se ptáte na konkurenci, tak občas zajdeme do KFC. Tam se mi líbí, že mají kukuřici, 

kuřecí maso – přece jenom se tam dá sehnat lepší jídlo. Filet nebo tak. Tak si myslím, že co do 
porovnání, je KFC zdravější, tak to kuře je myslím lepší.  

G: A jinak nikam jinam nechodíte? 
I1: Ne, většinou. To je daný tím, že je tady projelzačka a je to oblíbený Mcdonald´s. To se řídí těma 

dětma, jo (haha).  
G: Jste tu spokojená s obsluhou? 
I1: Jo, tady ano. Tady sem spokojená. Stalo se mi na Řepích u McDonalda, že ta obsluha byla strašná. 

Tam namarkovali jiný věci, jiní jídlo jsem dostala a stalo se to několikrát. Tak sem si říkala, že to 
není možný, že tam na to jsou takoví experti (haha). Tam ani neměli zájem, já jsem jí říkala, že mi 
namarkovali úplně jinou položku a ona jéé, to jsem se asi překlepla – takovým jedovatým hlasem. 
Prostě, neřešila to, vrátila mi peníze, přemarkovala, ale v podstatě jí to bylo jedno. 

G: (ha). To je vážně hrozný. A jaký máte názor tady na tu výzdobu, ty barvy? 
I1: Tak já si myslím, že je to stejný, asi v duchu celého toho patra. A je tady to příjemný to posezení. 

Je to docela dobře oddělený. Barvy ladí, béžová se zelenou i ty kovový prvky. Jako kdybych stála 
asi na tý chodbě, tak bych se asi víc rozvášnila. Ale mně se tady opravdu líbí ta budova jako 
taková. Jak je navržená, jak je provedená. Tak mně je to sympatický. Jako sedí mi ten styl, 
v jakém je vytvořená. Líbí se mi to. 

G: A jak se líbí tobě mekáč? 
I2: Mě se to tady ohromně líbí. Třeba někde ten mekáč nemají až tak zajímavej. Tady jsou obrazy a 

všechno. Můžu se tady kouknout na různé obrazy, mám tady prolejzačky.  
G: A co třeba ten strom nebo ty kytičky v květináči? 
I2: Tak mně se to líbí, ale jinému člověku se to líbit nemusí. Je to takový normální.  
I1: Myslím, že ten strom je tady na místě, protože, kdyby tady nebyl, tak je to hrozně holý. Takhle je 

to aspoň takový milý. Ten strom tady pasuje. 
G: Když tu takhle sedíte s dcerou nebo kýmkoli jiným, o čem se tu tak bavíte nejčastěji? 
I1: Tak to je různé, běžné věci, co se stalo ve škole, co se stalo doma, co budeme dělat a tak. Abych 

řekla pravdu, tak s jedenáctiletou holkou se asi nedá povídat o ničem jiném. A když tu jsem 
s někým dospělým (...) tak vlastně taký to samé (ha). 

G: Takže nic zcela závažného? 
I1: Ne, to ne.  
G: Je McDonald´s místo, kam byste vzala přátele na schůzku? 
I1: Tak přátele s dětmi, ale pokud bych šla jen s dospělými, tak bych šla někam jinam (ha). 
G: To by mě také zajímalo. Takže byste sem vzala přátele s dětmi, jak by to probíhalo? 
I1: Stejným způsobe, jako chodíme s dcerou. Něco málo si dáme k jídlu, popovídáme a zase bysme šli. 

To jsou spíš takový krátkodobý posezení na chvilku, ale jít sem s přáteli si popovídat a na kafe, to 
bych sem nešla. 

G: A kam teda byste šla? 
I1: No, tak buď restauraci nebo pizerrii nebo do hospody na pivo (haha). 
G: A jaké jsou ty důvody? Proč byste nevolila mekáč, ale ty hospody? 
I1: No tak protože Macdonald, to je takový rychlý občerstvení. Zatímco s přáteli si někam sednout, 

popovídat si nebo třeba na večeři, nebo i na tu schůzku, no (...) tak ten Mcdonald je opravdu za 
prvé pro děti a za druhé na rychlé jídlo. A je opravdu k ruce. Zatímco ta restaurace, je tam 
klidnější prostředí, intimnější prostředí, zatímco tady máte jednu restauraci vedle druhé. Takže 
určitě z tohohle důvodu. McDonald nepovažuji za restauraci, ale za (...)(...) 

G: Za fast food? 
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I1: Jo.  
G: Využíváte tady i jiné služby? Například kino, kadeřnictví, fitness atd. 
I1: Jo, to kino. To kadeřnictví ne. Parkoviště a kino. A toalety (ha). 
G: A co říkáte na toalety?  
I1: No, teď je problém, že o patro níž teď nejsou v provozu, takže špatný (haha). Jako tak, nejsou 

v nějakém strašném stavu, ale myslím si, že by mohly vypadat líp, na to, kolik sem chodí lidí. 
G: A na co chodíte do kina?  
I2: Tak já moc do kina nechodím, třeba jestli mamce se něco líbí. 
I1: Tak většinou na ty dětský filmy, co jsou nový, nebo tak pro mládež, no. 
G: A jak často? 
I1: Tak jednou za dva měsíce. Jako moc často ne. A na dospělý filmy jako opravdu, jen když chceme 

něco hodně vidět, ale jinak jako moc ne. Dneska televize, DVDčka. Člověk si raději už počká. Ale 
kino nenavštěvujeme moc často, a když, tak většinou takový ty dětský filmy nebo pro mládež. 

G: A jenom do tohohle kina? 
I1: Chodíme jinam, většinou tady (haha). Tady pro nás je to nejblíž, projedeme tunelem a jsme tady 

nebo doma. 
G: Upřednostňujete nějakou denní dobu, kdy sem chodíte? 
I1: Tuto dobu. Spíše ve večerních hodinách. Protože dopoledne je dcera ve škole a člověk musí 

pracovat. Takže po práci. Jako pokud se mi někdy stane, že jdu sama a mám čas, že jako můžu, 
tak přes poledne. Ale většinou sháníme nějaké věci, jdeme spolu, tak to ve večerních hodinách. 

G: A jak dlouho tu jste? Plus mínus. 
I1: No, tak dvě hodiny určitě. Vono to strašně utíká, nezdá se to. To letí.  
G: Všímáte si, když tu sedíte v mekáči, že by tu převládal nějaký typ lidí? Děti, maminky, staří atp. 
I1: Děti a mladý, určitě. A určitě maminky. Oni vždycky podlehnou tomu nátlaku. Nemá cenu sedět 

někde vedle, aby to dítě bylo naštvaný, že nesedí u toho McDonalda.  
G: Takže myslíte, že je to lákadlo pro ty děti? 
I1: Tak to určitě. Ono takhle, obecně, když děti vidí reklamu v televizích nebo prostě co frčí a slyší to 

pořád, tak samozřejmě to dojde, že já to chci, nebo, že je to zajímavý, a ten McDonald je už tak 
provařeny (haha), že už to zná každý malý dítě a je to možná jedno z prvních slov, který umí říkat 
(hahaha). A určitě tou výhodou jsou ty prolejzačky, že v tomhle to je fajn  pro ty maminky a pro 
děti je to zábava. Takže ono to má svůj účel, že to lidi přitáhne. Ale je to fajn, nemůžu říct, že 
McDonald je špatnej, protože mi to vyhovuje.  

G: Chodíte sem i o víkendech? 
I1: Takhle. O víkendu se sem dostanu, když něco potřebuji nebo když to nestihnu přes týden, tak se mi 

stane, že dojde i na víkend, ale že bychom…jo taky si někdy řeknem, že se jdeme podívat po 
obchodech, ale opravdu jednou za půl roku. Nechodíme sem za zábavou a zkoušet si oblečky.  

G: A máte v okolí někoho, kdo by sem chodil za zábavou?  
I1: Já si myslím, že taková ta počáteční euforie už pominula.  
I2: Mami, Tereza. 
I1: Tereza, jo, jo? 
I2: Jo. 
G: Jaká Terezka? 
I2: Tak ona spíš hledí na tu módu a co teď jako je v módě a musí mít to, no... 
G: …co teď letí a frčí. 
I2: No.  
G: A kolik je Terezce? 
I2: Deset.  
G: A ty, až budeš starší, budeš sem chodit do tohohle OC? 
I2: Určitě. Je to blízko.  
G: A bavíte se takhle s holkami o tom, jestli sem chodí nebo nechodí? 
I2: No, tak spíš jenom před školou nebo když jdeme na kroužky.  
G: A líbí se tu holkám? 
I2: Já myslím, že jo.  
G: Znáte tu dobu předtím, kdy tady to obchodní centrum nebylo?  
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I1: No, měla bych ji znát. Tady byla továrna, nějaká, už nevím, jaká. Ta přišla pryč a celé se to 
přestavilo.  

G: A změnilo se to nějak?. Protože já tu dobu neznám, tak by mě to zajímalo. 
I1: No, určitě to oživlo. Já jsem to i četla, že se ten Smíchov měl zkulturnit a trošku by se mělo přenést 

to těžiště z Václaváku sem. Je tady spousta nových budov, kanceláří, určitě to tady ožilo. Protože 
ten Smíchov dřív byl takový, jako když pojedete stanicí tramvají, tak to názorně uvidíte, jak to 
tady vypadalo. Stará zástavba, špinavá zástavba, neudržovaná. Takže to tady ožilo, je to fajn. Pro 
mě je to šikovný. Jenom co bych kritizovala, je ta druhá strana, co tam jsou ty skleněný budovy. 
To se mi nelíbí, to sem nezapadá do té atmosféry toho Smíchova. To mi moc nesedí. Je to moc 
moderní.  

 
4)  I: Muž, 36 let, Středoškolské vzdělání s výučním listem, Dělník, Praha 4-Braník. 
 

Délka rozhovoru: 00:13:36 
Čas rozhovoru: 19:25 
 

G: Mohla bych se zeptat, jak často navštěvujete toto obchodní centrum? Kolikrát do týdne, popř. do 
měsíce? 

I: Tak jednou, dvakrát do týdne. 
G: A z jakých důvodů navštěvujete právě Nový Smíchov? 
I: Někdy na nákup a někdy, protože je tady hodně obchodů, takže hlavně kvůli obchodům. 
G: Hm, kvůli obchodům. Chodíte i do jiných obchodních center? 
I: Určitě. Byl jsem se podívat v Palladiu, ale jenom ze zvědavosti. Někdy zajedeme s rodinou na Zličín 

nebo Chodov.  
G: Mohl byste mi srovnat tohle centrum s těmi, která také navštěvujete? Poukázat, zda má centrum 

nějaké výhody či nevýhody. 
I: Já myslím, že je to stejný, že jsou všude stejný obchody. Tak možná tady něco je, ale nějak mě to 

teď nenapadá. 
G: Dobře, to chápu. Mohla bych se zeptat, jak vypadá Vaše návštěva tohohle centra? Kam jdete, co tu 

děláte a tak podobně, abych si mohla udělat představu, jak tu trávíte čas. 
I: Hodně často sem chodíme se známýma, s dětma, takže si sednout buďto sem, nebo někam jinam, 

kde se dát pohrát s těma dětma a bejt s nima. No, a pak třeba na nákup na oblečení, na nákup 
normálně do domácnosti, takže tak. 

G: To by mě zajímalo. Když jste tady v tom centru, chodíte pokaždé sem do mekáče, nebo někam do 
jiných restaurací? 

I: Ne, teda, tohle je jediný, kde si ty děti můžou pohrát, ale jinak ne. Jinak chodíme někam jinam do 
restaurací. 

G: Do restaurací mimo OC? 
I: Ano. 
G: A mohla bych se zeptat na to, proč chodíte do restaurací mimo tohle centrum? Z jakých důvodů? 
I: Tak většinou posedět se známejma, ale na to jídlo asi moc ne. Pokecat si s nima, vidět děti, aby si 

mohly pohrát, proto, říkám, preferujeme spíš ty místa, kde si ty děti mohou pohrát. Jinak nic 
jiného.  

G: Je tady někde mimo Nový Smíchov právě restaurace nebo kavárna, kde je i koutek pro děti? Znáte 
tady něco? 

I: Tady nic neznám, protože, když prší, tak chodím sem, ale když je hezky, tak tady za tím centrem je 
dětské hřiště, tak tam chodíme. 

G: Ano, v parku Sacre Couer. 
I: Přesně tam. 
G: A když jste říkal, že chodíte do jiných restaurací, má ta Vaše restaurace nějaké výhody, či naopak 

nevýhody oproti těmto restauracím v OC? 
I: Jako když máte dítě, tak na tohle nekoukáte. Možná s manželkou kdybychom šli sami, tak asi jinam, 

ale jinak, to ne. 
G: No, právě. Když jdete se svou manželkou na večeři nebo si někam posedět, tak jdete někam do 

nějaké restaurace, kavárny nebo pizzerie ne do tohohle obchodního centra. Je to tak? 
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I: Ano, to určitě.  
G: A podle čeho je volíte?  
I: Asi podle toho, na co máme chuť. Prostě se rozhodneme… 
G: A když si vyberete nějakou restauraci, například tu pizzerii, srovnal byste mi to tady s mekáčem? 

Jsou mezi nimi nějaké rozdíly? 
I: Tak to se nedá. 
G: To se nedá? 
I: Hm, ja nevím, to jídlo je úplně něco jiného než tady to a dalo by se říct, že i ta atmosféra je tam jiná, 

jo. Jít si sednout s manželkou do Mcdonaldu, kde sedíme skoro furt, to není asi to pravý. Není to 
takový (...) intimní. 

G: A když tady sedíte skoro furt, jak vnímáte, resp.hodnotíte ten mekáč z hlediska jeho vzhledu? 
I: Jo, tak to jsem nesledoval moc. Jediný, co by mi tady vadilo asi je, kdyby se tu kouřilo.  
G: To byste nechtěl? 
I: Ne, to ne.  
G: Šel byste sem do mekáče na pracovní schůzku? 
I: Určitě ne. 
G: Takže důvod Vaší návštěvy jsou děti, tedy Váš syn? 
I: Hm, přesně tak. Dát si kafe a tak.  
G: A jaký ohlas má mekáč u syna? 
I: Já myslím, že se mu to líbí. Ten můj si tady rád hraje. 
G: Když sem teda chodíte na kafe a kvůli synovi, jak dlouho tu jste, jak dlouho tu sedíte? 
I: Tak hodinu, dejme tomu hodinu s těma známejma, když se chce opravdu malý najíst, ale dýl asi ne.  
G: Co si nejčastěji dáváte? 
I: Tak malému kopupím občas happy meal, jak můžete vidět, pro sebe často nějakýho hamburgera a 

taky nějaký nápoj. Třeba colu.  
G: Přijde Vám to cenově přijatelné? 
I: Hm, ja myslím, že jo. My jsme zvyklí na tyhle ceny, takže mě to nějak nepřekvapuje, možná ty, co 

přijednou zvenku, asi jo. 
G: Líbí se Vám, nebo nelíbí celé obchodní centrum? Myslím tím, když se na to koukáte zvenku? 
I: Jde to. Jako, že by mě to oslovilo, tak to asi ne (haha). To jsou jiné budovy. O tomhle jsem nijak 

nepřemýšlel.  
G: A jak to hodnotíte uvnitř? 
I: Hm, já myslím, že je to přijatelné. Jako tohle fakt neřeším, ale asi, kdyby se mi tady obzvlášť 

nelíbilo, tak sem nebudu chodit, že jo.  
G: Můžu se zeptat, jak se sem dopravujete?  
I: Jak kdy, občas MHD, ale většinou autem. 
G: A jak hodnotíte podzemní garáže a  to parkoviště? 
I: Já myslím, že v pohodě. 
G: Stíháte tu dobu, kdy je parkování zdarma? 
I: Ano, to ano. 
G: Využíváte tady i jiné služby? Kadeřnictví, fitness, kino atd. 
I: Jo, to jo. To kino. Kino určitě. Jinak ne. 
G: Přizpůsobujete to kino dětem? Že byste sem chodil na pohádky? 
I: Hm, určitě. 
G: A jak často, kolikrát do měsíce? 
I: Jednou, dvakrát do měsíce. I s manželkou. 
G: Preferujete nějakou dobu, kdy navštěvujete obchodní centrum? 
I: Odpoledne. Navečír. Takhle. 
G: A proč zrovna v tuto denní dobu? 
I: Tak většinou ty lidi, když sem s nějakýma jdeme, tak mají čas odpoledne nebo navečír, a ráno 

chodíme do práce. O víkendu trávíme čas jinak. 
G: A mohu se zeptat, jak? Nechci být příliš vtíravá (haha).  
I: Tak o víkendu chodíme často ven, aby si malý pohrál, nebo na kolo. A když už je opravdu ošklivo, 

tak jsem doma a něco hrajeme nebo jdeme do kina. 
G: Mohu se zeptat, kde bydlíte? 
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I: Praha 4 – Braník. 
G: Znal jste tady tu dobu, kdy tady to obchodní centrum ještě nestálo? 
I: Hm. 
G: A jak to tu vypadalo?  
I: Tak ono to bylo starý, že jo. Myslím, že ty starý budovy podlehly tady tomu centru. Ale to je vše, co 

si pamatuji. Zas tak starý pamětník nejsem. 
G: Ještě bych se chtěla zeptat, když tu sedíte se známými, protože s dětmi ta konverzace je trošku 

specifická, že, co tu tak probíráte. Jaká témata probíráte. 
I: No, tak různě, že. Děti, práce, život a tak.  
G: Probíráte třeba i společenské či politické události? 
I: No, když tu sedíme s chlapama, tak i na to dojde.  
 
5) I1: Žena, 20 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 2 – Palackého 

náměstí 
I2: Žena, 20 let, Středoškolské vzdělání, Dům sociálních služeb, Praha 9 

 
Délka rozhovoru:00:19:44 
Čas rozhovoru: 20:30 

 
G: Mohla bych se zeptat, kolikrát týdně, popř. měsíčně navštěvujete toto obchodní centrum? 
I1: Hm, týdně moc ne, no (...) možná tak jednou týdně. 
I2: Já moc často ne, já odsud nejsem, takže moc ne.  
G: Vy nepocházíte z Prahy? 
I2: Jako pocházím z Prahy, ale tady moc nejsem. Takže tak jednou dvakrát měsíčně. 
G: Takže tak jednou za čtrnáct dní? 
12: Jo, dá se to tak říci. Jako ale může se stát, že se tu objevím i dvakrát do týdne, ale zpravidla tak 

jednou za ty dva týdny. 
G: A proč si volíte Nový Smíchov z ostatních center? Proč využíváte právě tohle centrum? 
I1: Zajímavý, blízko domova. Asi tak. 
G: Navštívily jste i jiná obchodní centra tady v Praze? 
I1: Byla jsem, no.  
G: A můžete mi říci, zda má Nový Smíchov nějaké výhody či nevýhody? 
I1: Mně přijde, já nevím, že je tu více lidí a pro mladý lidi je to výhodnější, my máme rády takové 

větší skupinky, takže asi tak.  
I2: Tak já to sem mám blíž než třeba na Chodov. To je pro mě výhodou, teda pro centrum (ha). 
G:Takže ta lokalita je důvodem, proč chodíte zrovna sem?  
I2: Ano, tak. 
G: A co třeba počet obchodů, módní značky, které tu nabízejí – je to také důvod, proč navštěvujete 

zrovna tohle centrum? 
I2: Asi tak. Proto no, vyhovuje mi to. 
I1: Pro mě je důležitá určitě ta lokalita, ta je dobrá a hlavním důvodem, proč tady.  
G: Chodíte i do jiných center?  
I1 a I2: Tak chodíme i do Letňan nebo na Chodov. 
G: A dokážete mi s nimi porovnat Anděl? Co tu je nebo naopak schází? 
I2: Všude je to asi stejný. 
I1: Tak v Letňanech, tam se mi líbí třeba to, že je tam asi víc obchodů a větší výběr. 
G: Jak byste zhodnotily tohle centrum co se týče výzdoby, barev, použitých materiálů a tak podobně? 
I1: Je to hezké. Hlavně o Vánocích. 
I2: (haha) Jo, jo. 
G: Je, to jsem tu moc nezažila. Jak to vypadá? 
I1: To je fakt hezký – to vidíš už od zastávky tu výzdobu, hvězdičky a všechno ohledně Vánoc. Je to 

fakt hezký. 
G: Nepůsobí to kýčovitě? 
I1: Ne, vůbec ne. 
I2: Ba naopak. 
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G: A když tu není žádné takovéhle období jako Vánoce, žádná akce, jak na vás centrum působí? 
I1: Já jsem spokojená. 
I2: Hm. Já taky. 
G: A co ten vnější vzhled? Tam, jak je ta vstupní brána nebo z boku. Jaký na to máte názor? 
I2: Tak ta by mohla být asi lepší. 
G: A v čem? 
I1: Něco předtím. Třeba na Floře, tam jak mají před tím obchodním domem ty kytky a takovou tu 

výzdobu, tam je to lepší než tady. 
I2: Tady vlastně nemáte nic. Vystoupíte a je hned to centrum. 
G: A co třeba ta zeleň? 
I1: Jo, líbí, ta je dobrá. Taková uklidňující (hahaha). 
I2: (haha) Je to dobrý.  
G: A co třeba toalety? 
I1: No, občas jsou tam nehorázný fronty, ale dá se. Čistota a tak.  
G: Má, podle vás, centrum dopad na okolí? Myslím tím na lidi, obyvatele. 
I2: Tak záleží, koho máme na myslí a jaké věkové kategorie. Podle mě sem chodí nejrůznější lidé, 

takže se to sem hodí, že je to pro každého.  
G: A konkrétně vy máte nějaké zkušenosti? 
I1: Já jenom kladný. Jenom kladný. Že většinou, když jde někdo do kina, tak do Palace. Že třeba ani 

do toho Village už nechodí.  
G: Kromě toho kina, využíváte i jiné služby? Jsou tu kadeřnictví, nějaké relaxační centrum, kosmetika 

atp.   
I1: Kino, obchody, supermarkety, občerstvení, prostě všechno. 
G: A do toho kina chodíte jako často? 
I1: Tak jednou týdně, jak to vyjde.  
I2: No, asi tak. Možná jednou za čtrnáct dní, přece jenom je ta vstupenka docela drahá. 
G: Zdá se Vám, jo? Řekly jste mi, že si myslíte, že centrum stahuje lidi různých věkových kategorií. 

Myslíte, že má vliv na obchody okolo?  
I1: Určitě, ty menší budou asi krachovat. Třeba, já nevím, nějaký menší supermarket nebo obchod. 

Sice je lepší, pokud nechceš trávit támhle velikánskou frontu a nutně potřebuješ něco koupit, tak 
to jo, tak jdeš do malýho, ale prostě je to konkurence.  

G: Tak to vnímáte Vy, že když chcete koupit něco malého, tak jdete radši do menšího supermarketu? 
I1: No, určitě, než čekat ty obrovské fronty.  
G: Vy jste teda říkaly, že to využíváte na všechno – nákupy, obchody, jídlo, kino... 
I2: No, přesně tak. Prostě na všechno (haha). Má to výhodu, že je to na jednom místě. Takový všechno 

při jednom. 
G: Mohu se zeptat, jak probíhá návštěva centra – od okamžiku, kdy vejdete, do doby, než odejdete? 
I2: Tak to záleží, co potřebujeme. 
I1: Když jenom pro jídlo, tak nakoupit a jdeš. Tak cestou prohlídneš ještě pár obchůdků, když máš čas. 

Když je to jenom do kina, tak si po kině zajdeš ještě do mekáče nebo na jídlo někam.  
G: A chodíte kromě mekáče ještě někam jinam? 
I1: To podle toho, jestli to má být rychlé občerstvení, nebo v klidu nějaká večeře. Tak občas KFC a 

Internet Cafe. 
G: Je tu něco, co se vám v mekáči líbí? 
I1: Mně přijde, že je to všude stejný. I když na Floře to mají asi lepší. Tam je to barevný, ty židličky, 

ty stolky… 
G: Tady vám to přijde jaký? 
I1: No, takový (...) nebarevný (haha). 
G: Takový chladný?  
I2: No, asi tak.  
I1: Sice se to dá, ale kdybych si měla vybrat, že Flóra by měla být tady, tak bych si volila ten mekáč 

z Flóry. Tam mi to přijde takový veselejší, ty židličky a celkově takový ten pohled barevnější.  
G: Co tady ta zeleň, vyhovuje vám? 
I2: Jo, klidně i víc.  
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G: Jaký máte názor na ten dětský koutek tady? To je docela velká dekorace, abychom ji opomenuly 
při hodnocení.  

I2: No, tak asi na zabavení dětí, když tady jsou.  
G: A vám osobně vadí nebo nevadí? 
I1: No, pokud sedíte tam a nějaký dítě „mamííí, já tam chci“, tak už je to takový rušivý. Ale většinou 

je to dobrý. 
G: Je tu něco, co vám tu vysloveně vadí? Co byste změnily? 
I2: Asi ne.  
I1: Taky ne.  
G: Můžu se zeptat, chodíte pokaždé, když jste uvnitř obchodního centra, i sem do některé restaurace?  
I2: Tak pokaždý asi ne... 
I1: No, to pokaždý právě ne. Tak záleží, kam chceme – na jídlo, do kina, nakoupit nějaké potraviny... 
G: Takže sem chodíte jako náhodou?  
I1: No, není to tak, že bychom trávily čas po škole v Mcdonaldu (haha). 
G: Aha, takže jak to vyjde. Když jdete třeba jenom pro potraviny, tak ani nemusíte navštívit mekáč. 

Jasně. Chodíte sem samy nebo s někým? 
I2: S kamarádkami. 
I1: Já jak kdy. Někdy sama, někdy s kamarádkama nebo celá třída, když je nějaká třídní akce. 
G: To jsem takhle chodí celá třída, jo? 
I1: No, o Vánocích máme zvyk, že sem vždycky celá třída zajde. Sem nebo na Můstek. Taková 

vánoční tradice, že si rozdáváme dárky. Většinou ale na Můstek, no. 
G: Jak dlouho vám přibližně trvá ta jedna návštěva obchodního centra? 
I2: Vždycky od hodiny do čtyř hodin. To zase záleží, proč sem jdeme. Když do toho kina, tak se to 

vyšplhá právě na ty čtyři hodiny, když jenom pro potraviny, tak jsme venku za hodinu. 
I1: To je pravda. Tak pokud jdeme na jídlo, tak ty dvě hoďky. Pokud jdete do kina, tak strávíte dvě, 

dvě a půl hoďky v kině a pak něco to jídlo, tak to je tak zhruba čtyři hodiny.  
G: A když tu sedíte v mekáči, můžu se zeptat, co tu děláte? Jaké činnosti? Abych měla představu, jak 

tady trávíte ten čas.  
I1: Klidně s notebookem něco, klidně se studuje, klidně se jí, klidně se krafá. 
G: To by mě zajímalo. Máte tu na učení klid? 
I1: Kupodivu. Nemůžu se učit třeba v tramvaji nebo tak něco, kde mě to ruší, ale kupodivu v mekáči, 

k tomu to občerstevní. I když támhle něco hraje nebo támhle se něco děje, tak to víc leze do hlavy. 
Ale samozřejmě, je to různé. Záleží, jak se člověk soustředí.  

G: Je mekáč místo, kam byste si šli posedět na vínko s kamarádkou nebo třeba s přítelem? 
I2: Tak podle chutě, třeba jako jo. 
I1: No, podle situace.  
G: Takže to nevylučujete?  
I1 a I2: Klidně jako.  
I1: Nezavrhuje se.  
I2: Nezavrhuje se, jo. 
G: Navštěvujete i restaurace mimo tohle obchodní centrum?  
I1: Jo, to jo. 
G: Můžete mi říct nějaký příklad? 
I1: Okolní, v podstatě od Anděla do I.P.Pavlova, tady to nejbližší.  
G: Dobře, a preferujete spíš ty nebo tady tenhle mekáč? 
I1: Tak jelikož to jídlo tady není to zdraví, tak maximálně jednou za týden. A ta restaurace, prostě, 

kdyby byla možnost, pokud se nevaří doma, tak klidně, protože vařený je vařený. Klidně i každý 
den. A je to zdravější. 

G: Mají ty restaurace mimo centrum nějaké výhody či nevýhody? Pokud ano, tak jaké? Chtěla bych 
srovnat, co vám v nich chybí, nebo naopak, zda má mekáč nějakou přednost před nimi. 

I1: Kdyby to byla menší restaurace s domácí kuchyní, tak chodíme tam. Není tam tak rušno, pokud si 
chce člověk odpočinout. V mekáči se zase nekouří, většina restaurací je pořád kuřáckejch, což mě 
překáží. Třeba na oběd si nezajdu do kuřáckých, protože mě ten kouř vadí, což tady je to lepší. A 
je to tu rychlejší, když někam spěchám, v restauraci si musím počkat. Záleží také na účelu. Když 
to má být klidná večeře, tak radši někam do restaurace, když to má být honem, tak sem. 
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I2: To je pravda. Asi tak, jak říká. 
G: To by mě zajímalo, když to teda má být rychlovka, tak sem... 
I1: Hm, jo. 
G: ...a když bude čas, tak do restaurace. 
I2 a I1: Jo, když je čas, tak tam.  
G: Děláte to někdy tak, že si zavoláte a řeknete si, že se sejdete tady v mekáči na Andělu? 
I2: Hm, často.  
I1: Jo. 
G: Takže je to místo, kam chodíte na kafe si posedět? Někteří lidí sem totiž chodí jenom po nákupech, 

jako takové vyústění, ale vy sem chodíte i jen tak, cíleně, aniž byste předtím nakupovaly. 
I2: Hm, přesně tak.  
I1: Dobýt baterky (haha). To už je taková součást, myslím, moderní doby.  
G: A dělají to tak i vaši kamarádi? 
I2: Jo, jasně. Často sem chodí s náma.  
I1: Ty by tu klidně i stanovali (haha), což teda zase nechápu.  
G: Můžu se zeptat na váš věk? 
I1 a I2: 20 let. 
G: Jasně, to jste mladší generace (ha).  
I1: Já si myslím, že ti mladší to mají ještě delší než my. My jsme ještě ta generace, která si nosila 

svačinky do školy, tohle a tamto, no, a teď ty děti co, zajdou si do mekáče a tak, cpou se vším 
možným, colou a sladkým.  

G: Takže myslíte, že to centrum na ty mladý zapůsobilo?  
I2: Podle mě hodně. A nejenom na mladý. Prostě na všechny. 
G: A v čem to asi je? 
I2: Tak mají to hlavně při ruce, všechno rychle… 
I1: …rychle, hekticky.  
I2: Nemusí, když jdou do Mcdonalda, tak nemusí doma vařit a pro ty mámy je to hlavně rychlý. 
G: No, právě. A když tu sedíte a pozorujete okolí, vnímáte, že by sem chodily kromě mladých lidí 

ještě nějaké jiné typy lidí? Mám na mysli maminky s dětmi, senioři a jiní. 
I1: Všechny.  
I2: Všechny. 
G: To vidíte přímo vy, když tu sedíte, že takový lidi tu jsou? 
I1: Hm, maminky na happy meal, starší pani si zajdou na zmrzlinu. Myslím tím všechny. Akorát přes 

ty obědy chodí ti mladší, myslím, ale většinou jsou to všechny skupiny.  
G: Jasně. Tomu rozumím. Co si nejčastěji objednáváte, když tu sedíte? 
I1: Zmrzlinu, kafíčko a něco k jídlu. 
G: Jak hodnotíte jídlo z hlediska ceny? 
I2: Jo, mně to přijde dobýr. 
I1: Na to, že je to prostě fast food, tak se prostě platí za ten čas.  
G: Přijde vám to prostředí intimní?  
I1 a I2: Tak to zas ne, to ne. 
I1: Ale zas to nevadí, když si chcete takhle popovídat. Kdyby to bylo, já nevím, u vínečka, prostě 

takový klidnější, tak to jo, to si zvolíme nějakou kafeterii, něco klidnější. Ale takhle je to dobrý, 
poohlídnem se po někom (haha). 

G: Tomu rozumím. A o čem si tu povídáte, když tu sedíte nad tím kafem? 
I1: Všechno možný. Škola, rodina, prostě všechno. Od A do Z.  
G: Probíráte tu něco závažného? 
I2: Podle situace, jak kdy. 
G: A probíráte tu třeba nějaké závažné věci z politického světa? 
I2: Ne, to ne. Nebudeme se přece scházet s kámoškou, abychom probíraly, co udělali naši politici (ha). 
I1: Ta vážnější situace spíš vyžaduje takový klid. Možnost se soustředit. 
G: Takže když se někdo s někým pohádá, tak to jo... 
I2: Jo, to jo. 
G: ...ale když se stane nějaká tragédie v rodině, tak to ne? 
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I1: To spíš zvolíme něco klidnějšího, někde, kde nebudeme rušeni. Na takový to vážnější povídání 
jdeme například do (...) jak se to jmenuje, Cafe Emporio, nebo tak nějak? Tam to není tolik rušné. 

G: Dobře. Preferujete nějakou denní dobu, kdy sem chodíte? 
I2: Podle toho, kdy je čas.  
I1: Někdy prostě na něco na zub, jak se říká, odpoledne. Když jdete do kina, tak spíš navečer kolem 

sedmý.  
G: A vy momentálně studujete? 
I1: Já studuji. 
I2: Já pracuji. 
G: A vy jakožto pracující sem máte možnost chodit i dopoledne? 
I2: Ja dělám na směnný provoz, takže můžu. 
G: Aha, tak to jo. Můžu se ještě zeptat, znáte tu dobu předtím, kdy tady to centrum nebylo? 
I1: Já si pamatuji, když se to stavělo, pak tu byl Carefour, a teď zase Tesco.  
G: A jak to tu vypadalo? Já jsem to tu neznala, tak by mě to zajímalo.  
I1: Úplně stejně, myslím si. Možná že se pár obchodníků změnilo, nějaká jiná firma. Ale jinak stejný 

takový. Něco se prostě změní, kytky, vymalování, ale jinak je to stejný.  
G: Jakou dopravu využíváte, když si chcete do tohohle centra zajet?  
I2: Všechnu. Metro. 
I1: Všechno. Já jelikož bydlím blízko, tak volím nejčastěji tramvaj. To zase záleží. 
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Rozhovor s informátory-návštěvníky ve fast foodu McDonald’s dne 14. listopadu 2009. 
 

1) I1: Žena, 11 let, Základní vzdělání, Žákyně základní školy, Praha 4 – Podolí. 
I2: Žena, 10 let, Základní vzdělání, Žákyně základní školy, Praha 4 – Podolí. 
I3: Žena, 11 let, Základní vzdělání, Žákyně základní školy, Praha 4 – Vyšehrad. 
I4: Žena, 10 let, Základní vzdělání, Žákyně základní školy, Praha 4 – Podolí. 

 
Délka rozhovoru: 00:17:26 
Čas rozhovoru: 15:35 

 
G: Můžu se vás zeptat, jak často navštěvujete tohle obchodní centrum na Andělu? 
I1: No, já jsem tady každý pátek, protože já chodím na kroužek tam dolu, no, teďka nevím, jak se to 

tam jmenuje (...). 
G: To je někde mimo tohle centrum? Nějaký druh herničky? 
I1: No, to není herna, tam se staráme o zvířata. 
G: Jo, já vím, to je nějaký přírodovědecký kroužek, to je tady na Andělu, že? Tam dělá jedna moje 

kamarádka. 
I1: Hm (ha). 
G: Takže tam chodíš každý pátek a pak po tom kroužku chodíš sem? 
I1: No, jako jo, občas sem chodíme třeba pro nějaký hračky, že jo, holky. 
G: A co vy, holky? Kolikrát do týdne tady jste? 
I2: No, já sem chodím tak nějak okolo měsíce, no. 
G: Jo, takže tak jednou do měsíce? 
I2: No, možná víckrát, no. Hlavně nakupovat.  
I3: Já jsem tady tak jednou za tři měsíce. No, my jezdíme někam blíž... 
I4:...na Arkády. 
I3: No, na Arkády. 
I4: No, já taky. Sem si jezdím třeba koupit boty nebo tak. Spíš jenom tak dvakrát do roka, no. Skoro 

vůbec.  
G: A co vás sem dneska vedlo, holky? 
I3: T. má dneska oslavu narozenin. 
G: Jé, tak to gratuluji. 
I1: Děkuju. 
G: A to tady takhle sedíte a oslavujete? 
I1: No, my půjdeme ještě za chvíli do kina. 
G: Takže si nejdříve tady posadíte v mekáči a pak jdete do kina. To je dobrý. Líbí se vám taková 

oslava narozenin tady v mekáči, nebo byste to udělaly nějak jinak? 
I1: Ta zmrzlina by nemusela být tak studená, no (haha). 
I2, I3, I4: (hahaha). 
G: Tak vás z toho asi trochu bolí zoubky,ne? 
I2: No, hm. 
G: A vy jste tu bez rodičů nebo támhle sedí maminky? 
I1: No, to je moje mamča, ta mladší, a ta starší je moje babička. 
G: Jo, takhle. Takže máte dnes takovou dámskou jízdu, jo, a opodál sedí mamča. To je fajn, ne? 
I1: Hm. 
G: A když jste měly předtím narozeniny, taky jste šly sem do mekáče? 
I3: Já jsem tady jako poprvé, ještě jsem byla na bowlingu. 
G: Ty chodíš na bowling, když máš narozeniny? 
I3: Hm, někdy mě rodiče vezmou.  
G: To je zajímavý, já když jsem byla malá, tak jsem si zvala holky domů do pokojíčku. 
I2: Já taky, až na to, že já nemám pokojíček, ale mám ložnici.  
G: Jo, takhle. Holky, líbí se vám to obchodní centrum? 
I1: Mně moc. Hlavně hračkářství a nějaký oblečení. 
G: A kam chodíte? Do jakých obchodů s oblečením? 
I1: No, jak se to jmenuje, jak jsem tam minule zalítly. 
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I2, I3: To byl New Yorker. 
I1: Jo, tak New Yorker. 
I3: A někdy taky Pompo.  
I2: Jo, to taky, Pompo. 
G: A co třeba HM, CA? 
I1: Jo, to taky.  
I3: Jo, to jo. 
G: A co si kupujete hezkýho? 
I1: Tak nějaký čepice, bundy, kabáty. 
I2: Boty.  
I4: Všechno, když je to hezký.  
G: A maminky vám dají nějaké penízky, nebo to kupujete z vlastního kapesného, pokud ho máte? 
I1, I2, I4: No, maminky. 
I3: Já chodím sama, mám kapesný.  
G: Ty chodíš, sama. Hm, tak to je taky dobrý, ne? 
I3: Jo, to jo.  
G: Byly jste tady někdy v herničce? 
I1: Jo. 
I2: Mně tam chodí sestra.  
G: Tobě tam chodí sestra, jo? Takže to rodiče využívají? 
I2: No, když jsem byla malá, tak jsem tam byla já, no. 
G: A co na tu herničku říkáte? Líbilo se vám tam, nebo nelíbilo? 
I4: Tam byla nějaká loď, já nevím, si pamatuju, že tam byla buď nakreslená, nebo nějaký model lodi... 
I1: ...to bylo hezký, no. 
I4: Něco takovýho, to bylo hezký. A ty kuličky z Ikey.  
G: Tak to je dobrý. A tobě se tam něco líbílo? 
I2: No, ja říkala K., hlavně ty kuličky, že se to dalo mačkat. 
G: A ty paní-tety, které vás tam hlídaly, byly hodné? 
I2: Jo, byly. 
G: Dneska máme sobotu odpoledne, chodíte sem někdy také dopoledne nebo i navečer? 
I1: Jo. 
I3: Já chodím někdy dopoledne i na večeři, třeba do KFC.  
G: Chodíš s rodiči nebo sama? 
I3: No, sama. S kámošema. 
G: A chodíš radši do KFC nebo jdeš s kamarádama do nějaké jiné restaurace? 
I3: Jak kdy, někdy i do tý normální, protože někdy tě to jako už přestaně bavit, jo. Ale když nemám 

moc peněž, tak jdu do KFC. 
G: Myslíš, že je to tam levný? Že si tam za ty penízky, co máš, nakoupíš? 
I3: No, nevím, no, ale nestojí to tolik jako v tý restauraci. 
G: Jasně, že si tam něco za dvacet třicet nebo možná padesát korun koupíš, viď. 
I3: No, třeba něco dětskýho. 
G: Dobře. A když se podíváte po tom obchodním centru, co říkáte na ty barvy? 
I1: Jo, ty jsou moc pěkný.  
I4: Mně se líbí moc ty ozdoby, ty jsou jak telegrafní sloupy, akorát moc tlustý. 
G: Aha (ha). No jo no, už je tu vánoční výzdoba. Takže ta vánoční výzdoba se vám líbí? 
I1: Jo, moc. 
I2, I3, I4: Hm. 
G: A co se vám na ní teda líbí? 
I1: Tak mě se líbí žárovičky hezký. 
I3: Mně se líbí takový ty roury, my tomu říkáme výtah. 
G: Jo, on je to takový ovál. 
I3: No. 
I2: Mně se taky líbí ty baňky.  
G: A viděly jste ten stromeček dole?  
I3, I1: Jo. 
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I2, I4: Ne. 
G: Tak některá jo, některá ne.  
I3: Já jsem říkala, že už se těším na Vánoce. Že bych si rozbalila ty všechny dárky, co tam jsou. 
G: Tak jim ho, holky, popiště, aby věděly, jak vypadá. 
I1: Červený a žlutý koule jsou na něm a červený světýlka. A dál nevím.  
I3: A je vysokej. 
I2: Je umělej? 
G: Jo, tak to já nevím.  
I1: Asi jo. 
I2: Já bych řekla, že je umělej. 
G: Myslíš? 
I2: By se s tím nepatlali sem tahat normální strom. Tak do Vánoc by možná opadaly ty jehlice, že jo. 
G: No, to je možná pravda. Asi je tady na něj teplo.  
I2: Měli by s tím hodně práce, to všechno uklízet pořád. 
G: To je taky pravda. Asi by musel mít velký květináč a pořád by se o něj musel někdo starat. No, 

nevím. A co třeba stromečky a kytky, je jich tu podle vás dost, nebo byste přidaly? 
I4: No, mně se to takhle líbí. 
I1, I2, I4: Mně taky.  
I1: Třeba na stoly by mohly ještě něco dát. 
G: Myslíš, jo? 
I1: Jo, ty stoly jsou pěkný a ty židle (...) strašně vržou (ha). 
G: Jsou pohodlný? 
I3: Mně se trochu nelíbí ta barva. Je taková nějaká podivná ta zelená. 
I1: Mně se líbí. 
G: A jakou jinou barvu bys zvolila?  
I2: Tak třeba žlutá. 
I3: Jo, žlutou. Nebo černou. Já si myslím, že by se to hodilo k tomu stolu. 
G: A nebylo by to smutný s tou černou? 
I2: Já bych dala tu žlutou, to by se hodilo k tomu, jak tady někde jsou ty parkety. Nebo k těm 

výzdobám... 
I4:...nebo k tomu McDonaldu [nápis, G.Č.] 
I3: Nebo tu modrou.  
G: A když tu takhle sedíte, v tom McDonaldu, chodíte předtím nebo potom nakupovat, takže byste to 

posezení tady v mekáči spojily s tím chozením po obchodech? 
I4: No, jako koukáme se.  
I1: Jako koukáme se, ale my jdeme dnes do toho kina. Ale tak třeba prolítnout hračkářství.  
G: A jaká jsou tu hračkářství? Vím, že je tady Pompo.. 
I1:...Pompo a Sparkys.  
I2: Sparkys.  
G: Tak to asi navštěvujete hodně často, že? To je mi jasný (ha).  
G: Holky, můžete mi říct, jak dloho tu jste v tom obchodním centru? Kolik času? 
I1: No, tak ty dvě hoďky. 
I3: Já tu jsem někdy i dýl, třeba tři.  
I1: A dneska jdeme do toho kina, takže tu budeme tady dýl. 
G: A na co jdete dneska do kina?  
I1, I2, I3, I4: Ať žijí rytíři. 
G: Aha, to vůbec neznám.  
I3: To je taková komedie. To je jako Snowborďáci nebo Rafťáci, tak to je od stejnýho spisovatele. 
G: A hraje tam někdo známej? 
I3: Hm, no, to nevím.  
I4: No, toho zlýho rytíře, ten, jak hraje v Ordinaci. Támhle je ten obraz.  
G: Já už asi vím, to je Martin Písařík. 
I3: Jo, to je.  
G: On hraje v Ordinaci toho doktora, toho mladýho, jak pořád něco plete. 
I2: No, to je on.  
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I1: Takovej šašek. 
G: A těšíte se? 
I1: Jo, moc. Oni to dávaj od čtvrt na pět, ale my jsem vyrazily dřív. 
G: Tak to je jasný, ještě si posedět, když máš ty narozeniny. A co jste si to daly dobrýho? 
I1: Hm, nugetky, Happy meal. 
I3: Já jsem měla ten cheesburger.  
I4: A zmrzlinu.  
G: A co jste tam měly za hračky? 
I1: Tady toho robota.  
I2: Já jsem tam měla nějakou hru. Jak jsi říkala, že se to otevírá. Jo, už to mám. Tam jsou takový 

kuličky a ty se musej dostat do takových děr tam. 
G: Jo, už to vidím. 
I3: Já tam mám takový svítící a to se takhle promítá a tam se můžou měnit obrázky. 
G: Téda, to je hezký.  
I4: Já mám taky.  
G: Objednáváte si pokaždé happy meal? 
I1: No, jak kdy. 
G: Asi dneska, že jsou ty narozky, že? 
II: No. 
G: A co se vám tady v tom McDonaldu ještě líbí? 
I4: No, mně se tady moc nelíbí. Nevím, mně to připadá jako takový to nezdravý jídlo, já nevím, no. Já 

mám radši to KFC, prostě mi chutná víc a taky tam mají takový ty výhodný ceny a tak. Prostě 
takový lepší. 

G: Aha. A co vy, holky? 
I2: Mně se tady líbí taková ta malá hernička. 
I4: To je dobrý pro děti, že neutečou.  
G: A když jste byly malé, chodily jste si sem taky hrát? 
I2: Jo, já si pamatuju, že sem tady jednou byla a strašně jsem se bála, tam jak je to vypouklý sklo, že 

spadnu. Ale nespadla jsem, tam je sklo. 
I1: Jo. Já jsem tady byla jednou asi osm hodin v kuse a babičku už to tady nebavilo, tak jsem musela 

jít domů. A pak mi tady jednou malá holčička pořád říkala, ať s ní jdu, že dneska přespím u ní a že 
mi ukáže její hračky. 

G: Vážně, jo? Ale to byla malá holčička, takže si asi nešla. A tak jste se tu takhle kamarádily i 
s malými holčičkami, jo? 

I1: Jo. 
G: A rády jste sem chodily? 
I1, I2, I3, I4: Jo. 
I1: Hlavně se vytahovat, že už chodím do školy (ha).  
G: (haha) Tak to je jasný. Chodíte si hrát ještě někam jinam? 
I4: Tak někam na hřiště, ven.  
G: Hm, jasně, asi někam ven, předpokládám. A kde vůbec bydlíte, jestli se můžu zeptat? 
I1: Já bydlím v Podolí – Praha 4. 
I2: Já taky v Podolí. 
I3: Vyšehrad. 
I4: Já taky v Podolí. 
G: Takže vy vlastně všechny bydlíte na Praze 4, že? 
I1, I2, I3, I4: Jo. 
G: A tam máte to nákupní centrum Arkády. Chodíte tam? 
I1, I2: Ano. 
I4: Jo. 
G: A líbí se vám spíš tady, na Andělu, nebo tam, na Arkádách? 
I1: No, mně se tady líbí, že je tady víc toho oblečení... 
I4:...a větší obchoďák... 
I1:... a je tady i větší obchoďák, tady. 
G: Myslíš ten hypermarket Tesco? 
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I1: Jo, to Tesco je větší. Tam je to malý.  
I3: Mně ne, já mám úplně Arkády nejradši. 
I2: Já taky.  
G: Jo, a co tam máte nejradši? Proč to tam máte rády? 
I2: Já mám nejradši tu knihovnu dole. 
G: Tam je knihovna? 
I3: Tam je obrovská knihovna.  
I2: Ta je skoro velká, to knihkupectví je skoro velké jako ten obchoďák.  
G: Ty jo, to je dobrý, že tam máte takhle velké knihkupectví. 
I1: Mně se tady líbí ta orientace, na těch Arkádách, tam se třikrát zatočíte a už nevíte, kam jste šli, a 

pak se ztratíte. Tam se takhle jednou ztratila mamka. 
G: Vážně, bloudila tam, jo? 
I1: Jo, docela dlouho. 
I3: Já už jsem si zvykla. 
G: Takže si myslíš, že když to tam člověk zná, že se tam orientuje dobře? 
I3: No. 
G: A je ještě něco, co se vám tady nebo tam líbí nebo nelíbí? Co třeba barvy – líbí se vám tady? 
I1, I4: Tak to jo. 
I3: Jo. 
I2: Tam mají taky nějaký koktejly, takový.  
I3: Mně se tam líbí taková ta fontána. 
I1: Jo, to je taky hezký.  
G: Tam je fontána s vodotryskem? 
I3: Jo. 
I4, I1: No. 
I3: Ale teď už tam není, byla tam na začátku. 
I1: Já vím, oni tam dali nějaký podium nebo co. Ale pak to tam zase asi vrátěj. 
G: Aha, tady žádná není. 
I3: Ještě na Chodově.  
I4: Ještě někde jinde (...)... 
G: ...myslím, že v Letňanech. 
I4: Jo. 
G: Takže, vy jste říkaly, že jste tady některá jednou za týden, některá jednou dvakrát za čtvrt roku. 

Kam teda jdete, do jakých obchůdků, když tu jste? 
I1: No, já nevím. Já se určitě kouknu do hračkářství. 
G:Hm, a pak jdeš sem nahoru do těch restaurací? 
I1: No, to ne. Já jsem tady vždycky s tátou a on chce tady odsud vždycky vypadnout. 
G: (ha) Nebaví to taťku, jo? A co vaši rodiče, mají, nebo nemají rádi tohle obchodní centrum? 
I3: Tak máma to má ráda. 
I4: Moje máma vždycky říká, že je tady moc lidí. 
I1: Můj táta to nemá rád, že jako nakupování ho moc nebaví.  
I4: Táta to nemá rád, protože se v těch obchodních centrech vždycky ztratí, proto tam moc nechodí. Je 

tam strašně moc obchodů. 
I3: Tak já už spíš chodím sama, protože mamka už to nechce moc jako... 
G: A když chodíš sama, tak chodíš dopoledne, odpoledne nebo navečer s kámošema? 
I3: No, po škole nebo v sobotu a neděli. 
G: A co tu s kámošema děláte? 
I3: No, tak třeba jdem do New Yorkru a zkoušíme si tam nějaký věci nebo jdeme do jakýhokoliv 

obchodu, a když tam najdeme nějaký věci, tak si to třeba zkusíme, nějaký šaty nebo tak, ale jako 
nekoupíme je, jenom si je zkusíme.  

G: Jasně.  
I1: Jo, to mě baví si zkoušet všechny věci, co tam maj. 
G: No, a pak, když tady jste a nějaké ty věci si v obchodech vyzkoušíte, pak jdete sem do mekáče 

nebo do jiných restaurací, dát si třeba limonádu nebo tak? 
I3: Jo. 
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I2: Jo. 
G: A pokaždé, nebo jen občas? 
I1: Pokaždý. 
I3: Já teda jenom občas.  
I4: Já taky skoro pokaždý, protože máme třeba žízeň.  
G: Vím, že chodíte sem do toho McDonaldu. Chodíte i jinam? 
I1: Do McDonaldu. 
G: A proč chodíte sem do McDonaldu? 
I1: No, protože mně tady hrozně chutnaj ty nugetky. Strašně. Zmrzliny, nugetky, prostě takový ty 

dobrý jídla, co tu mají.  
I3: Já ještě chodím do pizzerie v Arkádách.  
G: Holky, když tady takhle sedíte, o čem se bavíte? 
I2: Tak o různej věcích, no, já nevím. 
G: Probíráte taky kluky?(haha). Nebo školu? 
I1: (haha). Tak třeba, na co půjdeme příště do kina nebo jak se nám daří ve škole.  
I4: To spíš vona nebo vona udělá něco utřeštěnýho a my se pak tomu smějeme (haha). 
G: (haha) To je jasný.  
I2: Pak máme celou půlhodinu hroznej záchvat smíchu. 
I1: No, třeba někdo mluví o něčem jiným a pak někdo naváže na něco jiného. A někdy to nevnímáme 

a pak jenom, co, co, co (haha). 
G: Jasně. Tak vám děkuji za rozhovor a užijte si narozeniny. 
I1: Děkuju. 
I2: Děkujem. 
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Rozhovory s informátory-návštěvníky ve fast foodu McDonald’s dne 14. prosince 2009 
 

1) I: Muž, 28 let, Středoškolské vzdělání, Obchodní zástupce,. Praha 5-Zbraslav. 
 

Délka rozhovoru: 00:18:14 
Čas rozhovoru: 9:05 
 

G: Já bych se chtěla zeptat, jak často chodíte do tohoto obchodního cenra, to znamená kolikrát třeba 
týdně nebo měsíčně. 

I: Týdně? No, tak to asi čtyřikrát. 
G: Čtyřikrát? Hm, a za jakým účelem sem chodíte takto často? 
I: Protože přítelkyně tady chodí na vyskokou školu, takže se tady většinou scházíme, když pak jedeme 

domů. Je to vlastně tady za rohem, jak je Plzeňská, tak tam je vysoká zdravotní. 
G: Takže tím důvodem té návštěvy je to, že tady čekáte na tu přítelkyní? 
I: Většinou ano. 
G: A když tu čekáte, tak tu čekáte sám? 
I: No, přesně tak. 
G: A když pomineme to, že tu sám čekáte, chodíte sem s někým? 
I: No, většinou sám, protože tady pořád čekám, ale pak tu jsem taky s tou přítelkyní, když už dorazí, to 

jdem potom spolu nakoupit, a občas sem jdu s přáteli na kafe, třeba do toho baru Calypso nebo do 
jiných restaurací.   

G: Dobře. Kromě čekání, z jakých jiných důvodů sem chodíte? 
I: Potom kino a nákupy. 
G: Kino a nákupy. Jak často využíváte to kino? 
I: Tak jednou nebo dvakrát do měsíce, také podle toho, jaké jsou filmy (ha). 
G: (ha) Máte nějaký oblíbený žánr? 
I: Ani ne, většinou se rozhoduju podle toho, co se zrovna dává. 
G: A chodíte třeba i do jiných kin? 
I: Ne, převážně sem. 
G: Tedy převážně sem. Co je tím důvodem? 
I: Dobrý spojení autem. 
G: Takže sem jezdíte autem. 
I: Hlavně autem. 
G: Takže MHD moc ne? 
I: Moc ne. 
G: Vyhovuje Vám vůbec ta dopravní situace na Smíchově? 
I: Když člověk jede sem, myslím teda do obchodního centra, tak je to v pohodě, ale jinam po 

Smíchově už moc ne. 
G: Myslíte tím, že jinde jsou už zácpy? 
I: Jo, jo, zácpy. 
G: Dobře, a protože říkáte, že jsou tady zácpy, nemyslíte si, že by bylo lepší to MHD? 
I: Když člověk jede sem, do centra, tak to projedu tunelama a nikde nestojím, vyjedu vlastně až tady u 

garáží a nikde se nezastavím. 
G: A co cesta zpátky? 
I: Taky docela dobrý, když najedu na Plzeňskou, tak se také dá projet tunelama zpátky, takže když 

jedu sem, přímo sem, tak je to dobrý. 
G: Vyhovuje Vám to parkoviště dole? 
I: Určitě. 
G: Jo, a stíháte ty hodiny zdarma? Myslím, že tam jsou tři hodiny. 
I: Většinou to stíhám, a když je člověk v kině, tak vlastně má další dvě hodiny navíc. 
G: Jo? Tak to jsem ani nevěděla, vidíte to. To se potom nechá stihnout dobře. 
I: O víkendu je to pět hodin, takže to je taky dobrý. 
G: Chodíte také do jiných obchodních center? 
I: Určitě, ale většinou chodím sem, jinak třeba Letňany a Zličín. 
G: Můžete mi ty centra porovnat, určit ty výhody nebo nevýhody, co mu třeba schází a naopak? 
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I: Tady (...) Tady na tom Andělu neschází vůbec nic, potom ten Zličín, tam už zase není takových 
krámků, které já třeba potřebuju, když někam jedu, ale jinak je to všechno stejný. 

G: Vy jste říkal, že Vám tady nic neschází, takže co se týká těch módních značek a obchodů, to Vám 
tedy vyhovuje? 

I: Jako co já vlastně potřebuju, tak ty tady jsou. 
G: A kam tedy chodíte, jestli se mohu zeptat? 
I: Já většinou nakupuju v C&A, NewYorker, potom vlastně klasický Tesco na klasický nákupy, a když 

třeba nakupuju dárky, tak chodím i do ostatních. 
G: Takže chodíte nakupovat kromě oblečení i potraviny do tohoto Tesca. Je to Tesco hlavní nákupní 

středisko, kam chodíte? 
I: Převážně jo. 
G: Můžu se zeptat, kde bydlíte? 
I: Kousek za Zbraslavi, takže využívám Albert kousek od nás a pak jezdím sem. 
G: Takže to je i ten důvod, proč jezdíte převážně sem, že to máte jako první nákupní centrum po cestě? 
I: Já to vlastně mám stejně daleko i na Zličín. 
G: A proč tedy proferujete Anděl? 
I: No na Zličíně je to Tesco vlastně zvlášť a pak do té metropole přejíždíte autem. 
G: To je pravda, tady je to vše pod jednou střechou. Vy jste říkal, že Vám tady nic neschází, je tady 

něco, co by se Vám vyloženě líbilo, co vlastně ty ostatní obchodní centra nemají? 
I: (...) No tak asi to mají i ostatní, ale sem chodím rád. Rád mám támhle kavárnu Calypso a potoch 

chodíme i na ten bowling. 
G: Bowling? Tam chodíte kdy, v jakou denní dobu? 
I: Tam chodíme o víkendu, vždycky někdy navečer kolem sedmý. 
G: Takže s přáteli. 
I: Vlastně se ani nedá říci jak často, protože někdy jdeme za měsíc třikrát a někdy vůbec. Podle toho, 

jak se sejdou lidi. 
G: Takže se to vlastně dá chápat tak, že tohle centrum je i místo, kam se chodíte pobavit? 
I: Přesně tak. Skočíme do Calypsa, tam vydržíme třeba dvě hodiny sedět, pak jdeme na bowling nebo 

do kina. 
G: Tu kavárnu jste si vybrali kvůli tomu internetu? 
I: To ani ne, ale hraje tam muzika, dobře se tam sedí a je tam hlavně příjemná obsluha. 
G: Dobře. Já bych se chtěla zeptat, zda se Vám tohle obchodní centrum líbí, co se týče toho interiéru, 

designu, to, jak to vymysleli, udělali a tak. 
I: (...) No, oproti těm ostatním se mi možná líbí nejvíce. 
G: A co třeba konkrétně? 
I: Co se mi líbí, je to, že člověk není zmatenej. Ostatní mají dvě patra, ale je to špatně rozdělené, takže 

člověk je zmatenej jak lesní včela. Tady to má tři patra přímo nad sebou a dá se projít úplně 
normálně a je to logicky rozdělený. 

G: Jasně. Je tu ještě něco jiného, co se Vám tu líbí? Co třeba barvy, materiál a podobně? 
I: Tak já už jsem chodím vlastně od dob, co je to tady otevřený, takže líbí se mi, ale už nejsem pořádně 

schopnej popsat jak. Třeba ten Zličín se mi tak nelíbí. Je možný, že jsem tady na to už zvyklej za 
takovou dobu. 

G: Takže myslíte, že jde hlavně o ten zvyk. Co si myslíte o tom zevnějšku, jak zapadá, nebo nezapadá 
do té části. 

I: Já si myslím, že zapadá. Spoustu lidí sice říká, že ne, ale já si myslím, že jo. Když jdu třeba od 
tramvaje, tak se mi to líbí, takže si myslím, že zapadá. 

G: Myslíte si, že to tady nepůsobí jako nějaké monstrum? 
I: Rozhodně ne, ty baráky na Andělu jsou takový stejný, takže to sem nějak zapadne. 
G: Vy jste říkal, že sem chodíte od samého žačátku, pamatujete si na tu dobu, kdy tady to obchodní 

centrum ještě nestálo? 
I: No určitě jsem tady byl, ale nějak moc extra si to už nepamatuju. 
G: Pamatujete si alespoň, zda se to změnilo? Nebo zda je ten Smíchov teďka jiný? 
I: Je jinej v tom, že když tady člověk něco chce, tak to tady sežene, před tím tady byly sice taky nějaký 

krámky, ale to nebylo ono. Teď je to tady pěkný a moderní. 
G: Myslíte si, že teď je tady víc služeb? 
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I: No to se určitě změnilo, pro někoho k lepšímu a pro někoho zase k horšímu. To, co se tady dalo 
sehnat před tím, se tady dá sehnat pořád plus pak věci navíc. 

G: V jakou denní dobu jsem nejčastěji chodíte? Jakou preferujete? 
I: No většinou odpoledne. Jak v týdnu, tak o víkendu, když jdeme do kina, nebo pak večer na ten 

bowling.  
G: Chodíte kromě té kavárny Calypso ještě někam jinam? Teď myslím jako za posezení a 

občerstvením. 
I: No, když neco jinýho, tak KFC nebo Mekáč. 
G: Mohu se zeptat, jak vypadá to posezení v McDonaldu? Jak dlouho tu jste, co tu děláte a tak. 
I: No větřinou je to rychlé, jen na to jídlo nebo pití, a do třiceti nebo čtyřiceti minut jsme pryč. 
G: A když tu takhle sedíte těch několik minut a jste tu i s někým, o čem asi diskutujete? 
I: Tak asi všechno, co se nás nějakým způsobem dotýká. Rodina, práce, škola. Co budeme dělat o 

víkendu a tak. 
G: Je mekáč místo, kde probíráte vážná témata, tím myslím třeba i politiku? 
I: Ne, to asi ne. Jako probereme třeba hádku, ale to není zas tak vážné, ale politiku, to ne. Na to 

nemám chuť to probírat nikde, natož tady v mekáči, kde to není vůbec vhodné. 
G: Můžu se ještě vrátit k tomu, co je vlatně tím důvodem, proč sem nechodíte dopoledne? Proč zrovna 

odpoledne? 
I: Jsem v práci. 
G: A jak je to dnes, dnes v práci nejste, že jsem Vás tu odchytila takhle ráno. 
I: Dneska mám volo. 
G: Dneska máte volno. Co Vás sem tedy dnes ráno vedlo? 
I: Jdu se kouknout na dárky (ha). 
G: Myslíte si, že je to tady to nakupování dopoledne klidnejší? 
I: No byl jsem tady o víkendu odpoledne a bylo tady takovejch lidí, že jsem odtud rychle utíkal. Teď 

dopoledne je to o dost klidnější, i parkoviště bylo skoro volné, našel jsem místo hned. O víkendu 
se musím honit pořád dokola a hledat, kam to dám. Na ty dárky je to ideální dopoledne. 

G: Jak dlouho tady průměrně trávíte čas? 
I: Záleží na tom, proč sem vlastně jdeme, pokud posedět, tak tady jsme třeba přes dvě hodiny, a když 

nakupuju, tak jsem tady většinou míň. 
G: Mohu se zeptat, jak se stavíte k takovým řetězcům typu Tesco, Albert a podobně? 
I: Určitě je využívám hodně. 
G: A upřednostňujete je před těma malýma obchůdkama mimo obchodní centrum? 
I: Záleží, dle toho, co chci koupit. Příklad, kdybych chtěl koupit elektroniku, tak třeba Tesco má ty 

ceny o trochu lepší, ale asi bych jí tam nekupoval, ale je to daný tím, že já mám vystudovaný 
obchodní učnák s maturitou se zaměřením na elektroniku, a když jí jdu koupit do Tesca, tak beru 
nohy na ramena z důvodu, že ten prodavač o tom nic neví. (haha) 

G: (ha) Takže je lepší, že se zaměřují na ty potraviny a podobně. 
I: Určitě. Člověk si to tam sice koupit může, ale nedostane k tomu nic, žádné rady a vysvětlení. 
G: Hmm. Můžete mi popsat tu návštěvu toho obchodního centra, jak vypadá od chvíle, kdy vyjdete 

z parkoviště. 
I: Záleží na tom, kam jdeme. Pokud třeba do kina, tak si jdeme sednout do Calypsa, dáme si něco 

k pití, většinou kafe, protože sem jezdíme dřív. Film skončí a skočíme třeba do McDonaldu na 
jídlo a jedeme pryč. Když jdeme na bowling, tak jdeme rovnou, a když na nákup, tak si nejdříme 
vybereme kam chceme a pak rovnou jdeme nakupovat. Většinou to vždy dopadne, že si po nákupu 
jdeme ještě někam sednout, nebo vylezeme ven před Smícháč. 

G: Takže ty restaurace tady se dají chápat jako nějaké vyústění těch nákupů nebo kina? 
I: Určitě jo, skoro pokaždé skočíme na kafe, nebo na něco k jídlu. 
G: A do jakých restauračních zařízení chodíte nejčastěji? 
I: Asi do mekáče s tím Calypsem. Většinou, když čekám na přítelkyni, si vezmu jídlo s sebou a pak 

čekám v garážích, kde si to v klidu sním. Pokaždé, když jsem v tomhle centru, tak jsem většinou 
zajdu, i kdyby jen na kafe. 

G: Líbí se Vám, nebo nelíbí, tady ten McDonalds? A co třeba? 
I: Určitě líbí, mají tady dobře udělané sezení a vše je poměrně rychlý. A taky jsem rád, že se tu 

nekouří. Hned se tu lépe dýchá. 
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G: Takže preferujete také rychlost. Dá se říci, že většinou vyhledáváte fast foody před normálními 
restauracemi? 

I: To se takto jednoznačně určit nedá. Záleží, jak je čas, jak mám hlad a občas na to mám přímo i chuť. 
G: A co si tady v tom mekáči nejčastěji objednáváte? 
I: Tak většinou to kafe, jak můžete vidět, a taky něco k snědku, takže nějakýho hamburgera, občas 

hranolky. Přítelkyně si tu dává taky ten salát. 
G: Je ten McDonalds i místo, kam byste si šel poseděl s přáteli? Myslím déle, než jen kafe.  
I: No, spíš bych sem s nimi šel jen na to rychlé jídlo nebo pití. Občas se tady ale i scházíme, protože to 

tady známe všichni, ale je to spíše na to sednout si tady, dát si kafe, jídlo a zas jít. 
G: Kdyby Vás ale někdo pozval na posezení v mekáči, přišel byste? 
I: Určitě, ale asi bych tady vydržel jen chvíli, a pak bych navrhnul, jestli se nechtějí přesunout někam 

jinam. Kdyby nikdo nechtěl, tak bych asi chvíli po jídle šel. 
G: Chodíte si sednout do restaurací i mimo to obchodní centrum. Třeba u Vás v Zbraslavi? 
I: Určitě. 
G: Můžete mi to třeba porovnat. Myslím ten mekáč a ostatní? 
I: Ten mekáč je hlavně na to jídlo, dát si kafe nebo třeba skočit na snídani s notebookem a připojit se 

na WiFi. Třeba do Calypsa bych na snídani asi nešel, dal bych si tam sice kafe a zákusek, ale tu 
snídani si dám raději tady. Nevím proč, ale tady mi to je příjemnější. 

G: Je pravda, že tady je to více anonymní, nejste tady hlídán obsluhou a je tady větší volnost, nikdo na 
Vás nebude koukat, že tady sedíte jen tak. 

I: Přesně. 
G: Je tady něco, co by se Vám tady vyslověně nelíbilo? 
I: Tady asi ne, je to všude stejný. Jsem na to zvyklej. 
G: Ještě bych se Vás ráda zeptala, co si myslíte o těch cenách, je to tady pro Vás přijatelné? 
I: Ty ceny jdou. 
G: Myslíte si tedy, že je to přijatelný, za to, co Vám tady dávají. Jak byste zhodnotil obsluhu? 
I: Obsluha, ta je celkem příjemná, hlavně v tomto mekáči. 
G: Všímáte si někdy, že by sem chodily určité typy lidí? Že by sem chodili staří, mladí, maminky 

s dětmi, manažeři a tak? 
I: Myslím, že sem chodí každý. Jsou tady studenti i starší. Potkávám tady někdy i stejné tváře. 
 
2) I: Muž, 20 let, Středoškolské vzdělání, Student vysoké školy, Praha 5-Barrandov. 
 

Délka rozhovoru:00:16:49 
Čas rozhovoru 9:35 
 

G: Mohu se zeptat, jak často chodíte do tohohle obchodního centra, tedy kolikrát do týden či měsíce? 
I: Řekněmě tak třikrát čtyřikrát do týdne.  
G: A co je ten důvod, že takhle často? 
I: Tak já jsem chodím kvůli knihám, dolu do knihkupectví, podívám se na elektriku a občas tady 

nakoupit v Tescu.  
G: Takže ten důvod je nakupování potravinářského i nepotravinářského zboží, jestli tomu dobře 

rozumím. 
I: No, přesně tak.  
G: Chodíte sem někdy i do módních butiků?  
I: Hm, jako taky, ale řekněme, že je to spíš jednou za měsíc.  
G: Hm, a je to jednou za měsíc, protože chodíte jednou za měsíc nakupovat nebo... 
I:...tak, je to jednou, protože je to nárazově. Jako když už, tak pořádně, ať mám na delší dobu 

vystaráno. Asi jako takhle nakupují chlapi, no (ha).  
G:(haha) Je mi to jasný. Byl jste někdy v jiných obchodních centrech? 
I: Jako taky, ale spíš méně často. Preferuju hlavně tady to centrum, přeci jenom ho mám nejradši. 
G: Dobře. Můžete mi ta centra porovnat, s tím, že byste vyzdvihl výhody či nevýhody tohohle centra, 

pokud nějaké má? 
I: Tak Anděl má pro mě výhodu tu, že je nejblíž k mému domovu a taky tady jsou obchody, který mi 

asi nejvíce vyhovujou. V tom vidím výhodu, ta blízkost. A co se týče těch nevýhod, tak to asi nic 
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nevím. To mě tady asi naopak všechno vyhovuje. A naopak třeba to Palladium nemá něco, co tady 
Anděl má. Například je pro mě v Palladiu hodně draho, tam nahoře ty fast foody, to je víceméně 
vyšší cenová kategorie, tady se člověk levněji nají, to určitě, a vůbec to uspořádání toho Palladia 
mi nějak nevyhovuje, je to takový chaotický, zatímco tady je to takový logicky uspořádanější.  

G: Tím se dostáváme k tomu, jak se Vám tady tohle centrum líbí. Říkal jste, že je to uspořádanější, 
levnější. Je tu ještě něco?  

I: Tak jednak ten design samotnej, ty obchody. To je asi tak všechno. 
G: Co třeba ty barvy tady? 
I: Tak ty jsou takový přiměřený. Není to nic extra vyzývavého, což je taky dobře, prostě to sem sedí. 

Je to takový (...) prostě nic křiklavého nebo jak to mám říct. 
G: A co říkáte na vnější fasádu? 
I: Tak zvenku, to je tak (...) ono to asi nešlo udělat o moc líp, jo. Ale já na to ani moc nekoukám. 

Neřeším to, ale není to zase nijak výrazné, že by to tomu okolí škodilo.  
G: Znáte tu dobu, kdy tady Nový Smíchov nestál? 
I: Trochu si jí pamatuji.  
G: Vybavujete si, jak se to tady změnilo, pokud vůbec? 
I: Tak určitě se to změnilo. Zkulturnilo se to tady, přivedli se sem lidi, určitě i ten kapitál a vůbec to 

teď vypadá otevřeněji a je tady možná i trochu bezpečněji, protože se tu pohybovali lidi, takový 
různý živly. Jako oni tady jsou i teď, třeba bezdomovci nebo tak, ale určitě si netroufnou to, co 
předtím.  

G: Myslíte, že se proměnil i ten vzhled? 
I: Tak určitě, magistrát se snaží, aby to tady vypadalo dobře, zkulturňují ostatní domy, protože to sem 

přinese lidi, a to má pro magistrát, teda městský úřad, určitě peníze do pokladny. To jsou určitě 
příjmy. A tady ten Smíchov se hodně ujal, i to nákupní centrum. A to je vidět, protože je tady plno 
už od rána, co já aspoň vím. Třeba na těch Butovicích, ty se moc neujaly, třeba i ten Chodov, ale 
to bude asi tím, že je chaoticky uspořádanej. Myslím si, že lidem vyhovuje právě to, jak je to 
přehledný, dostupný vůbec, protože je to na Andělu a to je ze všech stran ve středu. Určitě jezdí 
sem než někam na konečnou, třeba na Zličín nebo na Čerňák.  

G: Mohu se zeptat, zda preferujete nějakou denní dobu? 
I: Spíš odpoledne. 
G: A jaký je ten důvod? 
I: Tak ráno mám spíš školu, no. Takže po škole si sem zajdu. Ale někdy sem chodím i cíleně, aniž 

bych byl na cestě. Teda z domova. Ale to záleží.  
G: Můžete mi popsat, jak vypadá ta návštěva centra? 
I: Tak u mě to vždycky vypadá tak, že já projdu ty knihy nejdřív, ty jsou na začátku, pak se podívám 

na ty svoje oblíbený obchody, tak nějak to obejdu až na konec, kde je to elektro Datart, a nakonec 
občas do toho Tesca, kde jsou ty potraviny. 

G: A jakou roli v tom hraje ten McDonald? 
I: Tak občas, když mám hlad, tak sem zajdu.  
G: Takže to můžu chápat tak, že tu návštěvu mekáče spojujete s těmi nákupy, resp. s tím díváním se 

tady po těch nákupech? 
I: Tak občas ano. Tam to je spíš o tom, že když mám hlad, tak si sem zajdu. To nutně nemusí 

znamenat, že sem jdu cíleně nakupovat.  
G: Takže se sem jdete cíleně najíst, když jdete okolo? 
I: Tak, spíš. Když jdu okolo a mám hlad, tak sem zajdu. 
G: Dokážete odhadnout, jak dlouho jste v obchodním centrum běhěm jedné návštěvy? 
I: No, tak asi tu hoďku, maximálně dvě. 
G: A z toho jste jaký čas jenom tady v mekáči? 
I: Tak tady jen chvilku, že jo, najíst se a jít. Několik minut, já nevím. 
G: A chodíte i do jiných restaurací tady nahoře? 
I: Tak i do jiných. Ale záleží podle toho, jaký mám zrovna období. Třeba McDonald‘s, pak třeba KFC 

nebo Panda támhle naproti. Ale jako přiměřeně, já to nechci zase úplně přehánět s těmi fast foody, 
ono to asi nebude zrovna nejzdravější. Jako když je potřeba se najíst, tak jo, ale že bych sem 
chodil vyloženě, že bych sem cíleně jel, protože mám chuť na hamburgery, tak to ne. To se radši 
najím doma. Prostě  většinou, když jdu okolo, tak z nutnosti. 
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G: Takže si objednávate hamburgery. Dáváte si ještě něco? 
I: No, tak kromě hambáče ještě někdy hranolky nebo ty nugetky. A k tomu samozřejmě pití, studený. 

Třeba colu. Asi tak.   
G: Co jste vyjmenoval, to jsou spíš fast foody. Chodíte sem taky do „klasických“ restaurací, tedy těch, 

kde jsou číšníci, kteří Vás obsluhují u stolu? 
I: Tak sem nahoru ne, to spíš někam do centra Prahy.  
G: Dobře, proč si volíte ten McDonald z těch ostatních fast foodu? 
I: Tak já ho volím víceméně ze dvou důvodů. Za prvé je to cena a za druhé je to rychlost. Rychle mě 

obslouží. 
G: Ta cena Vám přijde přijatelná, teda. 
I: Jako je přijatelná. Takhle, kdyby se to jako spočítalo, tak by ta restaurace vyšla cenově asi stejně, ale 

když přičtu tu rychlost, tak je to lepší. Vyjde to v tom poměru líp. Člověk si zaplatí za to, že 
nemusí čekat, až přijde a obslouží ho číšník. Je to prostě rychlejší.  

G: Dobře. Můžu se zeptat na to, jak hodnotíte prostor tohohle McDonaldu?  
I: Tak víceméně, musíme brát v potaz asi to, jaký měli možnosti. Víceméně to nijak nevykřikuje, ty 

barvy a tak, je to takový uklidňující. No, co by mi tady asi tak mohlo vadit. Jako já moc nemám 
rád ty dětský koutky. Mě to jako občas ruší, ale zase chápu, že pro ty děti je to lákavý. Jako je to 
asi dobře, ale když jich tu je hodně, tak to nemusí být úplně příjemný, ale z tý druhý strany to pro 
ty matky může být odpočinkový a děti si tam budou hrát. 

G: Jasně, že si mohou dát kávu a děti si tam budou hrát. Jak vnímáte zeleň? 
I: No, tak koukám, že je to umělý (ha). Tak toho by tady mohlo být víc, asi. To si myslím, že asi 

určitě, je ale otázka, jestli je to proveditelný. Tady nahoře asi nejde udělat takový ten záhon. To je 
dole, to vím, že tam jsou uprostřed takový ty záhonky, ale tady nahoře, asi by to nějak šlo, ale 
těžko říct. Ale bylo by to hezký. 

G: Chodíte sem do mekáče na kafe si posedět? 
I: Ne, to ne. Spíš jako z nutnosti. Já to beru jako tak, že mám hlad, tak sem občas zajdu s kamarádama, 

to je víceméně totéž, ale že bychom sem cíleně chodili na kafe, to ne. To chodíme do kaváren. 
Když čaj, tak čajovny. To prostředí je lepší a to kafe je i kvalitnější. 

G: V čem jsou ty kavárny a čajovny ještě jiné, pokud vůbec. 
I: No, tak je to tam takový míň chaotičtější, chodí tam míň lidí, je to tam klidnější a má to takovou tu 

kavárenskou atmosféru, zatímco tady je to takový rychlý.  
G: Takže předpokládám, že to není ani místo, kam byste si šel posedět večer na pivo. 
I: Tak, přesně tak. To jdeme do nějaký hospody. Zas je tam hospodská atmosféra, navíc kvůli pivu, 

sem člověk kvůli pivu asi nepůjde, a taky ta kvalita. Sice o té kvalitě by se dalo v některých 
hospodách diskutovat, že (hahaha), ale prostě vůbec ta atmosféra, celkově. 

G: Můžu se zeptat, s kým sem chodíte? 
I: Tak většinou sám, občas s kamaráda, když máme hlad.  
G: Když tu takhle s kamaráda sedíte, o čem asi nejvíce diskutujete? 
I: No, tak co se dělo ve škole, jaké zkoušky jsme dělali nebo jestli jsou nějaký materiály ke stažení, 

který by nám pomohly při studiu. Taky probíráme, protože jsme kluci, že jo, věci ohledně počítače 
a součástek (...) a někdy dojde i na takový ty události známých celebrit, že jo. Co se kde člověk 
dočte na internetovém serveru. Asi tak.  

G: Jaká je Vaše cenová hranice, kterou jste ochoten za to jídlo dát? 
I: Tak já se snažím tak do sto korun.  
G: Plní to jídlo funkci oběda či večeře nebo je to jen takový snack.  
I: Tak, je to ten snack. Nechci, aby to tvořilo právě tu večeři nebo ten oběd, tu snídani asi občas ještě 

jo, ale tu večeři, to ne. 
G: Vsímáte si, že by tu převládal nějaký typ lidí? Třeba mladí, staří, maminky, lidi z officu a tak? 
I: Tak určitě mladí, no, z těch důvodů co jsem asi popsal já. Vnímaj to jako rychlejší a je to i levnější. 

No, a studenti a ti manažeři.  
G: Myslíte si, že tu hraje roli reklama? Že je to známý? 
I: No, určitě. Víceméně v televizi, pokud vím, tak má nějakou reklamu.  
G: I u Vás to hraje roli? 
I: Tak u mě asi ne. Jako těžko říct, asi to tam nějakou stopu zanechá, ale že by to byl důvod návštěvy, 

to, že to je v televizi, abych se mohl cítit dobře, že sem taky chodím jako ostatní, to asi ne. 
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G: Ještě se vrátím k té době, kdy tady to centrum nebylo. Jak jste to řešil, např. to nakupování či 
stravování? 

I: Tak já jsem byl skoro hodně malej, tak jsem tohle moc neřešil, ale co si pamatuji, tak jsme chodili 
do Kotvy nebo Máje, to tady bylo ještě za socializmu, tak tam jsme chodili. Potom v tom centru ty 
obchůdky, co byly.  

 
3) I1: Žena, 74 let, Vysokoškolské vzdělání, Důchodkyně (bývalá profesorka na střední škole), 

Praha 5-Smíchov 
I2: Žena, 70 let, Vysokoškolské vzdělání, Důchodkyně (bývalá profesorka na střední škole), 

Praha 5-Smíchov 
 

Délka rozhovoru: 00:17:08 
Čas rozhovoru: 10:07 
 

G: Mohla bych se zeptat, jak často chodíte do tohohle obchodního centra? Kolikrát týdně? 
I2: Tak jednou za čtrnáct dní, to se scházím tady s kamarádkou. 
I1: Tak, jednou za čtrnáct dní s kamarádkou, ale jinak chodím do Tesca nakupovat jednou až dvakrát 

týdně. 
G: Zeptám se Vás – upřednostňujete nějakou denní dobu, kdy sem chodíte? 
I1: No, tak scházíme se tady každou středu ráno na tu kávičku, popovídat si a tak. A někdy jdu potom 

nakoupit do toho Tesca. 
G: A stalo se Vám, že jdete nakoupit do Tesca i večer? 
I1: Ne, to moc ne. Možná se to někdy za tu dobu, co sem chodím, jako stalo, ale určitě to není 

pravidlem. Večer už jsem ráda, že jsem doma. Navíc je tu i dost lidí večer.  
G: Takže tím důvodem je nakupování v Tescu a sraz s přítelkyní. 
I1: Ano, tak. 
G: To by mě zajímalo, že si sem chodíte posedět s přítelkyní na kafe, jak vidím. 
I1: Ano, ano. Scházíme se tady už několik let, jednou za čtrnáct dní v devět hodin. 
G: A jaktože je místem srazu právě McDonald? 
I2: No, my jsme chodily dřív do cukrárny na Smíchově... 
I1:...do takové velmi hezké, ale z té udělali hernu, takže co s hernou ráno, to stačí večer (ha), tak jsme 

si našly tady tohle. 
I2: Přešly jsme sem, tady to máme obě docela blízko.  
G: A kdy tu hernu změnili, resp. kdy jste začaly chodit sem? 
I1: No, to už je pár let. Takových... 
I2:...tři čtyři... 
I1:...to víc, ono to utíká.  
G: Takhle se zeptám, změnili jí, když už tady to obchodní centrum stálo? 
I1, I2: Ano. To už tady stálo.  
I1: My jsme to tam měly schůdnější, protože lepší prostředí, bylo to tam takový fajn, daly jsme si 

někdy i ten zákusek, zahřešily jsme.  
I2: Ta cukrárna byla tím místem pro naše setkání.  
G: A ten McDonald‘s pro vás také plní tu funkci takové té cukrárny? 
I1: No, ano. 
I2: Prostě nic tady takového v okolí není. Nám to tady stačí na tu schůzku. 
I1: Ano, to je pravda, že jsme tady nic takového v okolí nenašly, a tady to stačí na tu schůzku. 

Chodíme ještě jinam nebo já chodím ještě na setkání různě jinam, třeba ke Kamennému zvonu 
zase s jinejma nebo do vinárny takhle odpoledne na dvě deci. 

G: Dobře, proč jste si jako místo schůzek vybraly zrovna McDonald’s? 
I1: No, není to drahý. Zdá se nám to přijatelné za tu dvacku. 
I2: Někdy teda bývá ta káva vyvedenější, někdy je docela dobrá. Dnes je teda dobrá, jde to. 
G: Objednáváte si i něco jiného než jen kávu? 
I2: Ne, my se tu scházíme po snídani, takže jsme najedené (haha). 
I1: A mně ta jejich taštička tady nechutná. Jenom kafíčko a to stačí.  
G: Jak dlouho tady jste? 
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I1: No, tak ty dvě hodinky zhruba.  
I2: No, necelý.  
G: A o čem tu diskutujete, jestli se mohu zeptat? 
I1: Tak my si probereme ty svoje záležitosti, co se odehrálo během těch čtrnácti dnů, nebo zabrousíme 

do minulosti, že, nebo, kdo se nám ozval z těch známých společných, protože mi jsme spolu 
působily.  

I2: Ano, přesně tak. 
G: Je to místo, kde byste probíraly vážná témata? 
I2: Tak všechno probereme, no. Co se děje v rodině... 
I1:...ale i ty zdravotní problémy, postěžujeme si jedna druhé velice. To jste nám vpadla akorát do toho, 

jak já líčím, že jsem byla na kontrole osteoporézy. Tak to víte. To už se potom objevuje jeden 
neduh za druhým.  

I2: Ale není to hlavní téma, v žádném případě. Je to jenom z toho důvodu, že se to během těch čtrnácti 
dnů, co jsme se neviděly, událo. 

I1: Ano, ano, já jsem na tom byla zrovna po tom našem setkání. Když jsme se viděly naposled, tak 
jsem říkala, že tam mám jít, no a teď se vidíme poté, tak to přítelkyni zajímá, jak to dopadlo.  

G: Prostě zrovna to, co se událo. 
I2: No, ano. Postěžujeme si, asi jako každý.  
G: Dobře (haha). Kolik let sem již chodíte? 
I2: Tak já myslím, že tak pět let. 
I1: Tak to přinejmenším. Nejdřív tam byla cukrárna, pak dlouho nic a teprve pak z toho udělali tu 

hernu. To bude určitě pět let.  
I2: To strašně utíká.  
G: To je pravda. Můžu se zeptat, zda se strojíte, když jdete sem do McDonaldu na tu schůzku? 
I1: Dneska jsme se vymódily sportovně, já jen tak flanelku, košili nahoru a přítelkyně taky starší svetr. 

Ptala se mě, jestli si ho může vzít, tak jsme uvážily, že může, že když se rozhlídnem, tak že tady 
můžeme úplně všechno.  

I2: Ale někdy se strojíme, samozřejmě. 
I1: To ano, samozřejmě. 
I2: Ale dneska jsme se tak domluvily, když jsme vyjížděly nahoru po schodech, jestli sem můžeme jít 

takhle, jak jsme podstrojený.  
G: Dobře. A když jste chodily do té cukrárny, taky jste se strojily? 
I2: Ano.  
I1: Nu, jistě. Já jsem si vždy potrpěla na oblečení. Dnes jsem si chtěla vzít k těm zeleným botům, 

,podívejte, jaké mám botečky‘, takový zelený svetřík, ale nakonec jsem zvolila tu flanelku. 
I2: Jako rády chodíme naparáděné. Každý chce vypadat hezky a dobře, i v takovém věku, jako jsme 

my (haha).  
G: Tomu rozumím (ha). Jak hodnotíte ten McDonald‘s co se týče desingu nebo interiéru? 
I1: My to moc nevnímáme. Ta výzdoba je tady pěkná, taková ta stálá květinová, ty kytičky, 

stromečky, to je hezký. Ale jinak nic. 
G: Není tu nic, co by vám vadilo?  
I2: Tak občas se stalo, že ty děti dělají větší hluk... 
I1:...ale tak musí někde být ty děti s těmi maminkami... 
I2:...že tady byl větší hluk, ale to asi jedinkrát. 
I1: Tak jedinkrát, kdy tu řádily na té skluzavce, ale to se musí tolerovat.  
G: Takže by to nebyl důvod, proč bystě změnily místo? 
I1,I2: Ne, to ani náhodou.  
G: Co říkáte na personál, který vás obsluhuje u pokladen? 
I1: Jo, tak takové normální, no.  
G: Ten McDonald’s znamená pro většinu lidí to rychlé občerstvení, přijít a dostat rychle jídlo. Pro vás 

zřejmě ne... 
I1: Ne, my tu nejíme, my se tady sejdeme takhle společensky. 
I2: Někdy se sejdeme doma, že se navštěvujeme u mě nebo u přítelkyně. A někdy se tu sejdeme s další 

přítelkyní, že je nás víc.  
I1: Která ještě není v penzi, která ještě učí. Takže ona málokdy může, kdy by mezi nás mohla zavítat. 
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G: Můžu se tedy zeptat, jakou roli pro vás to setkání hraje? Že se scházíte pravidelně jednou za dva 
týdny, povídáte si a tak. Jaký význam to pro vás má? 

I2: Tak určitě to pro nás význam má, protože žena s ženou hovoří jinak a baví se než třeba v rodině. A 
my se známe léta, takže i důvěrné věci si můžeme říct.  

I1: Já to počítám, známe se třicet čtyři let. 
G: Ty jo, to je jako manželství, skoro. 
I1: Ano, ano. Třeba se dočkáme padesáti let. No, ano. Takže těšíme se na to, asi můžu hovořit i za 

tebe, na to, že si povyprávíme. Mezitím si jednou zavoláme jednou za týden a ten další se sejdeme. 
G: Můžu to chápat tak, že si podle této návštěvy rytmizujete život? Že si na to ten svůj čas najdete? 
I1: Ano, ano. 
I2: Počítáme s tím a rezervujeme si ten čas, určitě.  
I1: Ne jako, že musíme, ale chceme. 
G: Mohu se ještě zeptat, Vy jste říkala, že si občas chodíte posedět někam do vinárny s přáteli. Je 

McDonald‘s místo, kam byste si také takto šla posedět na dvě deci? 
I1: Tak to ne. Protože jdu do jiného prostředí. Já mám ráda od útlého mládí (...) jsme si jednou 

s kamarádkou říkaly, že jsme kavárenské povalečky (haha), ne to jsem přehnala, ale ráda chodím. 
Ta kavárnička má jinou atmosféru. Sice nám některé zrušili, ale tak jsme přesedlaly jinam. 

G: Takže jich máte několik po centru i tady na Praze 5? 
I2: Ne, po centru. Já Vám to prozdradím, vy k tomu určitě směřujete. Tak chodíme na Národní třídu 

k Evaldovi, tam chodím s jednou přítelkyní, ke Kamennému zvonu chodím se dvěma nebo třemi a 
chodily jsme i k Vavrisům, to je galerie v Rytířské, ale to zrušili. Ale ta byla velice hezká, majitelé 
tam měli dole i výstavu, kde prodávali svoje obrazy, ale měli dost malou návštěvnost, protože tam 
je okolo hodně hospod, tak asi prodělali. Tak jsme přešly jinam. Občas zajdem U Tadeáše, ale to 
taky zrušili. 

I2: Tam to bylo hezoučké, příjemnější prostředí. Ale postupně se to zhoršovalo.  
I1: A ještě do kavárničky vedle Švandova divadla.  
G: Takže tam vás lákala taková ta jiná atmosféra. 
I2: Je pravda, že se také navštěvujeme spíš doma nebo pak tady, já moc do jiných nechodím. To 

domácí prostředí máme taky rády.  
G: Dobře.Vy jste říkala, že sem chodíte do Tesca. Chodíte sem nakupovat i oblečení? 
I1: Já vzpomínám, já jsem si tu oblečení snad ani jednou nekoupila.  
I2: Já asi jen jednou. Kabelku.  
I1: Já možná taky jen jednou. Ale asi výjimečně. 
G: Tak kam jinam si chodíte nakupovat to oblečení, pokud vůbec? 
I1: Tak sem tam jdu do nějakého butiku, a já jsem hodně jezdila do Německa, tak jsem si hodně 

přivezla z Německa, třeba halenky, kabáty nebo sukně a tak. Ta flanelka je také z Německa. My 
ale už moc nenakupujeme, já těch kožichů už mám.  

I2: No, já spíš to Tesca na Zličín než tady.  
G: K tomu bych se chtěla dostat. Chodíte i do jiných nákupních center? Nebo byly jste někdy 

v nějakém? 
I2: Tak na Zličín, jednou jsem byla v těch Čestlicích se podívat, ale ne že bychom objížděly, do 

Intersparu... 
I1:...Do Globusu, do Intersparu, ale jen do potravin. Já to přiznám, já hledám slevy potraviny. Těm 

potravinám nic není a jsou to velice dobré věci. Je to výhodný, protože nebudu kupovat 
předražené věci, když nemusím, a zajedu si. 

G: A mohly byste mi to srovnat s tím Andělem? 
I2, I1: Ne, tak to srovnávat nebudu, to nechci.  
G: Dobře, tak se zeptám jinak. Líbí se vám, nebo nelíbí, tohle obchodní centrum? 
I2: Ano, líbí. 
I1: Jo, už jsme si zvykly, ano.  
G: A říkala jste, že jste si na to zvykla. Tomu tak dříve nebylo? 
I1: My to nevnímáme, my sem jdeme za úplně jiným účelem. A v rámci globalizace jsem byla ve 

čtvrtek na zájezdu v jednom německém městečku a tam nás místo do města zavezli zase do toho 
centra a bylo to velice podobný, včetně atmosféry, tam jsou ty veliký pasáže a všechno možný 
velikánský, jak Zličín. A lidi brblali, protože já jsem se těšila na město, i když ho znám, tak si ho 
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můžu pětkrát zopakovat, to mi nevadí, a místo toho nás podfoukli. Ale to centrum bylo pěkné, 
atmosféra byla pěkná, tak jsme to přežili. Ale je to skoro to samé.  

G: A jak se vám to centrum jeví z venku? Přeci jenom to byla dříve tovární hala, takže to má nějakou 
historickou minulost... 

I1: ...ano, já vím. A vedle máme tu synagogu. Zvykne si na to člověk. Jako na novou scénu vedle 
Národního divadla. 

I2: To je pravda, asi to sem patří. 
G: Znáte tady tu dobu, kdy tady to obchodní centrum nestálo? 
I1, I2: Tak to určitě. 
I1: Je to tady teď takový moderní, jak jsem naznačila předtím. Určitě to má teďka větší význam, ale 

zároveň to přivedlo spoustu dalších lidí a ta koncentrace je tady opravdu veliká... 
I2:...a určitě se to vyčistilo od těch cikánů, to tady bylo dřív hrozný, co si budeme povídat. 
I1: No, tak to určitě. 
G: Máte pocit, že by tady převládal najaký typ lidí? 
I2: Tak asi ti mladí.  
I1: Řada lidí tady taky pracuje, mají venku na stole ty notebooky. Jinak nám je to jedno, hlavně 

abychom nebyly tady moc rušený a to nám stačí.  
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Rozhovor s informátorem-personálem ve fast foodu McDonalds´s dne 19. listopadu 2009 
 

1) I: Žena, 27 let, Středoškolské vzdělání, Praha 10-Vršovice. 
 

Délka rozhovoru: 00:39:13. 
Čas rozhovoru: 9:30 
 

G: Chtěla bych se takto na úvod zaměřit na tuto restauraci z pohledu provozu. Mohla byste mi 
prozradit, jaký je počet zaměstnanců? 

I: Počet zaměstnanců je asi padesát maximum, co se týká této restaurace. 
G: Jaký je průměrný věk zaměstnanců? 
I: V průměru bych řekla tak osmnáct let. 
G: Osmnáct, takže spíše mladší lidé. 
I: Je zde hodně studentů, kterým je patnáct až osmnáct, pak zde máme i lidi na plný úvazek, kterým je 

třeba kolem dvaceti pěti, ale spíš ten věk je v průměru kolem osmnácti až dvaceti let. Dříve bych 
řekla, že jsme byli možná na větším čísle, to znamená, že tady pracovali ti starší lidi, ale 
v poslední době se to mění. Hodně se tady setkáváme i s tím, že k nám nastoupí lidé, kteří nemají 
ani dokončené střední vzdělání, nastoupí tady na HPP a nakonec tu i zůstanou. 

G:Takže je tu hodně lidí, kteří mají jen základní vzdělání… 
I: Přesně tak, bohužel se to objevuje čím dál tím víc. Hodně uchazečů nemá dodělané středoškolské 

vzdělání. Je to hodně časté. V našich požadavcích to ani nemáme. Takže v tuhle chvíli je to, dá se 
říci, práce pro každého. 

G: Tak také proč taky. Myslím, že tady není potřeba žádná odborná znalost. 
I: Přesně tak, je to spíše manuální práce a až na nějaký určité pozici je nutné, aby člověk měl nějaké 

vůdčí schopnosti, měl schopnost řídit tu skupinu, dávat jim zpětnou kontrolu, delegovat je, ale na 
počátku je to čistě manuální práce. 

G: Jak je to u Vás s flexibilitou práce? 
I: Tady je to hodně individuální. Můžeme zde pracovat na směny. Je to většinou tak, že si uchazeč 

zadá nějaké podmínky a je to jen na tom vedoucím, jestli ho s nimi přijme, nebo ne. Pokud ano, 
tak to s pracovní dobou funguje přesně tak, jak si uchazeč zvolil. Je pak na Vás, jestli si vyberete 
chodit každou středu a čtvrtek a jednou za měsíc o víkendu. Nestává se, že bychom Vám volali a 
říkali, ať přijdete mimo Vaší pracovní dobu. Dle této dohody můžete pracovat třeba rok nebo i 
deset let. Když to budete chtít pozměnit, je to vždy jen na dohodě s vedoucím a může se smlouva 
upravit. Takto je to vlastně vhodné pro většinu studentů i jako VPP. 

G: A kolik tady pracuje přibližně lidí na jedné směně? 
I: Na směně pracuje v takové té největší špičce od dvanácti do čtrnácti a pak od sedmnácti do 

devatenácti v průměru čtrnáct zaměstnanců. To je vlastně maximum, co máme povoleno na tuto 
provozovnu. 

G: A mimo špičku je to tedy míň… 
I: Je, protože ty nástupy jsou takový plynulý, jak jste si možná všimla. Tak ráno nastoupí jeden plus 

manažer, v osm přijde druhý, pak až v devět přijde další, takže ty nástupy jsou přesně takhle po 
hodinách nebo po půl hodinách, dle dohody a dle očekávaného návalu. 

G: Tomu rozumím, rána jsou taková klidnější, máte pravdu. 
I: Přesně tak. Ve srovnání s tou spodní restaurací je tohle úplně jiný, tam je  frmol už od rána, lidi tam 

většinou stojí nebo si to rovnou berou s sebou. Chodí tam na menší jídla, za to tady si dávají spíše 
meníčka, pak tady posedí a tak. 

G: Tak ten venkovní je přeci jen u tramvaje a chodí tam lidé, kteří asi spíše čekají na spoj, nebo ti, 
kteří třeba chvátají, zatím co tady u Vás je to spojené i s těmi nákupy a navíc se obchody otevírají 
až kolem devíti, takže do té doby je tady asi klidněji. 

I: Přesně tak, ráno sem chodí spíše zaměstnanci centra, kteří sem chodí na kávičku, nebo ti, kteří si 
byli zacvičit, nebo tady mají někde blízko office, dojdou si sem na kávu a pak se rozejdou někam 
po Andělu. 

G: To by mě právě zajímalo, můžete mi říci, jaká je ta klientela během toho dne. Ráno jste říkala, že 
sem chodí spíše zaměstnanci a lidé z officu. 
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I: Ono to je tak i přes oběd. Chodí sem lidé z poboček O2, Vodafone a z krámů. Z restaurací 
samozřejmě ne (ha). Dá se říci, že to jsou stálí zákazníci, které už tady známe. 

G: To by mě také zajímalo. Jaká je ta stálá klientela, resp. do jaké věkové skupiny patří stálá klientela? 
I: Jsou to spíše starší, co si pamatuji. Tak je to více než třicet pět let, pak jsou tady i studenti, kteří sem 

chodí a známe je. Takže během toho dne, kdy máme tak patnáct set zákazníků, tak z toho jich tady 
sto až sto padesát potkávám skoro denně a znám je. Je to sice menší procento, ale většinu si jich 
pamatujeme. Třeba ráno sem chodí paní, a když jí vidím, tak jí to už rovnou točím, protože vím, 
co si dá. Jsou většinou navyklí na stejný režim a dávají si i stejné věci a stejná meníčka, takže to se 
dá i vypozorovat. Je to i docela příjemné, jak pro nás, tak hlavně i pro ně, protože přijdou a vidí, 
že už to máme naservírované, a určitě je to potěší. Párkrát se nám už sice stalo, že jsme to 
připravili a oni zrovna chtěli něco jiného, ale to se spíš u toho zasmějeme. 

G: Dobře… 
I: …já bych řekla, že to jsou jenom normální dospělí lidi, určitě to nejsou starší lidi, těch máme spíše 

méně. Ale znám tady dva nebo tři starší zákazníky, kteří sem chodí třeba na kávu a hranolky, ale 
jinak to jsou spíše ty dospělí lidé kolem těch pětačtyřiceti. Kdybych to měla rozškatulkovat, tak 
těch podnikatelů jsou ty čtyři. Jako nejsem tady po celou tu dobu, většinou dopoledne někdy i 
odpoledne, ale co si takhle člověk pamatuje, tak to jsou tak ti tři čtyři podnikatelé, které znám, 
jako že sem chodí pravidelně.  

G: Navazujete s těmi stálými klienty takový mimo pracovní vztah, nebo jak to mám říct? Něco, co by 
přesahovalo ten základní rámec vztahu obsluha-zákazník? 

I: V případě, kdy je čas a není to v tom návalu, kdy tam stojí štrúdly lidí, tak ano. Určitě, já jsem 
zrovna takový upovídaný člověk, mně to teda vůbec nevadí a mám to ráda, ale je pro mě primární 
to, aby to odsýpalo, protože jsme primárně fast food, aby se nám tu netvořily fronty jenom proto, 
že si tu teď povídám se zákazníkem. Ale jakmile ten prostor je, tak to není vůbec žádný problém, 
ba naopak to vytvoří takovou tu příjemnější atmosféru. A v porovnání s těmi zákazníky, kteří jsou 
v dnešní době více nepříjemní a nevrlí, stává se nám poslední dobou, že někteří ti lidi jsou tzv. na 
facku, tak přesně tihle zákazníci nám to potom vykompenzují, že nás mile pozdraví a slušně 
požádají o něco a poděkují a jsou schopní s námi prohodit slovo. 

G: Můžu se zeptat, co si tito stálí zákazníci objednávají? 
I: Tak hodně jdou meníčka, kuřecí saláty, které si objednávají i dospělí muži, asi kvůli figuře (ha), ale 

spíš to jsou klasický meníčka hovězí. Je pravda, že to kuřecí maso se dělá kvůli ženám, aby si 
udržely postavičku, i když je to smažený, ale pro ten dobrý pocit. Takže klasický – nějaký sendvič, 
hranolky a pití.  

G: A jsou tu lidé, kteří by si chodili jen pro jednu věc? Třeba zmrzlinu, kávu atp. 
I: Tak to jo, to jsou takový ty minimální objednávky. Máme tady asi čtyři zákazníky, kteří sem chodí 

jenom na kávu, takovou speciální. Takže víme, že si například jeden pán z obchodu dole dává 
pikolíčko, pak je to paní ráno, která si dává do velkého kelímku a chce to vždy dosypat ledem, pak 
pán, který chodí pro jednu kávičku a chce k tomu šest mlíček a čtyři cukry, takže jo, jsou tady 
takoví zákazníci, kteří jsou vytipovaní a kteří si dojdou jenom pro tohle. I kdybyste jim nabídla 
něco jiného, tak si tady nic nedají.  

G: A tihle zvláštní zákazníci sem chodí nějak pravidelně? 
I: Ano, přijdou ráno a pak ještě třeba odpoledne, kolem té třetí a čtvrté. Co se týče těch obědů, u těch 

jsme zvyklí, že chodí jen na ten oběd. Takže tady máme stálý klienty ranní i odpolední. A 
pravidelně nám sem chodí i Francouzi z místního lycea, od těch tři čtvrtě na jednu do těch čtvrt na 
dvě.  

G: Přiznám se, že by mě nenapadlo, že tu bude tolik stálých zákazníků, tolik rozmanitých poptávek a 
že si toho budete všímat.  

I: Myslím si, že to je takový denní chleb, to, že se z osmdesáti procent pohybuji na place a jedu ten 
byznys s nimi. Není to jenom o tom sedět v kanceláři, to vůbec ne, ta restaurace je založená právě 
na tom, že ten vedoucí jede s nimi a může je včas opravovat a tu směnu lépe vést, a tím nachytat ty 
zákazníky. Kdybych seděla v kanceláři, tak mi unikne strašně moc věcí. Od těch desíti, kdy to už 
začíná být trošku žhavější, tak přes to poledne jsem vždy v provozu, takže ty lidi znám. A po tu 
dobu čtyř let, co jsem na této provozovně, tak si člověk zapamatuje.  

G: Kdybych se měla vrátit k té denní klientela, mohla byste mi říct, kdo sem chodí přes ten den? Třeba 
maminky, studenti, senioři atd. 
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I: Tak třeba ve středu odpoledne vždycky chodí francouzské maminky s kočárky, takže to jsme vždy 
připravený a máme dětský meníčka a saláty, to si dávají hodně maminky. Třeba odpoledne kolem 
třetí čtvrté je to více studentů, jak se vrací z těch škol, k večeru kolem páté sedmé, když jsou 
nějaký dobrý premiéry, tak chodí hodně lidí z kin, takže před kinem nebo po kinu – to jsou spíš 
takový páry, někdy rodina s dětmi, ale na ty obědy chodí víceméně spíš lidi z officu. Ty maminky 
občas, ale není to stálá klientela, že by tady denně v době oběda bylo dvacet maminek s kočárky, 
to určitě ne. Ty sem chodí asi dopoledne kolem té jedenácté hodiny, kdy je tady ještě relativně klid 
a kdy si tady mohou v klidu posedět, a odpoledne je to spíš záležitost těch studentů nebo mladších 
lidí. 

G: A co lidi důchodového věku? 
I: Tak ti méně. Z těch sto procent nějakých deset procent. Spíše méně. Chápu je, že si nechtějí koupit 

hranolky za třicet korun, když si v Tescu mohou za ty samý peníze koupit půl kila. Tak sama bych 
si to nešla koupit, takže asi z finančního důvodu. Kolikrát se nám stává, že si koupí kávu a vyndají 
si vlastní jídlo. Já pro to samozřejmě nejsem, jako akceptuju, že si u nás zakoupili nějaký ten 
výrobek, ale když tady sedí hodinu a jedí bábovku, tak slušně požádám, aby u nás cizí jídlo 
nepoužívali. Někdy se nám stává, že sem přijdou i z okolních, ale to je většinou tak, že sem jde 
rodina a manžel si koupí jídlo tam a jdou se najíst teda sem, to necháváme být, to nás nijak 
nepoškozuje. Kolikrát se nám stává, že sem chodí lidi vybírat separé.  

G: Můžu se zeptat, co to přesně znamená to separé? 
I: To jsou ty separační boxy, ty kontejnery, kam se odkládá tác s jídlem při odchodu. Máme zrovna 

dva takový stálý zákazníky, takový smažky, který si sem každý druhý den chodí pro jídlo. Takže 
ty tu pořád vyhazujeme. 

G: A kdo ten vyhazov zajišťuje? 
I: Manažer, ten je zodpovědný za celou tu směnu a běh téhle restaurace. Pokud je nějaký velký 

problém, tak mám kontakt na ochranku centra, která by se toho zhostila. Kdybychom to nechtěli 
řešit, tak to za nás udělají oni. Takže se nám stává, že notoricky sem chodí dva fakt pravidelně. A 
občas stačí jen zvednout hlavu, že o nich víme, a oni už odejdou, že jim to nestojí za to se tu 
nechat vyhazovat. I když je to pětihvězdičkové centrum, tak si tady všimnete, že tu jsou zvláštní 
individua. Teď už je to lepší, že se snaží tyhle lidi ani nevpouštět, ale dřív to bylo horší. Jednou se 
mi stalo, bohužel, že jsem vyhodila pána, ale nevšimla jsem si, že měl s sebou dceru, která si hrála 
v playlandu, tak to byl velký problém. 

G: Aha. Myslíte si, že je playland velký tahák? 
I: Jako je to velký tahák. My jsme přemýšleli, že bychom se ho zbavili, protože ty děti tady kolikrát 

dělají strašný binec. Sice je to otázka těch rodičů, ale mělo by to mít nějaký řád. Ty rodiče tu jsou 
od toho, aby to tady hlídali. My za to nemáme žádnou odpovědnost, jenom musíme plnit 
bezpečnostní kritéria. Kolikrát tu hledáme rodiče, jestli by si svého potomka neusměrnili, protože 
je to prostranství pro všechny, a pokud vám tu najednou výská patnáct dětí, tak je to velice 
nepříjemný. Už i nás to ruší v komunikaci s tím zákazníkem, natož když tady jím a sedím v klidu a 
lítají mi tady děti a hulákají. Mělo by to mít nějaké hranice. 

G: Jasně, nějaké mantinely, jenže to asi záleží na rodičích.  
I: Přesně tak. Kolikrát je jim to jedno, kde ty děti lítají. 
G: Je tu nějaká doba, kdy sem chodí těch dětí nejvíce? 
I: Jak kdy, jaký ty dny. Občas chodí na ty obědy, dopoledne a někdy i odpoledne kolem třetí. Je to 

nevyzpytatelný, ale určitě je to průběžně za celý den, není to jenom ráno nebo večer. Přes celý den 
tu určitě uvidím alespoň jeden kočárek nebo děcko. 

G: A večer, třeba kolem osmé? 
I: Jo, měli jsme setkání třeba i v deset jedenáct, i takhle v pozdních hodinách. Není to nějaký 

abnormální číslo, ale jsou někdy takoví rodiče, co nechají v tenhle čas děcka ládovat. Myslím si, 
že takhle večer mohou jít třeba z kina. 

G: Dobře. Vy jste říkala, že dopoledne je tu větší klid než odpoledne. Můžete mi popsat tu frekvenci 
návštěvnosti? 

I: Tak ráno otevíráme od půl osmé, Tesco od sedmi, takže takový ten první houf jde do Tesca, pak se 
většinou někteří z nich zastaví na tu kávu nebo taštičku. Ten provoz se rozjíždí plynule. Největší 
špičku máme přes ty poledne, takže od těch dvanácti do těch dvou jsou naše nejsilnější hodiny. 
Pak je takový to umlčení, kdy to tak je. Mezi druhou třetí a čtvrtou. A pak nanovo od těch pěti a 
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sedmi, kdy třeba začíná to kino. Je otázka i měsíců a sezóny. Nejsilnější jsou říjen, listopad a 
prosinec, to byly naše nejsilnější měsíce, kdy je prostě zima. Tady je to tak koncipovaný. Když je 
ošklivo, tak se lidi stahují sem. Oproti dolnější restauraci Mcdonald’s, tam zase chodí lidi, když je 
nádherně. U nás v létě máme menší návštěvnost a menší kšefty oproti dolejšku. Jakmile začne 
pršet, tak se to začne natahovat, i kdyby přišli jen na kávu či presso. Je to strašně na tom byznysu 
znát.  

G: Monitorujete počet zákazníků?  
I: Ano, na počet transakcí. Nejvíce to bylo během prosince, to bylo několik miliónů za měsíc. Jinak je 

to v průměru asi sedmnáct set za den. Tam to bylo přes dva tisíce čtyři sta.  
G: Má na tu návštěvnost vliv i nějaká akce? 
I: Jednoznačně. Teď byla premiéra Michaela Jacksona a hodně to šlo nahoru. Takže spolupracujeme i 

s Palace Cinemas, aby nám dávali vědět. Nebo s nima podnikáme akce toho typu, že dávají 
filmovou noc, tak jsme nechali otevřeno do čtyř do rána a všichni ty se mezi pauzami stravovali u 
nás. To byl velký byznys. A určitě i v okolí Andělu. Kolikrát jsme měli možnost být zahrnuti do 
akcí okolo, tak to se taky projevilo. Je to znát. 

G: A jak to vypadá o adventních svátcích? 
I: Uvidíme, co letos bude, letos jsou ty měsíce horší. Třeba ten říjen jsme podle budgetu zvládli splnit, 

uvidíme, jak ten listopad, ten je na tom zatím špatně. Uvidíme, jak na tom budeme, ale ty prosince 
jsou pro nás nejsilnější měsíce. Přesně když začnou ty shony, nákupy a tak, tak to jedeme na 
nejvyšší obrátky. Ale co bude letos, to nevím. I v lednu, kdy jsou výprodeje, tak byly vyšší tržby. 

G: Všímáte si, za jakým účelem sem ty lidé chodí? Myslím kromě občerstvení. 
I: Tak zejména na pracovní schůzky v období rána. 
G: Podle čeho to poznáte? 
I: Když se projdu a vidím tři lidi v kravatě a mají i vytažený notebook, tak to je nějaký určitý signál. 

Ráno, když si chce někdo dodělat nějakou práci, tak si přijede dřív a dá si kávu a dodělá si to. 
Hodně studentů se tu učí. Takže tady probíhají různý kurzy angličtiny. To sem chodí taky dva 
klienti, kteří se tady každý týden schází a učí se angličtinu, což z hlediska kapacity pak může být 
někdy problém. Třeba v čase obědu, kdy se tu lidi nezastaví, protože je tu plno kvůli takovýmhle 
lidem, kteří tu stráví hodně času, ale dají si jídlo za pár kaček. Takže vyřizování schůzek a 
doučování. Jednou jsme dokonce zažili, že nás pán poprosil, že se tu před šesti lety poznal se svojí 
přítelkyní, tak jsme mu připravili balónky a kytičku a on ji tady požádal o ruku. 

G: Jé, to je romantický.  
I: To je jediný, co jsem tu takhle zažila. Ale na obyčejná rande sem asi lidi nechodí, to ne. To jsou asi 

do těch kaváren nebo těch pubů.  
G: Všímáte si toho, že by sem chodili lidé s nákupními taškami z místních butiků? 
I: Hm, to určitě. 
G: A je tu nějaká doba, kdy jich je tu více? 
I:Tak to bych řekla, že asi to odpoledne. To dopoledne asi ne. Jako stane se, ale spíš odpoledne, že 

jdou lidi z práce, nakoupí si, staví se tu a pak jdou domu.  
G: Já jsem si všimla, že roznášíte jídlo... 
I: ...Ne, tak mi ho roznášíme jen v případě, že ho dlužíme. Pokud ten pokrm není hned vyrobený, tak 

ten zákazník by měl čekat maximálně tu minutu u pokladny, takže v případě, že to trvá dýl, tak mu 
tu objednávku doneseme. Aby tam nečekal a netvořil frontu a neokounil, tak ho posadíme a pak 
mu to doneseme.  

G: Stalo se vám někdy, že byste nevěděla, komu to donést? 
I: Ne, tak to se mi nestalo, ale stalo se mi několikrát, že jsem to zapomněla donést. To jo.  
G: V dopolední nabídce jsou spíše produkty, které si dáváme nejčastěji ke snídani. Takové to 

snídaňové menu. Co nejčastěji si z toho objednávají? 
I: Ano, tak spíš ty tousty. Tady to zavádění snídaňových produktů trvalo strašně dlouho, než si na to ty 

zákazníci zvykli a přestali nadávat. Skoro rok jsme museli poslouchat, že nemáme cheesburgery 
nebo tak. Teď si na to zvykli a najde se tak jeden zákazník z celého dne, který by nevěděl, že 
dopoledne to tak je. A hodně jdou i ty sladký věci – ty taštičky, muffinky a donaty s kávičkou. 
Hlavně tak káva. Kolikrát si tady připadám jak v kavárně, protože některá ta káva je za 
zvýhodněnou cenu, takže chápu, že si to ti lidé dávají, ale na druhou stranu ta příprava káv zabere 
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čas, protože ten kávovar je jen jeden, a někdy tu stojí šest lidí a čekají, až se jim to udělá. Takže 
ráno to je taková silná kavárnička. 

G: A jak je to třeba během dne a hlavně poledne? 
I: Během poledne snad všechno, na počet jedou nejvíce samozřejmě ty cheesburgery, ty jsou asi 

nejobjednávanější. Je to dáno třeba i tím, že jsou za nějakou zvýhodněnou cenu. Dá se říci, že 
během poledne jedou i všechny ostatní sendviče. Jinak většina lidí si přes poledne dává celé menu. 
U té spodní restaurace je ten průměrný nákup nižší, lidé si tam většinou kupují pouze sendviče a 
na menu chodí spíše k nám. 

G: Také bych se chtěla zeptat, proč si myslíte, že si ti zákazníci volí spíše McDonalds mezi těmi 
ostatními restauračními objekty tady v obchodním centru? 

I: Je to asi určitě nějaká dlouholetost na tom trhu, že ti lidi si určitě nějakým stylem na to zvykli. Asi 
také záleží na té restauraci. Jsem zastáncem toho, že když mi někde nechutná nebo když někde 
čekám nebo jsem nespokojená, tak tam prostě nechodím. Chápu lidi, kteří nemají moc na výběr, 
ale je větší část lidí, kteří by tam spíše nešli. Z tohoto důvodu sázím na to, že jim to tady chutná a 
že jsou tu i spokojeni. Vypovídají o tom asi i stupnice spokojenosti zákazníků, které jsou 
prováděny ve všech restauracích McDonalds. Myslím, že jsme v té horní části žebříčku. Další věc 
je, že když se tady porozhlédnu po ostatních restaurací, tak mám pocit, že tady je vždy nejvíc lidí. 
Přitom pro mě je to jídlo jinde kolikrát lákavější než tady (ha), takže tomu na jednu stranu 
nerozumím, ale je pravda, že tady je zas rychlá obsluha a zakládáme si na dobrém standardu a 
servisu. 

G: Já bych to asi hodně spojovala s tou rychlostí, nebo tak to alespoň vnímám já. Je pravda, že než se 
člověk v normální restauraci usadí, než ho obslouží a podobně, tak je skoro celá pauza na oběd 
pryč. Tady to tak nehrozí. Mohla bych se zeptat, zda má třeba filozofie tato restaurace nějakou 
filozofii, resp.nějaké body, jak to má fungovat? 

I: Body, no (…) těch by bylo asi spousty. Já bych to asi shrnula do toho QSC, to znamená, že se 
snažíme zachovat kvalitu, servis a čistotu a určitě nějakou užitnou hodnotu. Těch strategických 
bodu by bylo větší množství, ale tohle je asi nejdůležitější. 

G: Máte nějaká pravidla, jak se chovat k zákazníkům? 
I: Máme systém Checklistů, to jsou formuláře, které provádíme na našich zaměstnancích. Je to 

ohlášené, či neohlášené, to záleží na jeho pozici. Je tam šest kroků a úkolů, které musí znát, a musí 
znát i ty pod body, které se k tomu vážou. Prvním bodem je třeba pozdravení zákazníka, k tomu se 
váže pravidlo, že by se měl oslovovat očním kontaktem, jaký ten pozdrav má být a podobně. Pak 
je třeba přijmutí objednávky. Co znamená zvyšování obratů a doplňkový prodej. Markování stylu 
tady a s sebou, aby věděli, jakým stylem se kompletuje objednávka, jaký pokrm se vydává první a 
jaký poslední. Měli by znát čas přípravy. Předání objednávky, převzetí peněz a podobně. Ten 
Checklist je asi na formát A4 písmem tak o velikosti šest. Je tam toho dohromady poměrně dost a 
na základě těchto znalostí sestavujeme i ohodnocení. To samé vlastně platí i pro kuchyň. Na každý 
ten úsek máme zvlášť dělaný seznam úkolů a hodnocení. Je to sice trochu vojna, ale v dnešní době 
se setkáváme spíše s tím, že lidé nechtějí moc pracovat a neváží si té práce. Nás vlastně stojí cca 
měsíc zaškolení nového člověka a ta investice se může rychle vytratit. 

G: Dobře. Ráda bych se teď zaměřila na Váš postoj k obchodnímu centru a této restauraci. Kromě 
toho, že jste v centru pracovala, využívala jste ho i jinak? Třeba na nákupy, multikino atd. 

I: Jo, to jo. Využívala jsem obchodní centrum velmi často i právě kvůli tomu, že se jsem si s některými 
zaměstnanci určitých jednotek prohloubila vztahy díky tomu, že sem pravidelně zašli. A je velmi 
příjemné (ha), když přijdete do jakékoliv jednotky a oni vás znají jako zaměstnance z obchodního 
centra. Takže se dá říci, že jsem využívala všech pro mě zajímavých možností nakupovat. Kino, 
restaurace, kavárny, obchody s oblečením, Tesco (...) Dá se říci, že každý třetí den jsem navštívila 
nějakou jednotku. 

G: Takže jste to využívala tak dvakrát do týdne? 
I: Jo, asi tak. 
G: Chodíte do tohohle centra sama, například na ty nákupy nebo tak, nebo jste tu v doprovodu přátel či 

blízké osoby? 
I: Tak většinou sama, protože mám hodně přátel ve Vršovicích, tak oni sem moc nedojíždí. Ale stává 

se, že je nás tu víc, že si tu dáme sraz a jdeme třeba do toho kina nebo do restaurace na kávičku. A 
navíc tu návštěvu toho centra spojuji s prací, takže většinou sama po práci. 
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G: Jak dlouho tu průměrně jste během jedné návštěvy? 
I: No, tak to záleží. Když jdu do kina, tak s eto může prodloužit i na ty tři hodiny, jinak tak ty dvě, 

když si sem jdeme sednout a pokoukat se po obchodech, nebo i méně, když jdu nakoupit do Tesca 
– to je někdy jen dvacet třicet minut. 

G: Jak byste zhodnotila obchodní centrum z hlediska interiéru? Myslím počet obchodů, prostorové 
uspořádání atd.  

I: Jako počet obchodů je přiměřený a každý si najde své. Z hlediska prostoru to není největší centrum, 
takže pokud jdu za mnohem pestřejším výběrem, volím jiná centra, jako např. Chodov. Jako je to 
pěti hvězdičkové centrum, takže si myslím, že interiér je dobře udržovaný na to, že je centrum 
devět let po otevření. A řekla bych, že se kreativita velice zlepšila co do čistoty a údržby. 

G: A můžete mi je porovnat s důrazem na Anděl, jaké jsou jeho výhody a nevýhody? 
I: Jak už jsem se zmiňovala, tak občas zavítám na Chodov, Zličín nebo do Palládia. Je pravdou, že 

pokud něco záměrně sháním, jako oblečení, tak větší výběr je ve všech ostatních centrech než na 
Andělu, ale také to může být už má zaslepenost tím, že osm let chodím každé ráno do toho samého 
obchodního centra. Výhody asi budou zvláště v případě, kdy je centrum nové, jako je Paládium. Je 
rozhodně rozmanitější co se týče výběru a propozičně je také mnohem lépe vymyšlené, ačkoliv se 
kolikrát člověk může ztratit, a to jak v Paládiu, tak i na Chodově. Každopádně tyto dvě centra jsou 
asi největší, ale to je pouze můj osobní odhad. Ale Anděl jako takový mám zase ráda, je to asi tím 
zvykem sem chodit. 

G: Jasně. A jak na vás působí exteriér? 
I: Ten exteriér, to je asi názor jednotlivce. Já jsem si na to již nějak zvykla. Mám ráda, že to úplně 

nevyčuhuje a není to kontrastní s okolím.  
G: Rozumím. Můžu se zeptat, jaký byl Váš životní styl předtím, než jste začala pracovat 

v McDonaldu?  
I: Radikálně. Na jednu stranu bych řekla, že jsem předtím nežila, ale je pravdou, že ve svých patnácti 

letech každý žil zejména jen pro školu, kroužky a občas tak vyjít s kamarády ven (...) Od té doby, 
co jsem začala pracovat jako brigádník, si člověk začal uvědomovat mnohem hlubší hodnoty 
v životě a poznal, že život není peříčko a pokud se člověk nepostará o to, aby se nemusel bát 
budoucnosti, tak nic nemá. Byla to naprosto v mých očích ta nejlepší průprava do života. Naučila 
jsem se vážit lidí, práce, peněz. Hodnoty se naprosto vyvinuly jiným směrem, a proto vždy říkám, 
že bych byla naprosto někým jiným, pokud bych si toto nezažila. Poznala jsem mnoho přátel, 
kterých si nesmírně vážím, a ačkoliv již delší čas nespolupracovali ve stejné firmě, doteď se 
vídáme. Samozřejmě bylo fajn si vydělat i nějaké ty penízky (haha) na cestování, vzdělání a 
zábavu. Musím ale přiznat, že to nebylo na jednu stranu lehké, ale spíše mám více pozitivních 
myšlenek a vzpomínek než těch negativních. 

G: Vy sice bydlíte na ve Vršovicích, ale znáte tu dobu, kdy na Smíchově centrum nestálo?  
I: Samozřejmě si trošku matně vzpomínám, ale ne tak moc přesně. Spíše to na mě působilo jako černá 

a špinavá díra. Hodně se to změnilo a dá se říci, že se v této době z Anděla stává významné 
centrum, možná jako Václavák. 

G: Můžu se zeptat, zda je McDonald‘s místem, kam byste si šla večer posedět s přáteli? 
I: Jako večerní zábavu bych to v dnešní době určitě nepreferovala a myslím si, že se ani mezi našimi 

zákazníky nikdo takový nenajde. Před šestnácti lety, kdy to byla novinka, tak ano, v dnešní době 
už ne. To jdu spíš do kaváren nebo do restaurace, kde je to takový klidnější a ta atmosféra je tam 
právě na tu večerní zabávu. McDonald´s je brán jako fast food, lidé se najedí a rychle odejdou, 
střídá se tu klientela jako na běžícím pásu. Je pravdou, že pokud lidé vidí, že je plno, samozřejmě 
si vyberou jiný fast food nebo restauraci. I z toho hlediska jsem nikdy nebyla moc ráda, když mi 
tam zákazníci vysedávali dvě hodiny, a blokovali tak místo pro nové zákazníky. Asi tak. 

G: Ještě se zeptám, jak na Vás působí interiér restaurace? 
I: Paušálně asi nemůžu hodnotit, protože se na to dívám ze své perspektivy zaměstnance, a vždy záleží 

na jednotlivé restauraci. Spousty restaurací již mají nový interiér jako je např. v Německu nebo 
ostatních zemí, ale stále se tu naleznou původní verze výstavby, a ty už jsou dost žalostné. Pro mě 
je to tady docela příjemné, je tu čisto a ty barvy jsou přijatelné, žádné křiklavé a tak.  
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Rozhovory s informátory-návštěvníky v restauraci Český svět dne 25. listopadu 2009 
 
1) I: Žena, 62 let, Středoškolské vzdělání, Důchodkyně (částečný úvazek v administrativě), 

Praha 6.  
 

Délka rozhovoru: 00:21:21 
Čas rozhovoru: 17:35 

 
G: Můžu se zeptat, jak často navštěvujete tohle obchodní centrum? To znamená kolikrýt do týdne, 

popřípadě do měsíce? 
I: Tady já tu prostě bydlím, takže ho navštěvuju téměř obden nebo denně. 
G: Téměř denně, hm. Mohu se zeptat, za jakým účelem? 
I: No, někdy nakupuju tady dole v Tescu a někdy, když mám ranní směnu, tak stihnu tady meníčko 

jako oběd, jo. 
G: Takže chodíte sem do restaurace na oběd. 
I: No, ale to jenom v týdnu, když mám ranní, protože z odpolední jdu dlouho, takže tak.  
G: A chodíte nakupovat kromě potravin do Tesca i do těch módních butiků? 
I: Tam chodím nakupovat dětský věci, protože už mám kluky, vnuky, takže tak jako tohleto, jinak pro 

sebe moc tady nekupuju. 
G: A z jakých důvodů tady nekupujete pro sebe? 
I: Protože tady je ten Adamis dole a já už jsem starší člověk a mám teda míry poněkud už odlišný, jak 

jsem mívala, a je to tam poměrně dražší, takže tam můžu jít nakoupit dejme tomu jednou za rok, 
no. 

G: Takže máte své oblíbené obchůdky někde mimo obchodní centrum? 
I: Taky, jo. 
G: Zajímalo by mě, jestli sem chodíte nejčastěji sama, právě na to nakupování či občerstvení, nebo 

jestli využíváte nějakého doprovodu kamarádky či nějaké jiné blízké osoby. 
G: Tak většinou sama, jak do toho Tesca, tak sem do téhle restaurace. Ale je pravda, že občas sem teda 

vezmu ty vnuky na jídlo nebo sem jdou se mnou kolegyně z práce. Ale to je zřídka. Takže 
většinou sama.   

G: Dobře. Chodíte i do jiných obchodních center, resp. byla jste někdy v nějakém? 
I: No, byla jsem v Palladiu, tam jsem chodila do tý Nordsee na ryby, ale protože tam pro mě je strašně 

moc draho, tak už teda jako ne, ale potom jsem chodila do tý Flóry nahoře, protože jsem kdysi 
pracovala ve stavební firmě, která dělala ten palác Flóra, takže jsem tam taky bývala, ale teďka už 
tam nechodím. 

G: A mohla byste mi porovnat ostatní obchodní centra s Andělem, s důrazem na Anděl? 
I: No, můžu. Tak jako řekla bych, že pro mě je ta Flóra nedostupná, protože je dál, a hlavně je malá a 

ze začátku byla hrozně předražená, ale bylo tam to kino, ten Imax.  
G: Jo, to 3D. 
I: No, no. Tak tam jsem chodila do toho kina s vnukem. No, a potom jsem byla v tom Palladiu, snad 

dvakrát třikrát. To zase, já se tam strašně moc nachodím, ono je to rozsáhlý, že jo. On to dělal pan 
architekt Smetana, to vím, protože jsme byli taky v konkurzu, takže spíš ze zvědavosti jsem se tam 
šla podívat.  

G: No, a jak se Vám jeví ten Anděl s porovnáním s ostatními? Má nějaký výhody i nevýhody vůči 
nim? 

I: No, tak velkou výhodu to pro mě má, že je to při cestě domů, takže jako pro to. 
G: Takže to je ten hlavní důvod? 
I: No, asi pro to. A v poledne přeci jenom tady to meníčko je dostupná cena... 
G:...můžu se zeptat, kolik to stojí? 
I:No, je to od 109 korun do 119, bez pití teda, ale je tam polévka a je tam hlavní chod, no. Tak se mi 

ještě nestalo, že bych tady něco špatnýho snědla. 
G: A co si nejčastěji objednáváte? 
I: Tak to je různé, ale hlavně z tý nabídky český jídel, že jo. Přeci jenom jsem na tomhle vyrostla, tak 

mi to zůstalo až do stáří. 
G: A například těstoviny si nedáte? 



198 
 

I: Ale taky jako, když vidím, že mají třeba ty špagety s tou omáčkou a sýrem, tak si to taky dám. Ale 
není nad vepřo-knedlo-zelo s pivíčkem nebo svíčkovou a vínečko. Asi tak.  

G: Ještě se vrátím k tomu, že jste říkala, že sem chodíte na ty obědy. Můžu to chápat tak, že sem 
zajdete, abyste nemusela doma vařit? 

I: No, to určitě. Protože já vařím jenom na víkendy, kdy mívám ty vnuky. Sice se doma stravuju, ale 
přes týden vařím míň, vařím spíš od pátku do neděle.  

G: Jasně, když je prázdný dům nebo byt... 
I: No, teď už mám jen byt, no, ale přesně tak. No, teď je taková ta doba, že nás čeká hodně práce za 

ten prosinec, protože chodím ještě pracovat do banky na čtyři hodiny na počítač, lidi budou platit, 
tak si myslím, že sem budu chodit na to poledne, no, jestli mi to vyjde.  

G: Že byste si tím ušetřila čas a práci. 
I: No, jestli mi to vyjde na ten obídek. 
G: Jak byste zhodnotila interiér obchodního centra? 
I: Já abych Vám pravdu řekla, tak jsem nastoupila v roce 2000 do firmy, kde jsem pracovala právě, 

když otevírali tady tohle centrum, na tom hodně pracovali, tak jsem sem potom taky chodila ze 
zvědavosti, abych si to porovnávala s tou dokumentací, jak to bylo a co to bylo. To Palladim bylo 
to samý, protože s tou firmou, co to dělala, s tou jsme taky spolupracovali, no, a na tý Flóře, tam 
jsem chodila, protože tam bylo to kino. Takže z toho důvodu. Ale tady se pohybuji, protože to 
mám na cestě z banky domů. 

G: Aha. Takže jste to měla z první ruky (ha). Co tedy říkáte na barvy, použité materiály nebo 
prostorové uspořádání těch obchodů? 

I: Tak Palladium jsou bývalé kasárny, to je težké přestavit, takže to musí být architekt hodně nadaný, 
že jo, aby to dal dohromady. 

G: A tady Vám to přijde jak? 
I: Tady mi to přijde, že vlastně vybourali starou Tatrovku, nechali jenom masku a měli velký prostor, 

jo. Myslím si, že dobrý. 
G: Takže Vám to přijde dobrý?  
I: Jako ze začátku mi to přišlo zmatený, ale teď už jsem si na to navykla, že už vím, kde co je. A taky 

je dobré že to člověk najde všechn na jednom místě, že nemusí chodit do jiných obchodů. 
G: Dobře. A co třeba barvy? 
I: Já nevím, já barvy nějak neřeším. Mně se to prostě zdá dobrý, pro mně, starou osobu.  
G: A co ta zeleň? 
I: Tak já si myslím, že co se týče té břízy tady, tak tu už tu mají dlouho. Já nevím, tam jsou na tý 

chodbě taky nějaký kytky, něco je umělý, něco je přirozený. Záleží na tom, kdo to provozuje, kdo 
se tím zabývá a kolik na to mají financí. 

G: Hm, dobře. A co říkáte vnější fasádě?  
I: No, protože je to celý vybouraný, všechny ty starý baráky, a naproti je taky to veliký ING, že, tak 

mně to připadá, že se to sem hodilo velice. Je to vyřešený jako La Défense v Paříži, co jsem 
vlastně viděla na vlastní oči, to je na kraji Paříže, ale je to nevyužitý co se týče bydlení, tam sídlí 
taky jenom firmy, tak mně to připadá jako podobný styl.  

G: Takže si myslíte, že to sem zapadlo? 
I: Já si myslím, že je to lepší než ty starý barabizny tady, co se už hroutily (haha). 
G: To by mě také zajímalo. Vy teda znáte tu dobu, kdy tady to centrum ještě nestálo. Jak tady ten 

Smíchov vypadal? 
I: No, to bylo hrozný. Tady byla stará továrna vlastně, ta kouřila, jak to máte v Marečkovi (haha), to 

máte to samý. Tak si myslím, že zachovali tu masku, to udělali docela dobře, no. Já jsem ráda, že 
tady zmizelo to starý centrum a udělali tady to nový, protože tady se pohybovalo strašně moc 
cikánů, ti mi hodně vadili, protože tady posedávali kolem metra a všude, a to bych řekla, že se to 
tím teď vyřešilo, že je museli odnusout někam jinam, no, to se mi tady teda nelíbílo, no. A to 
metro je prakticky taky u toho. Takže to funguje. V podstatě si myslím, že Smíchov, kterej byl 
špatná periferie začuzená, se tímhle tím vlastně trošičku vylepšil.  

G: Takže myslíte, že se tím Smíchov povýšil, že to dřív bylo něco ošklivého? 
I: No, to bylo ošklivý. To byla špinavá čtvrť. Tam, jak je teď naproti nádraží ta nová postavená 

budova, a ty mlíkárny starý, tak to celý zrekonstruovali, tak myslím, že jedině ku prospěchu. Podle 
mého hlediska, a to jsem se v tý stavařině pohybovala chvilinku před důchodem, jako proto o tom 
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něco vím. A taky se tady už neválej bezdomovci, ti tady byli všude kolem dokola. Odstranila bych 
ty koše na to kouření, to bych tady jednoznačně zakázala, tím by se tady ještě v podstatě zlepšila ta 
čistota, to mi vadí taky.   

G: Změnila se tady nějak skladba lidí? Dříve to byla průmyslová čtvrť a žily tu dělnické rodiny. Že by 
tu teď, jak tu vystavili administrativní budovy, bylo třeba více úřednických rodin nebo jak to mám 
říct? 

I: No, tak já bych řekla, že ne. Že tu jsou lidi všeho druhu. No, ty kancelářský prostory jsou pracovní, 
to jsou banky, kanceláře, pár restaurací, jako jo, pár obchodů. Myslím si, že bydlení se těhle 
prostor vůbec netýká. Koukala jsem, že dál jsou nějaký nové byty, ale to je až za tím hotelem 
Anděl a dál. Myslím, že tady je to odpovídající co se týče firem a zaměstnání. 

G: Hm. Říkala jste, že sem chodíte hodně přes poledne, chodíte sem někdy i večer nebo dopoledne?  
I: No, tak večer ne, večer sem nechodím. Chodím sem s těma vnukama někdy do kina nebo na oběd, 

když nevařím, tak je pozvu někdy sem, protože vím, že tady vaří dobře. A potom ten jeden kluk 
miluje KFC, tak je beru taky tam. Ale ještě jsem chtěla říct, že mi vadí ta špatná hygiena na tý 
ulici, že by tam opravdu ta policie měla být nasazená třeba jako v létě, kdy tam dali informační 
buňku pro policii a ti bezdomáči odsud vlastně vymizeli. Ti se odsud vyhodili. Ti mi tady ještě 
vadí, protože oni se ještě občas potulují před Albertem, kde občas nakupuju. Takže proti těm 
bezdomovců udělali nějaký ten zákrok, aby se tady nevaleli, no, a cikány odsunuli za Arbesák, 
takže už nejsou přímo tady.  

G: Vy jste říkala, že sem chodíte přes poledne nebo dopoledne. Dneska je to výjimka, protože už 
máme kolem šesté půl sedmé. 

I: Dneska je to výjimka, protože jsme měli dlouho práci, o hodinu prodlouženou, a měla sem už hlad, 
tak jsem zašla po svým zvyku sem, a vím, že teď tu bude volno, protože v poledne zde bývá hodně 
plno.  

G: Chodíte nejraději sem z ostatních restaurací tady v obchodním centru? 
I: No, to se nedá říct. Taky občas zajdu tady do tý pizzerie na rohu jenom na čtvrt pizzy nebo 

k číňákovi. Jak kdy, prostě. Ale tady mají vždycky jídlo slušný, solidní, ale pokud je tu opravdu 
hodně plno, tak musím jít jinam, protože to bych tu čekala hodně dlouho.  

G: Zažila jste to někdy, že jste musela jít jinam? 
I: No, nestalo, že jo. Protože oni mě už tady znají dýl, takže vždycky nějaký místečko najdou. 
G: Takže vy jste stálý zákazník? 
I: No, už asi (...) čtvrtý rok, asi. 
G: Je pravda, že já jsem si všimla, když jste přicházela, že tam byl nějaký kontakt... 
I:...hodně lidí tady znám a hlavně tady měli vždycky dobrý kuchaře, který teda žádné jídlo nezkazili. 

Nestalo se mi, že bych tady jedla něco špatného. Samozřejmě, že se to musí měnit, aby člověk 
nebyl zvyklej jenom na tu jednu restauraci, ale pokud to jde časově, tak zajdu teda sem.  

G: Dobře. Můžu to chápat tak, že sem chodíte cíleně tedy jen za tím jídlem? 
I: Jedině.  
G: A spojujete to pravidelně s nákupy? 
I: Pravidelně ne, protože já přes týden nevařím, takže nakupuji minimálně, ale třeba jednou za dva dny 

si dojdu pro pečivo dolu nebo pro zeleninu, takovýhle věci.  
G: Takže je to tak, když jdete sem do obchodního centra, resp. restuarace Český svět, tak se občas 

může stát, že jdete nakoupit a pak sem... 
I:...no, já to dělám obráceně. Já si nejdřív dojdu na ten oběd a potom jdu třeba nakoupit a rovnou 

domu.  
G: A jaký případ je častější? Jdete sem jenom na to jídlo, nebo na jídlo, které spojíte s nákupem? 
I: No, častější je asi jenom to jídlo. Ten nákup dělám nárazově, protože nemusím přes ten týden vařit. 

A většinou teda o víkendu, jo, to někdy zajdu. Teď budou Vánoce, takže zajdu do těch dětských, 
třeba Next, abych něco nakoupila. Třeba knížky a tak. Jako já to mám na cestě domů, asi na půlce 
cesty, takže tak. 

G: Mohu se zeptat, jak dlouho tady v té restauraci sedíte? 
I: No, tak kolem těch čtyřiceti minut až hodinky. Záleží, jak člověk chvátá a jak mu to jde zrovna od 

ruky (ha). 
G: A když jdete i nakoupit do toho Tesca, tak jste tady déle? 
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I: No, tak to určitě. To se k tomu ještě musí přičíst tak dalších čtyřicet minut až hodinka. To zase 
záleží na lidech a frontách a tak.  

G: Tomu rozumím. Je restaurace místo, kam byste si šla posedět s přáteli? 
I: No, s přáteli (...) já mám teda kamarádky ještě z bývalé práce, ale to se nescházíme tady. Většinou je 

to večer. To chodíme támhle k tomu Dělovýmu kříži, no. 
G: A to je restarauce? 
I: No, normální restaurace. Ale to je tak jednou za půl roku, protože já už většinou večer nikam 

nechodím.  
G: Ani s rodinou? 
I: Tak s rodinou, to je něco jiného, protože to jsem buď u nich, nebo oni si přijedou pro děti, ale jsme 

doma. 
G: Dobře, a když jdete s těmi kolegyněmi, proč nechodíte sem? 
I: No, to ony nechtějí, protože se jim to tady zdá dražší, takže tam se ony najedí hodně a dáme si 

většinou sedmičku vína, když je čas, ale tady se jim to zdá dražší.  
G: A kdyby Vás sem někdo pozval, šla byste sem večer na tu sedmičku vínka? 
I: No, to jedině s někým, ale nejde to dělat často, protože tady je to na mě taky dost drahý. Jako pro 

důchodce, no. 
G: Mohla byste mi porovnat tu restauraci, kam chodíte s přítelkyněmi, s touto restaurací?  
I: Tak, ono to tam taky není moc levné, ale věc je ta, že s tou kamarádkou jdu jednou za ten půl rok a 

ona mě tam vlastně přivedla, že se nám líbilo, že je tam vzdušno a větrá se, že tam není zakouřeno 
a nikdo Vám nekouří pod nos. Tady je tahle část vlastně jediná nekuřácká, tady ta, co je v tom 
středu, ale třeba já si sedávám obvykle támhle ještě v zaději, kdežto tady se to ještě táhne, když 
někdo opodál kouří, a to je nepříjemný, když Vás někdo vočuzuje při obědě, to já nemusím.  

G: Říkala jste, že sem chodíte na oběd, ale na posezení chodíte jinam. Chodíte sem na kafe? 
I: Ne, to už vůbec ne. Jednak to kafe máme v bance, takže já už jsem nakafovaná, že už na něj nemám 

většinou chuť. 
G: A kdybyste chtěla někam na to kafe jít, poklábosit si, šla byste sem?  
I: No, my chodíme většinou s tou kamarádkou tak, že ten její syn má teď malou holčičku, takže s ní 

chodíme po venku, nebo s ní sedíme tam u nich. A kdybychom chtěly jít jenom na pivo, tak 
musíme jen od jara do podzimu, protože tam se sedí v takový pěkný zahrádce.  

G: Takže už volíte spíše to domácí prostředí. 
I: No, přesně tak. 
G: My jsme se bavily o tom, že sem chodíte na jídlo, že ho tady dělají dobré. Je tu ještě nějaký důvod, 

proč si volíte tuhle restauraci? 
I: No, tak jak jsem říkala, to jídlo je tady dobré a hospodu vždycky dělá kuchař. Někde si dáte jídlo, 

které Vás stojí čtyřista, a nejde sníst. 
G: Líbí se Vám tahle restaurace, nebo byste tu něco změnila? 
I: Tak líbí se mi dobře, ten interiér je příjemný, takový stylový, jak je to ze dřeva, ale až na ten 

nekuřácký prostor, že je málo vymezený.  
G: Možná by to chtělo lepší větrání nebo tak. 
I: No, všude tady čaděj. Nejlepší je mít opravdu ten oběd bez toho kouře. A tady, když je plno, tak je 

to hrozný. To mi jako vadí.  
G: Hm, dobře. A co říkáte na obsluhu? 
I: Výborná, tady. Rychlá, sympatická.  
G: Když jste ten stálý zákazník, navázali jste někdy kontakt, který by byl trošku vřelejší, než když sem 

přijde nový neznámý zákazník? Že byste si povídali atd. 
I: S těmi obsluhujícími jsem se bavívala, ale oni už tu většinou nejsou, už se to vystřídalo. Znám tady 

ty holčiny, znám je. I pana vrchního, ale ten už taky odešel. Bylo to takový přátelský, člověk občas 
prohodil nějakou tu řeč.  

G: A se současnou obsluhou se taky bavíte? 
I: No, to jako, znám je, ale spíš tak přátelský úsměv a tak. 
 
2) I1: Žena, 49 let, Středoškolské vzdělání, Personalistika, Praha 5-Zbraslav. 

I2: Žena, 48 let, Středoškolské vzdělání, Žena v domácnosti, Říčany. 
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Délka rozhovoru: 00:18:51 
Čas rozhovoru: 0018:10 
 

G: Tak mohla bych se zeptat, jak často chodíte do obchodního centra? Je to alespoň jednou týdně? 
I1: Přímo sem? 
G: Ne, myslím do celého obchodního centra. 
I1: Já tak třikrát týdně.  
I2: Já tak jednou za čtvrt roku. 
I1: Jednou za čtvrt roku, když se chce sejít se mnou (ha).  
G: Takže si tady dáváte sraz? 
I1, I2: Ano. 
G: Takže to můžu chápat tak, že využíváte to obchodní centrum na to, abyste si tady poseděly a daly si 

tady kafe?  
I1: Ano. 
I2: Ano, také.  
I1: Já sem chodím, když sem chodím častěji, tak sem chodím i nakupovat.  
G: Takže to takhle spojujete, to nakupování s tím posezením. 
I1: Ano, tak. Nakoupit a posedět. 
I2: To je jako jasný. Protože kamarádka je ze Zbraslavi a já jsem z Říčan, takže já to sem nemám 

spádově, zrovna do tohole nákupního centra, kdežto ona pak jede, že jo, má tam to spojení tý 
dopravy, je to na tom metru, takže se sem dostane častěji než já. 

G: Preferujete nějakou denní dobu, kdy sem chodíte? 
I1: Tak já to mám víceméně vymezený tím, že já končím v práci kolem půl páté. Takže jsem tady 

takhle navečer. 
I2: No, já potom právě s ní, takže taky navečer. 
G: Sama jste tady nikdy nebyla? 
I2: Ale tak sama jsem tady taky byla, ale málokdy, protože teď už je víc těch spádových center, které 

já mám blíž.  
G: Mohu předpokládat, že jste byly v jiných nákupních centrech? Aspoň se někdy podívat. 
I1, I2: Jo, to jo. 
I1: Byla jsem v Palladiu a občas zajedu na Zličín. 
I2: Já taky. 
G: Můžete mi je porovnat tady s tím Andělem? 
I1: Tak se asi shodnem, ne, že to Palladium i ten Zličín jsou rozhodně větší než Smíchov, takže je tam 

asi větší nabídka zboží, ale zase to Palladium není úplně přehledný... 
I2: ...ale Smíchov máme blíž, teda aspoň já. I ten Zličín není zas tak daleko.  
I1: Já ze svý pozice, já jsem tu zvyklá, už vím, kde co mají, protože se tu pohybuji často, tak už jdu 

jenom za tím určitým cílem, jenom do toho jednoho obchodu, kterej potřebuju. Vím, jak je to 
rozmístěný, tak už nebloudím. Zatímco v ostatním centrech bloudím, dost často. Musím to tak 
obcházet všecko a zabere mi to docela víc času. Tady jsem nicméně skoro jako doma. Jo, takže 
proto chodím sem. A mám to z práce nejblíž, už se mi nevyplatí chodit někam jinam. 

G: Jo, tak to vezmete při cestě domů. Jasně. A jaký názor na to máte Vy? Říkala jste, že máte nějaká 
centra poblíž Vašeho domova. 

I2: Já teda, já si myslím, že v každém je něco, co mně se třeba líbí, nebo jsou tam někde ty restaurace, 
které mně se líbí daleko více. Tady mi to přijde, že je tady hodně fast foodů, na můj vkus. 

G: Jo, máte radši klasické restaurace než ty s rychlým občerstvením, že? 
I2: No. Třeba v tom Palladiu je to takový lepší, tam není skoro žádný fast food. Myslím teda. Jako 

jsou tam ty obvyklý jako mekáč, ale jinak nic moc. Já prostě ty fast foody nemám ráda. Když už, 
tak třeba na dálnici, a ne, abych si tam šla sednout. Jo, mně to tady přijde, že dřív tady bylo více 
normálních restaurací a teď je to tady za fast foodovaný. Teda, co si zrovna vybavuji, tak tady byla 
docela dobrá restaurace vedle a teď je tam nějakej číňák.  

G: Hm, to je možné. Jak vnímáte obchodní centrum uvnitř? Jeho výzdobu, vybavení, uspořádání a 
tak.. 

I2: Já bych si teda myslela, že by tu mohlo být víc toalet. Protože mi přijde, že je tu jen jediná. 
I1: No, protože to neznáš, támhle je zrovna jedna (haha). 
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I2: Jo. Jasně.  
I1: Ale asi by to mohlo být líp označený, no. 
I2: Já si teda nevybavuji, jestli je něco v přízemí. Když ty lidi tam teda chtějí jít, tak musí jít až 

nahoru... 
I1:...no, já si myslím, že tam asi není.  
G: Tak možná je to strategie, že musí jít kolem obchodů, nebo nevím. 
I1: No, možná že jo, že musí vylézt ty schody.  
I2: No, já si myslím, že třeba ne, protože když si vybavuju ty jiný, tak ty je mají dole i nahoře. Když si 

vezmu třeba Chodov, tak tam jsou i o patro níž. Jestli třeba i na Flóře, já fakt nevím. 
I1: Já nevím, já tam nechodím.  
I2: Ale tak vůbec tady, pro ty lidi, kteří sem jdou na ten nákup a musí vyjet až nahoru, aby si mohli 

dojít na záchod, tak jestli je to strategie, tak je teda pěkně pitomá (haha).  
G: (haha), no. 
I1: Já jsem tu tak zvyklá, já jsem asi konzervativní, ale mně se to tu líbí. Nevím, jestli bych tady něco 

měnila. Mně to přijde jako přehledný. Je to možná opravdu tím, že to znám, že se tady pohybuji už 
x let, jo, ale přijde mi to prostě přehledný. Takže já bych tady to moc neměnila, vím prostě, kam se 
obrátit. Možná těch víc obchůdků, víc značek. Možná ještě víc, aby tady byl větší sortiment, 
protože když si chci něco vybrat, tak jedu někdy na ten Chodov, tam toho je ještě víc. 

I2: No, já bych naopak řekla, co mi vadí obecně na všech těch nákupních centrech, že jsou všude 
stejný ty obchody. To mi třeba vadí hrozně.  

G: Jasně. Všude CA, HM a tak. 
I2: No, přesně tak. Všude CA, HM, New Yorker.  
I1: Že třeba není víc českých... 
I2:..no a ani to nemusí být český. Ale i jiný, zahraniční. Ale aby byly jiný. Vždyť existujou i jiný. 

Takový ty základní, ty jsou v každým, ať jsou to teda Arkády nebo Chodov, všude mají, já nevím, 
Esprit, Oliver atd.  

I1: Jo, všude to mají stejný.  
G: Hm, dobře. Takže vnitřek máme (ha). Co ta vnější fasáda? Jak se vám jeví? 
I1: Tak když je to hezky vyzdobený na Vánoce, tak je to hezký. Já to asi (...) tady se toho asi nedá moc 

vymyslet. Je to prostě vražený do tý starý zástavby. 
I2: Mně přijde, že když sem jedeš tím metrem, tak si to aspoň můžeš prohlídnout, ale já když sem jedu 

tím autem, tak jsem ráda, že najdu garáž. Nemám moc času to očumovat.  
I1: Možná ten boční vchod trochu zapadá, protože se mě dost lidí ptá, kde je tady Tesco, když jdu 

okolo. Vědí, že to tady někde je... 
I2:...to tam zapadá.  
I1: Z tý boční strany ano, ale z té čelní ne. 
G: Hm. Vy jste říkala, že tu někde bydlíte, že? 
I1: No, na Zbraslavi.  
G: Zažila jste tu dobu, kdy tady do obchodní centrum nestálo? 
I1: Zažila, ale už si to moc nepamatuju. 
G: Takže si nevybavíte, jak ten Smíchov vypadal? 
I1: Vím, že byl ošklivej. To je jako bez diskuzí. Ten Smíchov je čím dál hezčí, že jo. To jako 

rozhodně. Tady byly starý baráky, starý továrny, prostě to všechno se mění, všechno je hezčí a 
lepší.  

G: Myslíte, že ten Smíchov má teď větší význam? 
I1: To stoprocentě. Určitě je to teď centrum.... 
I2:...není to už cikánov. 
G: Býval to, jo? 
I2: No, já myslím, že ještě velká část je. Já si myslím, že tady ještě hodně cikánů bydlí, směrem 

k tomu náměstíčku za Arbesákem. Tam je hodně cikánů. Ty kanceláře vatlačujou ty domy, ty se 
vylidňujou, protože to je dražší a dražší. Oni je prostě vystěhujou. 

I1: Já bych řekla, že tady je to taky hlučný a že se tady moc dobře bydlet nedá.  
G: Dobře. Vy jste říkala, že jsem jezdíte autem, jaký máte názor na dopravní dostupnost? 
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I2: Tak to je jeden velký horor, teda. Ale tak to se nedá nic dělat, že jo. Když jedu z jihu, tak už čekám 
tam, kde se napojuje městský okruh. Jako v neděli jsem tady třeba za patnáct minut z Říčan, no a 
teď jsem jela, já nevím, hodinu.  

G: To je hrozný. 
I2: Tak jsem líná, abych jela vlakem. Je to jako moje rozhodnutí, můj problém. Jako ale když sem 

pojedu normální městskou dopravou, tak sem taky pojedu hodinu, že jo, tím vlakem. 
I1: Tak hlavně máš štěstí, že jsi zaparkovala. Někdo má problémy najít volný flek. V určitých 

hodinách. 
I2: No, tak od tý doby, co je to zpoplatněný, tak se tu parkuje dobře.  
I1: Já myslela, že je to zrušený. 
I2: Já myslím, že ne. Jako pár hodin je zadarmo, ale dřív si tady stoupli lidi, co tu pracovali, a nedalo 

se tady zaparkovat. To se jim ani nedivím, že to zpoplatnili. 
G: (ha) Dobře, hraje pro vás obchodní centrum nějakou roli? Jak byste to zhodnotily? 
I1: No, pro mě dost velkou, protože těch malých krámečků strašně moc ubývá, a když potřebuji něco 

koupit a jdu z práce po té páte šesté hodině a chci koupit nějaký ten dáreček nebo něco rychle 
v drogerii, tak tohle to je pro mě nejdostupnější. Je to lepší, než hledat někde nějakou drogerii, i 
když tohle taky hodně přibývá, ale je to lepší, než to někde hledat a lítat po městě. Je to všechno 
pod jednou střechou.  

G: A co to pro Vás znamená, když jste říkala, že sem chodíte hlavně na to kafčo? 
I2: Ale no tak, když to vezmu obecně, tak mě to připadá, že je to pohodlný. Má to člověk všechno pod 

jednou střechou, dá se tu běhat z obchodu do obchodu a šetří to hlavně čas.  
I1: Ale pak, když už nemůžeš sehnat to, co sháníš, tak pak už není zbytí a musíš do těch malých 

obchodů. 
G: Takže si myslíte, že ty jiné obchody mimo centrum jsou specializovanější? 
I1: Přesně tak, specializovanější nebo tam prostě mají jiný věci. Není to tak uniformní, jako tady. 

Všechno co mají tady, mají na Chodově, všechno, co mají tady a na Chodově, mají v Letňanech, 
takže je to všechno stejný. Když chce člověk něco originálního, plácnu večerní šaty nebo speciální 
boty, tak už musíte jinam. 

G: Vy jste říkala, že sem chodíte nakupovat, tak i do těch restaurací. 
I1: Ano, zajdu sem občas s kamarádkama. 
G: Spojujete to? To znamená, že jdete nakoupit a pak do těch restaurací, nebo v opačném pořadí, nebo 

se stává, že jdete jenom do těch restaurací? 
I1: Hm, jak kdy. Někdy jdu jenom do těch restaurací, protože vím, jak jsem tu často, co kde mají nebo 

co kde nemají, tak už tam nejdu, nebo když jdu s manželem, tak vím, že moc dlouho nevydrží 
chodit, tak si sem zajdeme na jídlo. 

G: Jasně, je to různě. A u Vás? 
I2: Tak já jsem sem jezdila dřív častěji, když tady byl ještě Carrefour. On ten Carrefour je jeden 

z prvních, teda myslím celý to centrum, pak byla Flóra a pak teprve Chodov, Arkády, Letňany. Ty 
jsou ale spádový pro lidi, co tam bydlí, protože pochybuju, že tam někdo pojede metrem. Takže já 
jsem tady byla dřív často, ale tím, že už tam, co bydlím, postavili dvě centra vedle sebe, kde jsem 
za chviličku, tak už prostě nepojedu sem, když... 

I1:...všechno seženeš tam. 
I2: No, jasně.  
G: Dobře, a když sem jedete na Nový Smíchov, tak proto, abyste si tu poseděla s kamarádkou? 
I2: Tak, já sem jedu vyloženě za účelem si tady sednout s kamarádkou. Nejedu sem nakupovat, jo.  
G:Dobře, když jdete do restaraucí sem nahoru, volíte si i jiné restaurace? 
I1: Byly jsem i jinde, ale... 
I2:...když jdeme na kafe, tak tady je někde naproti ta italská. 
I1: Tak já tu chodím ještě do řecký. Sem chodím ještě s jednou kamarádkou, takže když tu jsme, tak 

chodíme zásadně jenom do řecký.  
G: Dobře. A proč si volíte Český svět? 
I1: To je jednoduchý. Máme rády český jídla. My jsme už ta starší generace. 
I2: Jo, to jsme si daly tatarák. To je fakt vyloženě český jídlo (haha). 
I1: No, dobře, ale tak většinou máme rády český hutný jídla. Já nemám ráda fast foody.  
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I2: Já si myslím, že u mě to není ten případ, že bych měla ráda českou kuchyni, ale já nesnáším fast 
foodovou. Takže já půjdu ráda klidně do italský, ale nesmí to být fast food. 

G: Jak hodnotíte výzdobu restaurace? Líbí se vám, nebo nelíbí? 
I2: Tak mně se tady nelíbí nic. Mají tady nepohodlný židle, to dřevo je tvrdý. Já nevím, mně se tady 

obzvlášt nijak nelíbí. 
I1: Že by se mi tady líbilo nějak extra, to taky nemůžu říct, ale vadí mi třeba i ta hlasitější hudba, ale 

musím říct, že to jídlo je tady dobrý, ale je fakt, že ty židle jsou nepohodlný, že se na nich moc 
dlouho sedět nedá.  

I2: Mohli by na ně dát nějaké sedáky. A přitom se dají ty sedáky lehce koupit, jsou to čtverce. Já 
nechápu, proč to ještě neudělali.  

I1: No, mě z toho po chvíli bolí záda.  
I2: Třeba se podívejte na to hrozný sushi tady vedle, ale jaký mají židle.  
G: Co třeba barvy? 
I1: Tak jako nic světobornýho, nic ošklivýho. 
G: Hraje pro vás interiér důležitou roli? 
I1: Hraje, no. Já mám ráda spíše uzavřené menší prostory, kde to je útulný.  
G: A jsou nějaké restaurace, kde máte tyhle prostory? 
I1: Tak třeba konkrétně Barabizna na Zbraslavi. Mexická kuchyně, tam se mi líbí. 
G: Dobře, to znamená, že chodíte i do jiných restaurací. Můžete mi porovnat třeba např. tu Barabiznu 

s touto restaurací? Je tam nějaký rozdíl? 
I2: Hm, je. To určitě. Tohle jsou spíše takový továrny na to, aby se lidi rychle najedli a vypadli. Určitě 

je tady nechtějí držet, aby tady seděli dlouho. Ve fast foodech jde jenom o to, aby se rychle 
najedli, a tady si myslím, že to je normální klasická restaurace, kde se lidi najedí, ale taky jdou. 
Taky to není tak, že by si tady seděli, to si spíš sednou do kavárny, že jo, na to, aby si tam seděli 
dýl než v restauraci.  

I1: Já si myslím, že ty restaurace mimo jsou takový útulnější, není tam většinou takovej hluk, nevím, 
nevidíte tam ty lidi, který se tady procházejí. Je to tam takový uzavřenější. Ta společnost má asi 
větší možnosti navzájem spolu komunikovat. Tyhle velký nemám ráda. 

G: Ještě by mě zajímalo, zda vám vyhovuje, že je restaurace kuřácká, nebo byste byly raději, aby to 
tak nebylo? 

I1: My si obě rády zapálíme, takže nám to vyhovuje. 
I2: To, to jo (ha). 
G: Takže je to tak, že sem do těch restaurací chodíte na to kafe. Je to také místo, kam byste si šly 

navečer posedět s přáteli? 
I1, I2: Ne. 
G: Ne. To chodíte do těch restaurací jinam? 
I1: Hm. 
G: A co je ten důvod? 
I1: Tak tady je to neosobní. 
I2: Ta atmosféra. A taky to jídlo, co si budem povídat.  
I1: Ale tak na obhajobu, jedla jsem tu dvakrát a jedla jsem tu dobře. Sice jsme dlouho čekaly, ale... 
I2: ...no dobře, ale když jdeš do Barabizny, tak to nemůžeš srovnávat. 
I1: Jo, to určitě, to nemůžeš srovnávat. Jo, ale tak tady je český jídlo. Já jsem viděla nějaký koleno 

támhle u těch lidí a vypadalo to nádherně. Takže to jídlo bych si tady vybrala, já nejsem náročná, 
ale ta restaurace mimo má nějakou jinou atmosféru. 

G: Jasně. Jak dlouho tady jste během jedná návštěvy? Nemyslím jen dnes, ale tak průměrně.  
I2: Tak různě, asi tři hoďky. Dvě tři hodiny, víc to asi nebude. 
G: Můžu se ještě zeptat, jak vypadá návštěva centra? Od okamžiku, kdy vejdete, do okamžiku, kdy 

odejdete? 
I1: No, tak dáme si spicha u lékárny, vyjedeme sem nahoru, posedíme se, možná ještě projdem jeden 

dva obchody, co mineme, no, a pak jdeme domu.  
G: Mohu se zeptat, jaká témata zde probíráte? Stačí obecně. 
I2: Tak všechno. Rodina, práce. 
I1: Přesně tak. 
G: Je to místo, kde byste probíraly vážná témata? 
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I1: Tak pokud se sejdeme a budeme chtít probrat vážná témata, tak to probereme i tady. 
G: Probíráte tu třeba i politické nebo společenské události? 
I1: Tak to určitě, i ta politika k tomu patří. Zanadáváme si na naše politiky a jde se dál (ha). 
I2: A taky si říkáme o těch drbech našich celebrit. Já ráda čtu ty bulvární časopisy a pak se tady 

vždycky dohadujeme, jestli je to pravda, nebo ne (haha). 
G: Tomu rozumím (ha). Co říkáte na obsluhu? 
I1: No, tak dneska byli trošku pomalejší s tím jídlem, ale jinak v zásadě jo. Já jsem měla dobrou 

zkušenost.  
G: A cenově? 
I1: Tak takový střed, no. Není to nic hroznýho. 
I2: No, já si zase myslím, že jsou tady dražší. Já když to třeba srovnám, tak my máme v Říčanech 

restauraci, která je dost luxusní a má ceny stejný jako tady. Já bych řekla, že tady je to dražší než 
venku. Ale zase to nechápu, protože tady je ta konkurence větší. Ale nepřijde mi, že by to tady 
bylo nějaký levný. 

I1: Jako levný to teda rozhodně není. Ty ceny jsou možná podobný těm cenám v Barabizně, ale tam je 
to o dvě kategorie kvalitnější. No, tak. 

 
3) I: Muž, 22 let, Středoškolské vzdělání s výučním listem, Gastronomie, Praha 10-Malešice. 
 

Délka rozhovoru:00:20:23 
Čas rozhovoru: 19:15 

 
G: Mohla bych se zeptat, jak často chodíte do tohohle centra Nový Smíchov? Je to alespoň jednou za 

týden? 
I: Sem do tohohle? No, už tady nebydlím, takže málo, ale pracuju nedaleko v jedný pizzerii, takže spíš 

za známejma se přijdu podívat. 
G: Tady v restauraci máte známé? 
I: No, no, no. Obsluha. A ještě v Emporio Cafe. Zase ten personál, protože to je gastronomie a všichni 

znají všechny, takže. 
G: Takže je to třeba dvakrát týdně? 
I: No, tak já sem zajdu občas ještě nakoupit, dneska teda vyloženě za známejma, protože já dělám 

stejnou směnu jako oni, tak jsem se vyloženě zastavil, šel jsem dřív z práce, jinak bych se asi 
nezastavil. Takže tak jednou dvakrát za týden čtrnáct dní. 

G: Vy jste říkal, že těmi důvody je návštěva známých a občasný nákup. Chodíte sem nakupovat 
potraviny i nepotravinářské zboží? 

I: No, potraviny. Dřív jsem sem chodil, protože jsem tady bydlel. Hlavně proto, že to bylo blízko.  
G: Takže to byl taky ten důvod, proč jste si volil zrovna tohle centrum?  
I: Ano, protože tady na tom Andělu nic takovýho podobnýho není, že jo. Tak akční rádius to má velice 

dobrý, tady konkurence v podstatě není. 
G: Nic v podobném stylu jako je Nový Smíchov? 
I: No, přesně tak. 
G: A navštěvujete i jiná nákupní centra tady po Praze? 
I:  Tak já pak většinou i na Flóru, jo. Tam jsem pracoval v jedný pizzerce, takže tam mám taky známý. 

Víceméně je to vždy kvůli známým, protože tam znám různý lidi z těch obchodů, co tam pracujou, 
takže takhle.  

G: Jasně. A můžete mi porovnat ty centra? Co se Vám tu na Andělu líbí i nelíbí oproti ostatním 
centrům... 

I: No, u toho Anděla (...) sem chodí spíš ne nižší třída, ale (...) Já to musím porovnávat ne z pohledu 
toho obchodního centra, ale spíš z pohledu Anděla jako takovýho. Já dělám tady u jedný firmy 
v pizzerce u metra a pak jdu do jiný pobočky třeba na Václaváku, tak tam chodí úplně jiní lidé, 
takže ten Anděl, ten je spíš takový, nechci říct úplně pro ty socky, i když já to velmi často říkám, 
lidi, co se bojí pustit kohout.  

G: Jasně, tomu rozumím, je tam rozdíl hlavně těch lidech. Jak vnímáte interiér tohohle centra? 
I: Tak design je super. Tak jako oni se ty obchodní centra moc neliší, ale ten Anděl, když ho porovnám 

třeba s Edenem na Slávii, tak ten je úplně zabitej, jako ten je marnej.  
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G: Proč myslíte? 
I: Tak za prvé nemá takovej dobrej akční rádius jako ten Anděl nebo Flóra a druhá věc je, že tam 

choděj v uvozovkách ještě horší lidi než sem. 
G: Myslíte, že na to má vliv i to, že je trochu zastrčený, z ruky, než tady Anděl? 
I: No, říkám. Akční rádius. To si myslím, že to mluví samo za sebe. Já jsem si tam byl nedávno 

kupovat boty v Deichmanovi, nebo co tam je, ale jako to obchodní centrum jako takový za to jako 
nemůže, ale tam jeden obchod píše, že pro nás něco připravujou nebo z technických důvodů 
zavřeno, všude samý papíry a nic. 

G: Hm. Myslíte si, že tohle se Andělu nemůže stát? 
I: Ne. Tady ty obchody nebo ty prostory vždycky budou obsazené, akorát sem budou chodit jiný lidi. 

Ale to je jedno, jestli tady ty tržby budou, tak proč ne.  
G: Vy jste říkal, že designově se Vám to líbí. Nic byste tady nezměnil? 
I: Tak třeba nikdy jsem tady nebyl v kině. Jako právě, že mě to vůbec neláká. Jako v týhle hale mě to 

vůbec neláká.  
G: Aha. A proč? 
I: Jako nevím, už asi ten předsudek. Tady vidím strom, střechu a teď to vmísené kino. Tam ty velký 

plátna. Už jenom ta představa mi říká, že asi ne.  
G: A chodíte třeba do těch multikin jinam? 
I: Tak třeba nedávno jsem byl s kolegyní naproti nebo na Floře, tam to mám osvědčený, tam jsem 

dělal a připravoval rauty na všechny předpremiéry.  
G: Co třeba zeleň? 
I: Jo. Já si myslím, že tady je jí zrovna nejvíc z těch ostatních obchodních center, což je jako hodně 

pozitivní. Vůbec ty restaurace se to snaží tak nějak udělat, i když jsou to takový fast foody, a jsem 
rád, že jsem z toho vypadl. Jako nevím, ty lidi se tady točí, je to takový průchoďák, není to o stálé 
klientele. 

G: Dobře. Mohli bychom se ještě zaměřit na tu vnější fasádu? Myslíte si, že to zapadá do okolí, nebo 
ne? 

I: Ne, vůbec. Tak já pamatuju, když tady stála ta Tatrovka, protože jsem tady bydlel. Vedle nás se 
boural barák kvůli té výstavbě, takže jsem to celý zažil. Mně se třeba líbí ta obuv Humanic, tam 
nechali tu čelní stěnu, ale to asi proto, že to je nějaká památka, tak to nechali, tak to se mi líbí, ale 
vedle toho ten kovovej prosklenej, nezapadá to sem mezi ty budovy.  

G: No, a co pak říkáte na tu prosklenou budovu ING naproti? Je to ten samý problém? 
I: Tak už se ztratí, tím, že je tady tohle. 
G: Využíváte k dopravě do centra MHD? 
I: Ano, MHD. 
G: Zdá se Vám to z tohohle hlediska dobrý? 
I: Já občas nebo velice často i taxíkem, ale jak jsem jel z Podolí, tak je to hrozně zasekané. Hlavně ty 

tramvaje mají nějaký čidla v zemi, takže když projíždí, tak jí to hned pustí a ty auta stojí. Tím je to 
MHD nejrychlejší. 

G: Můžu se zeptat, jakou roli pro Vás hraje obchodní centrum? 
I: No, tak tady je jeden obchod, ze kterýho se oblíkám, to je New Yorker. Dřív byl malinký, ale teď to 

probourali a udělali ho větším, dvoupatrovým, a to se mi líbí. Jako já nakupuji blízko bydliště, tam 
mám na Skalce Tesco, takže potraviny a tak tam. A mám to blíž domu, tak proto využívám tamto, 
ale zase ty známé a tak mám tady. Vyrůstal jsem tady, znám tady spoustu lidí.  

G: Preferujete nějakou denní dobu, kdy sem chodíte? Chodíte sem ráno, odpoledne, navečer... 
I: Jak se sem dostanu. 
G: A nejčastěji? 
I: Jako kdybych se měl rozhodnout, v jaký čas sem mám jít nakoupit, tak se rozhodnu dopoledne, 

protože ten odpolední čas je obsazený návštěvníkama města a jinýma, je to takový plnější, zatímco 
to dopoledne je klidnější, všechno se teprve otevírá a to já mám rád. Ty lidičky sedí v těch 
kavárnách a pak se přesouvají do těch svých shopů.  

G: Jak dlouho tady přibližně jste? Myslím tím průměrně. 
I: Jasně, rozumím. Tak hoďku dvě.  
G: Můžete mi popsat průběh tý návštěvy? Co děláte, kam jdete a tak.  
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I: Tak já navštívím Emporio Cafe a tady Českej svět. Posedím tam, dám si něco k pití, většinou jedno 
pivko, a pokecám s tou obsluhou. 

G: Jestli jsem to teda správně pochopila, tak navštěvujete tady ty restaurace hlavně kvůli těm známým. 
Takže to je tak, že sem jdete cíleně, prostě jenom za někým? 

I: Hm, přesně tak. 
G: Co si nejčastěji objednáváte, když tu sedíte? 
I: Tak takhle. Jak dělám gastronomii, tak se většinou najím u sebe, protože tam tomu věřím, a tyhle ty 

fast foody typu tohohle toho, to nemusím. 
G: Dobře. A když už tu teda jste a něco si dáte, tak je to co? 
I: Dneska jsem si dal bramboráčky k pivečku. Dneska jsem šel dřív z práce, výjimečně, najedený sem, 

takže jen takovou chuťovku.  
G: Přijde Vám to cenově přijatelné? 
I: Tady jo. Já nemůžu posoudit tady naproti, ale když vezmu Český svět, tak smažák za sto třicet pět 

není jako (...). Já vedle baráku mám hospodu, kde ho mají za sedmdesát pět, ale to je úplně něco 
jinýho. Jako tady musím brát v potaz ten nájem, takže tady někde tu marži nahnat musí. Myslím 
si, že cenově dostupné to je. 

G: Říkal jste, že si tady povídáte se členy obsluhy. O čem tak asi nejčastěji diskutujete? 
I: No, tak hlavně asi o té práci, že jo. To je náš denní chleba, takže to nás zajímá. A jak se celkově 

vede v tom životě.  
G: Je to místo, kde byste probírali vážná témata? 
I: Ne, tak to vůbec ne. Na to tady není prostor, když já tu sedím a kámoška tu běhá po place. To nejde. 

Ona se tady zastaví tak na pět minut a pak musí zase jít, takže to ne. 
G: Když byste měl zhodnotit obsluhu, snažit se být objektivní, přestože to jsou Vaši přátele, jak je 

vidíte? 
I: Myslíte jako globálně? 
G: Ne, jako tady v tý restauraci Český svět. 
I: Já když neberu v potaz tu jednu, za kterou jsem přišel, že jo, byť znám třeba i barmana, tak ono je to 

hlavně daný tím, když tady mají majitele. Já v práci taky pracuju jinak, když vím, že tam je 
majitel, než když tam nikdo není. To je asi daný. Asi jako na pohodu. Hlavně tady je to malý.  

G: Tady je to menší než v tý Vaší restauraci? 
I: No, o hodně, no. O půlku určitě. A právě, když jsem dělal na tý Floře, tak jsem se setkal s tím, že mi 

tam chodili lidi a ptali, jestli stihnou ten klasický biftek do nějakých deseti minut, že jdou do kina. 
Tak jsem jim na to řekl, ať se nezlobí, ale že naproti je žlutý M-ko, tam jim ho daj i v housce. To 
mě právě štvalo, já už bych do takového hangáru už dělat nešel. Přece jenom, já nejsem na útěku, 
já jsem tady od té obsluhy, tak nemíním nosit polosyrové steaky jenom proto, že někdo chvátá. 
Myslím si, že ty hangáry jsou všude stejný. Ty lidi si nejdou sednout (...) Prostě to kazí to know-
how tý restaurace, která se snaží dát stoprocentní servis, a právě pak to kazí takovýhle situace, kdy 
lidi pospíchají. 

G: Jasně, chtějí všechno rychle. Dobře. Kdybyste si měl jít někam posedět s partnerkou nebo přáteli 
večer, je tahle restaurace tím místem, kam byste šel? Tím nemyslím takovouhle návštěvu, 
v uvozovkách kafe, ale to večerní posezení.  

I: No, mně to zas nevadí. 
G: Takže byste sem šel? 
I: Jo. 
G: A stalo se Vám to? 
I: Nestalo se mi to. Jo, vlastně jednou, ale to jsem nebyl tady, ale u sebe v práci.  
G: Chodíte i do jiných restaurací mimo obchodní centrum? 
I: Jo. 
G: Můžete mi je porovnat? Myslím tady tu a tu mimo centrum. Je tam nějaký rozdíl, třeba v tom, jak 

to funguje, v charakteru té restaurace atp.? 
I: No, když řeknu Cafe Emporio, tak to mluví samo za sebe, to je úplně jiný level. Pak ještě na 

Kačerově mám takovou jednu malinkou, rodinnou, ale tam je všechno prvotřídní.  
G: Takže jsou v něčem ty restaurace jiný?  
I: No, tam je vidět, že ta obsluha tolik nelítá. Ty lidi si objednají jídlo a vědí, že budou čekat půl 

hodiny nebo tři čtvrtě, tak si objednají ještě něco předem, nebo něco dostanou. A pochutnají si. Já 
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si taky radši počkám a pochutnám si, než abych šel někam, kde je to hrozně hrr. Kolikrát se mi 
stalo, že k nám přišla slečna a myslela si pomalu, že je v mekáči. Ona dostala drink a nedostala 
jídlo, jo. Že většinou ty lidi jsou honem honem, ale tady to byl pravý opak, že ona si stěžovala na 
to, že to dostala hrozně rychle.  

G: Takže ten klid, nikam nespěchat, by mohl být tím důvodem, proč chodíte do těch Vašich 
restaurací? 

I: Hm, tak. 
G: Myslíte, že Český svět Vám to tohle nedá? 
I: Ne, to určitě.  
G: Takže, kdybyste si chtěl jít v klidu někam posedět, tak byste šel jinam. 
I: Tak bych zvolil klasickou restauraci, rozhodně ne v obchodním centru.  
G: Dobře. Chodíte sem ještě s někým? 
I: Ne, pokaždé tu jsem sám.  
G: Aha. Vy jste se zmínil, že jste zažil tu dobu, kdy tady to centrum nestálo. Jak tady vypadala ta 

doba? 
I: Hm, tady byly ty starý haly. Ta Tatrovka celá. To se táhlo až úplně dozadu, tam, kde je Strahovský 

tunel. Teď tam vyrostlo nějaké office centrum. A bylo to celý špinavý. Zavánělo to tou 
komunistickou érou.  

G: A změnilo se to pak? Jak to vnímáte? 
I: No, tak roztáhlo se to jako. A hodně se to pročistilo, už je to takový čistý. Vyházeli ty cikány 

z našeho a vedlejšího baráku.  
G: Kdy tady to centrum nebylo, jak jste trávil ten čas předtím? Říkal jste, že pro Vás má funkci 

nakupování a setkání s přáteli. Jak to vypadalo, když tu centrum nestálo? 
I: To jsem byl hodně mladej, takže to jsem chodil většinou s matkou nakupovat na Zličín. To bylo spíš 

víc účelový, jo, jedeme pro to a to. Teď třeba mám volníčko, jo, tak si sem zajdu, obejdu to, tam si 
dám pivko, tam si dám pivko, tam někoho potkám.  

G: Takže je to takový způsob trávení volného času. 
I: No, jasně. Podívám se po obchodech a pokecám. Mám to takhle rád.  
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Rozhovory s informátory-návštěvníky v restauraci Český svět dne 26. listopadu 2009 
 

1) I: Žena, 29 let, Středoškolské vzdělání, Úřednice, Praha 5-Smíchov. 
 

Délka rozhovoru: 00:15:20 
Čas rozhovoru: 14:20 

 
G: Mohu se zeptat, jak často chodíte do tohohle centra? Je to alespoň jednou týdně? 
I: Tak dvakrát třikrát v týdnu, tak nějak.  
G: Proč takhle často? Co Vás sem vede? 
I: Tak já nevím, tak nakoupit běžný potraviny tady dole v Tescu, a pak různě oblečení pomalu pro 

celou rodinu a taky hračky pro děti. Tady je dole to hračkářství Pompo, tak tam je to takový velký 
a dobře se mi tam nakupuje.  

G: Dobře. Takže kvůli nakupování potravinářského i neporavinářského zboží pro celou rodinu. 
I: Hm, přesně tak. 
G: V jakou denní dobu sem chodíte? 
I: Tak vybírám si dobu, když mám hlídání, zatím. Tím je to daný a od toho se taky odvíjí, že je to dost 

nepravidelný, jak nemám hlídání, tak to nemůžu.  
G: A i když je to nepravidelný, převládá tam nějaká denní doba? Že byste měla hlídání třeba spíše 

odpoledne... 
I: No, tak já nevím, asi tak dopoledne, možná v rozmezí mez desátou a patnáctou hodinou. Když si 

vezmu poslední návštěvy, tak to bylo právě tak nějak mezi touhle dobou.  
G: Dobře. A stalo se, že byste tady byla někdy večer, třeba kolem osmé? 
I: Tak to už ne. To je spíš přes ten den, navečer už takhle ne, to už chci být doma s rodinou a ne courat 

po obchoďákách (haha).  
G: Chodíte do obchodního centra v doprovodu nějaké blízké osoby, třeba kamarádky, rodinného člena 

nebo tak, nebo jste tu většinou sama? 
G: Většinou sama, málokdy s rodinou. 
G: Chodíte i do jiných obchodních center? 
I: No, tak jako (...). 
G: Nebo byla jste někdy v nějakém? 
I: No, tak jako po Praze moc ne, protože bydlím tady blízko, tak využívám tohle. Ale byla jsem se 

kouknout v Palladium a na Zličíně. Ale proč bych jezdila přes celou Prahu někam jinam, když 
tady to mám kousek. Navíc je to podle mě všude stejný.  

G: Takže to je také důvod, proč chodíte sem? 
I: Hm. 
G: Můžete mi říct, jaké výhody i nevýhody pro Vás má tohle centrum, pokud vůbec nějaké má? 
I: Tak ta vzdálenost, mám to prostě u baráku. A taky je to na jednom místě, vše co potřebuji. Jak 

říkám, dole nákup a pak nějaké to oblečení, popř. jiné věci. Já nevím, myslím, že jsem tu taky 
kupovala nějakou elektroniku, ale to spíš s manželem. A je tu akorát výběr, najdete si i dražší i 
jednodušší i levnější. Vyhovuje mi to. To auto si sem koupit nepujdu, ale na ty potřeby toho 
běžnýho života mi tohle vyhovuje a hlavně stačí.  

G: Má to nějaké nevýhody? Něco, co se Vám na tomhle centru nelíbí? 
I: Ne, tak jako, já jsem spokojená, má to světovou úroveň. Nic mi tady nevadí. 
G: A jak byste zhodnotila ty ostatní centra, v nichž jste byla? 
I: No (...) tak Palladium i ten Zličín mají asi větší nabídku zboží, že si tam člověk můe vybrat z více 

obchodů, ale stejně člověk navštěvuje převážně ty značky, který jsou všude. A na tom Zličíně je 
navíc to Tesco zvlášť, tak to člověk musí přejíždět, a to je asi nevýhoda. Ale jak říkám, nejraději 
sem.  

G: Znáte tu dobu, kdy tady to centrum ještě nestálo? 
I: No, určitě. 
G: Myslíte si, že se nějak změnilo to okolí po té stavbě tohohle centra? 
I: Tak spíš negativně, co si tak myslím. Nesmírně to přivedlo dopravu. Hlavně jako auta. Lidi se sem 

sjížděj za nákupy i z většího okolí než z blízkýho. Když tady nebylo tohle centrum, tak tady 
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nebylo tolik lidí. Nebyl tady takový šrum, což jsme teď hodně pocítili, jelikož bydlíme vážně 
kousek.  

G: A jak konkrétně jste to pocítili? 
I: No, tak je tu víc lidí celkově. A to venku před obchoďákem, tak i tady. A těch aut. Když otevřu 

okno, tak slyšíme ten ruch, protože ho máme směrem do ulice, všímáme si toho víc než předtím. 
G: Jak tady teda ten Smíchov vypadal, když tady to centrum nebylo? 
I: Tak ten Smíchov byl dělnická čtvrť, byly tady fabriky, že jo, a domy pro dělníky. Pár baráku, pár 

vilek pro ty továrníky a pro ty horní. Ale hlavně se tady stavěly domy pro ty svoje zaměstnance, 
takže to byl takový charakter Smíchova. No, a pak se to začalo měnit po revoluci. To sem přivedlo 
jiný lidi a celý se to změnilo, no. 

G: Myslíte si, že by to sem přitáhlo jiné sociální složení obyvatel? 
I: No, to určitě. Hodně se to zvedlo. Tak jak říkám, byla to dělnická čtvrť, a to se změnilo. Co já vím, 

bydlí tady hodně umělců, muzikanti a herci. Taky lidi, kteří pracují v místních kancelářích. 
G: Vy jste říkala, že sem chodíte nakupovat. Jako roli pro Vás hraje tohle restaurační zařízení? 
I: Pro mě? Jako skoro žádnou. Ne, jako je to samzřejmě výhoda, je to příjemný, když je nějaké to 

jednání, že je kam zaběhnout a je si kde vybrat, ale myslím, že je to takový standard těch 
obchodních center. Je to taková součást těch center ty restaurace tady.  

G: Takže si jdete nakoupit a pak se sem najíst nebo na kafe? 
I: I tak. Je to takový určitý styl pohodlí, toho, že to za člověka udělá někdo jiný. Pokud jsem jdu na 

kafe nebo jídlo, tak vím, že pak nemusím jít a umýt to nádobí a tak (haha).  
G: Dobře. Můžete mi popsat, jak vypadá navštěva tohohle centra, od okamžiku, kdy vejdete, do 

okamžiku, kdy opustíte tento komplex? Můžete mi popsat ty aktivity? 
I: Tak já jdu nakoupit, no, většinou do toho Tesca, protože tam je takovej sortiment běžnej, dostupnej, 

a občas chodíme do těch butiků nakupovat pro sebe a pro děti. A někdy zajedeme sem nahoru do 
těch restaurací.  

G: Chodíte sem do Českého světa pravidelně, pokaždé, když jste v centru? 
I: Ne, to určitě ně. Je to spíš výjimečně.  
G: A když už sem teda zajdete, tak je to před nakupováním, během, že se sem zaskočíte občerstvit, 

nebo po?  
I: Tak to je různé, dneska je to třeba v průběhu. Došla jsem si něco nakoupit, pak jsem se rozhodla, že 

půjdu sem, protože jsem začala mít hlad, a to je pro mě klidnější, než běžet domu a tak dál, takže 
to využívám jako službu, jako možnost, a pak budu zase pokračovat. Někdy si tady během toho 
vyřídím, co potřebuji. 

G: Co si tu vyřizujete? Jestli se můžu zeptat... 
I: Tak různé telefonáty, co kde potřebuji zařídit. Člověk má chvíli čas, než mu přinesou jídlo, a je tu na 

to docela i klid. 
G: Dobře, proč si volíte tuto restauraci Český svět mezi ostatními restauracemi? 
I: Protože mi chutná česká kuchyně. To je asi ten důvod. Jako občas zajdu i do jiných, kde se mi to 

zdá, že je to rychlejší, třeba do Old Athens, ale když mám o trochu víc času, tak zajdu sem.  
G: Co si nejčastěji objednáváte? 
I: Tak si dám hlavně kafe, to mě probere (ha). Ale určitě ty český jídla, jako je například svíčková, 

kuřecí s něčím, vepřový a tak. 
G: Co říkáte na obsluhu? 
I: Příjemná, nemám výtky. 
G: Zdají se Vám ceny přijatelné, nebo ne? 
I: Já myslím, že tohle je tady docela slušná restaurace, takže ty ceny by tomu mohly odpovídat. Není 

to asi úplně nejlevnější, ale já sem moc často nechodím, tak proč ne.  
G: Jak hodnotíte interiér? 
I: Tak nic mě tady neruší. Je to příjemný.  
G: Mohla byste to porovnat s ostatními restauracemi tady? 
I: Tak já nemám ráda asijský interiér, nesedí mi. Jako nevzpírám se tomu, ale je mi milejší takový to 

vlídné české prostředí, žádný fintění. Tady mi to přijde tak akorát, na nic si to nehraje. Navíc je to 
takový útulný s tím dřevem. Tak celkově to ladí a sedí.  

G: Jaký máte názor na vnější fasádu, na ten exteriér toho centra? 
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I: Tak já myslím, že je to dobrý. Že to jde s tím okolím. Že to není nic hroznýho. Ale já už tak 
nehodnotím ten barák, ale ten Anděl jako takový, ten celek. Takže jako v tom standardu toho 
Anděla u tý křižovatky mi to sem zapadá. Nebo já nevím, je to prostě v pohodě.  

G: Vy jste říkala, že do těch restaurací chodíte nepravidelně, když tu v centru nakupujete. Také jste mi 
řekla, že sem chodíte tak dvakrát třikrát. Můžu se zeptat, kolikrát z toho jdete i do této restaurace? 

I: Tak to je jednou dvakrát měsíčně. To je jen takhle málo. Ten důvod je čistě praktický, že nemusím 
letět domu a hned něco vařit, ale jít sem, tady je to při ruce.  

G: Dobře. Je to místo, kam byste si šla posedět s přáteli? 
I: Jo, proč ne.  
G: Třeba na kafe? 
I: Jo, jasně. 
G: A kdybyste si měla jít sednout někam večer s přáteli? Na vínko nebo pivo.  
I: Jako kdybych si měla jít cíleně sednout s přáteli večer, tak to asi ne sem, to vím o jiných místech, 

kam bych si šla sednout. 
G: A co je tím důvodem, že sem ne? 
I: Protože už to není na to večerní posezení takový intimní. Je to takový opravdu přijít, najíst se a jít. 

Jako je to příjemný, nebyl by problém sem večer přijít, ale já bych si sama za sebe vybrala něco 
jinýho. 

G: Takže na pozvání někoho jinýho byste sem šla, ale Vy sama byste volila něco jiného. 
I: Když půjdu do kina, půjdu sem na večeři. To velmi ráda. Ale cíleně večer sem nepůjdu, protože to je 

pro mě příliš velká hala na to, abych tady měla decentní večer, protože k tomu potřebuju mít taky 
klid. Většinou se sem jdu najíst, abych pak mohla pokračovat v nějaké práci, ale cíleně na večeři, 
to by asi nebyla priorita jít sem.  

G: Takže večeři ne. Co ale to kafe s kamárádkou, když byste se sešly někdy během dne. Šly byste 
sem? 

I: Tak jako mohly bychom. Pro mě je to hlavně ta dostupnost. Skutečně tady bydlím vedle a je tady 
výběr. Takže by se mohlo stát, že bychom šly sem.  

G: Dobře. Můžu se zeptat, jak dlouho tu trvá Vaše návštěva? Tak průměrně. 
I: Tak třeba dneska to je tak ta hodinka, ten oběd. Jindy asi podobně.  
G: A čemu se tady věnujete během té hodiny? 
I: Tak dneska si tady organizuji lid na jednu akci, počítám, kolik tam bude lidí a tak, takže si vyřizuji 

telefony.  
G: Vy sem chodíte většinou sama, ale zmínila jste, že jste tu byla i s manželem. O čem tu většinou 

diskutujete? 
I: Tak hlavně o věcech, které se týkají členů rodiny, jo. To je asi priorita. 
G: Probíráte tady vážná témata? Tím myslím nejen rodinná, ale i politická či společenská. 
I: No, tak asi spíš ty rodinná. My tu zase nejsme tak dlouho, abychom se tu vybavovali, takže to 

nejhlavnější o rodině.  
G: Je to místo, kde jste byla někdy na pracovní schůzce?  
I: To ne. Ale klidně bych sem na tu schůzku šla. Byla jsem tady někde jinde, ale proto, že to zvolil ten 

dotyčný.  
G: Teď pro Vás centrum plní nějakou funkci, ať už jste říkala nakupování nebo tak. Jak to vypadalo, 

když tady to centrum nestálo? 
I: Měla jsem i jiná styl života. Neměla jsem děti, takže pro mě nebyl problém cokoli kamkoli. Ale teď 

mám děti a to obchodní centrum mi ten život tak nějak zjednodušuje. Je tady prostě všechno. A 
toho času teď není moc, takže mi to v tomhle směru vyhovuje.  

G: A chodíte sem s dětmi? 
I: Jako v centru jsem tu s nima byla, ale do restaurace jen výjimečně. To jsem tu byla jen asi dvakrát. 
G: A zdá se Vám, že by to centrum bylo pro ty dětí spíše vhodné, nebo nevhodné?  
I: Tak vhodný to je, protože se sem všude dostanete s kočárkem, není problém. Je tady navíc zázemí, 

jako dětský koutek a nějaký ty atrakce. Prostě má to světovou úroveň, je to v pořádku.  
G: Vnímáte, že by tady převládal nějaký typ lidí?  
I: Všímám si, že sem chodí dost starších lidí, ale láká to sem asi všechny věkové skupiny. 
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2) I: Žena, 73 let, Středoškolské vzdělání, Důchodkyně (částečný úvazek jako průvodkyně), 
Praha 5-Smíchov 

 
Délka rozhovoru: 00:20:40 
Čas rozhovoru: 14:50 
 

G: Můžu se zeptat, jak často navštšvujete toto obchodní centrum Nový Smíchov? Je to alespoň jednou 
za týden? 

I: Tak jako tady v tý restauraci jsem poprvé, ale do tohohle centra chodím každej den, protože chodím 
do Tesca pro potraviny. 

G: Takže tady jste každý den kvůli tomu nakupování... 
I: ...no, je to nejbližší, je to u elektriky a je to supermarket, to mluví za všechno.  
G: Takže je tam široký sortiment a seženete tam vše. Vadí Vám tam ty lidi, protože většinou jich je 

tam hodně, nebo ne? 
I: Ne, bohužel ne (haha). 
G: (haha).  
I: Taky by mě to nějak nepomohlo. To je to nejmenší. V životě jsou horší věci (ha). 
G: A chodíte i do jiných obchodů s potravinami, někde v okolí Vašeho bydliště, nebo jenom do Tesca? 
I: No, ne pravidelně. Raději mám spíš tohle. 
G: Dobře, takže sem chodíte za potravinami. Chodíte sem i za nakupováním oblečení, tedy 

nepotravinářského zboží? 
I: Někdy. Já mám málo penízků. Kdybych měla víc penízků, tak bych to tady utratila (haha). A třeba 

by to i potraviny převáželo, to nevím, no (haha).  
G: A když jste říkala, že sem chodíte občas něco nakoupit mimo ty potraviny, tak je to nejčastěji co? 

Například oblečení, boty, elektronika nebo tak něco.  
I: No, tak hlavně ty boty.  
G: A tady je dole Baťa, takže do něho? 
I: Ne, já chodím buď do Salamader nebo Gabor. Já mám jako drahý chutě.  
G: No, to musím potvrdit (hahaha). To jsou cenově dražší značky.  
I: Ne, jsou to boty, v kterých se dá dobře chodit. Mají kvalitní a za to se musí platit.  
G: Můžu se zeptat, jeslti sem chodíte nakupovat sama, nebo jestli Vám někdo dělá společnost? 
I: Tak já chodím nejčastěji asi sama, takhle si tady dám nějaký oběd a pak si zajdu nakoupit do Tesca, 

ale občas sem zajdu i s někým, podívat se třeba po těch botičkách (ha).  
G: Můžu se zeptat, kde bydlíte, když jste říkala, že to máte blízko? 
I: Tady na Praze 5-Smíchov.  
G: Byla jste někdy i v jiném obchodním centru? 
I: To víte, že byla.  
G: A jak často chodíte do těhle jiných center? Je to třeba jednou za měsíc? 
I: No, to ne, já zase koukám spíš koupit ty potraviny nebo drogerii nebo nějaký ty věci, že to mě 

natolik vyčerpá, že potom jedu domu. Takže jenom tak občas. Třeba jednou za měsíc za dva. A ty 
tašky jsou hodně težký. A v tom Tescu jsou jenom takový ty igelitky, že když člověk nemá vlastní, 
tak toho nosí plné ruce.  

G: To máte pravdu. V jakých centrech jste byla konkrétně? 
I: V Tescu na Národní nebo v Kotvě. A teď jak je to nový centrum naproti tý Kotvě (...)... 
G: ...Palladium. Dobře. Mohla byste mi ty centra porovnat s ohledem na to, jaké výhody či nevýhody 

má proti nim Anděl, pokud nějaké má? 
I: No, vždycky nějaký nevýhody mít budou, ale pro mě převážují ty výhody. Jak jsem řekla, je to 

blízko elektriky, a když to tu znám, tak už jdu jenom po těch svých regálech.  
G: Takže to je pro Vás důležité, to znát, abyste věděla, kam jít? 
I: Ano, přesně tak. Třeba v tom Palladiu, tam je nekvalitní zboží. Ale architektura je to pěkná, 

přehledná, je tam příjemně, je tam draho, asi jako všude (ha), ale já jsem viděla třeba ty butiky, to 
je takový, co jsou na Západě, kde to jsou jedničky.  

G: Vy jste cestovala na Západ? 
I: No, jéžiš, jako každý (ha).  
G: Tak já jsem třeba na tom Západu moc nebyla (haha), tak já nevím. 



213 
 

I: No, protože Vy jste moc mladá (ha). 
G: To je asi pravda, že je to ještě přede mnou. Mohla byste mi porovnat ty západní obchodní centra 

s našimi pražskými? 
I: No, daleko víc se tam snaží. Oni tam skákali kolem nás, jak mohli, protože jsou kontrolovaný. Je 

tam taková větší ochota. Jednou se mi stalo, že jsem tý paní prodavačce řekla, že mi proboha 
přinesla už pátou věc dneska, ať už toho nechá, tak ona mi na to řekla, že mi to bude nosit, dokud 
se mi to nebude líbit. Tady by mě vyhodila.  

G: No, vidíte. Myslíte si, že tady to tak nefunguje? 
I: Tady jsou méně pracovitější. Nejsou zvyklí. Já nepřeju těm lidem, aby měli přímýho šéfa cizince, 

tak to by nešlo. A to platí pro všechno. Na tom Západě je ta kultura taková jinačí, musí víc dělat, a 
tady ty lidi na to nejsou zvyklí.  

G: Dobře. Jak se Vám líbí, nebo nelíbí, tady tohle obchodní centrum? Tady uvnitř? 
I: Jo, líbí se mi tady. Tak já myslím, že tady je dominantní nabídka zboží a to ostatní je až na konci, 

tedy to, jak to vypadá. To si myslím já.  
G: Co třeba prostorová organizace? Vyznáte se tady? 
I: Jo, to jo. Teda ze začátku, než si to člověk trochu osahal, to bylo horší, ale teď už je to dobrý. Třeba 

v Palladiu, tam jsou ty plánky, a kdo není úplnej idiot, tak si tam to svoje najde.  
G: Takže myslíte, že je ten Anděl celkově dobře udělaný? 
I: No, tak nic extra, je to trošku horší standard.  
G: Znáte nějaké lepší, které by se Vám líbílo víc? 
I: Tak třeba to Palladium. Ale jak říkám, já dávám přednost té nabídce, nekoukám, jak to vypadá, ale 

co tam má.  
G: Dobře, já se budu zajímat ještě o to, jak hodnotíte tohle centrum z venku. Zapadá to, či ne? 
I: Ale jo, tak tady ten Smíchov, to je většinou konec devátenáctého a začátek dvacátého století, jsou to 

tzv. ty neostyly. Pokud vím, tak Smíchov je nejstarší pražské předměstí. 
G: Zažila jste tu dobu, kdy tady to obchodní centrum nestálo. Byla jste tady? 
I: Jo. Tam byla továrna Ringhoffer. Teď je to tady zmodernizovaný, přitažlivější a odpovídá to době.  
G: Myslíte si, že ten Smíchov získal víc na významu? 
I: Tak já nevím, tady byl vždycky ten Smíchov průmyslový a mělo to taky ohlas. 
G: A myslíte si, že tu stále převažuje průmysl, nebo je teď hlavnější třeba komerce a administrativa? 
I: Tak ta komerce a administrativa samozřejmě, to je to, co se teď dostává dopředu. Ten průmysl, to 

byl začátek devatenáctého století. Tady byl ten Ringhoffer, že jo, to byl druhý nejstarší 
strojírenský podnik a mělo to ohlas i v cizině.  

G: Já jsem četla, že se pan Ringhoffer o ty své dělníky staral z hlediska nějaké sociální péče. 
I: Tak já myslím, že oni se nepřetrhli (ha), jako podnikaté byli dobrý.  
G: Dobře. Upřednostňujete nějakou denní dobu, kdy sem do centra chodíte? 
I: Kdy se mi to hodí. Je to nepravidelný, je to vážně různý, jako sama nemůžu hodnotit. Ale asi je 

pravda, že pozdě večer tu už nebývám, to už sedím v teploučku doma (ha).  
G: To je například kolem osmé? 
I: Jo, asi tak nějak. Jako může se stát výjimka, ale spíš tak předtím. 
G: Dobře. Můžu se zeptat, jak vypadá ta Vaše návštěva centra? 
I: No, zase různě. Když mám penízky, jsem tu dýl, když je nemám, tak jdu nakoupit rohlíky, mlíko a 

jdu domu (hahaha). 
G: (haha) Tomu rozumím. A když tu jste v obchodním centru, chodíte pokaždé nahoru do 

restauračních prostor? 
I: No, když už nemám jako co, třeba teď jsem byla u doktora, to bych obědvala někdy v deset hodin 

večer, tak to sem jdu.  
G: Takže to není úplně pravidelně. 
I: Ne, to ne. Je to tak, jak to vyjde. 
G: Můžu to teda chápat tak, že chodíte do těch restaurací, když je to pro Vás účelné a praktické, a 

spojujete to někdy i s nakupováním v Tescu? 
I: Ano, přesně tak. Správně to chápete (haha). 
G: Chodíte sem někdy jenom cíleně, aniž byste předtím nakupovala? Jenom třeba na ten oběd? 
I: Ne, to ne. Vždycky je to spojením s něčím. 
G: Jak dlouho tady v restauraci jste? 



214 
 

I: No, tak hodinu dvě.  
G: Proč jste si vybrala tuto restauraci Český svět? 
I: Mě tady lákalo český jídlo. Sama ho nedělám, že, to je moc práce (hahaha), takže si pochutnám 

tady. Ale dnes jsem tu poprvé, ale je to dobrý.  
G: Je tu ještě něco jiného, kromě toho jídla, které chválíte, co byste pochválila? 
I: Jo, je celá pěkná, jídlo dobrý. To jídlo na talíři se mi asi nejvíc líbí (haha). Jako já se taky občas 

zajímám o ten interér a exteriér, ale ne, když je bašta na talíři (haha). 
G: Jak byste zhodnotila obsluhu? Vím, že Vás zajímá hlavně to jídlo, ale i tak... 
I: Tak mě obsluhovala mladá dívka a byla velmi příjemná. Dokonce mi tady radila s výbrem. Byla 

velmi ochotná. 
G: Já jsem to zaznamenala, že Vám radí.  
G: Co třeba barvy. Líbí se Vám, nebo nelíbí? 
I: Já myslím, že je to střízlivé, a to odpovídá českému jídlu a české povaze (haha). 
G: Vy jste říkala, že chodíte i jinam do restaurací tady nahoře. Kam například chodíte? 
I: Tak třeba vedle, jak tam jsou ty lampionky. To je takový mišung, jídlo spíš z Asie. 
G: Dokážete mi ji porovnat s Českým světem? 
I: To je všechno nebe a dudy. Tady jsou Češi, výborná svíčková, knedlíky, vepřová a tak dále, no, a 

vedle je ta exotika, takže ono nelze. Jako mám ráda českou i tu exotiku, no. Tak tady to je taková 
všehochuť. 

G: Když tu sedíte, přestože tu jste poprvé, všímáte si, že by tu převládal nějaký typ lidí? Třeba mladí 
lidé, maminky, manažeři z místních kanceláří atd. 

I: Tak dneska je tu takový mladší střed. 
G: Je to místo, kam byste si šla posedět s přáteli? 
I: Ale jo. Jako tady jsem ještě nebyla, ale v jiných restauracích tady nahoře jako jo. Protože když se 

sejdeme, tak první, kam půjdeme, tak jdeme jíst. Takhle se domlouváme.  
G: Takže se domluvíte, že se sejdete v obchodním centru a půjdete se sem najíst. 
I: Jako, Kafku neprobíráme, takže randíme tady (haha). 
G: Takže jste říkala, že posedět si chodíte tady okolo, ale klidně byste zašla i sem. Šla byste sem na 

kávu? 
I: Tak jako na kafe sem ne, na to je kavárna. Tam se chodí na kafe. Jako tady si ho dát můžu taky, ale 

tam je to lepší. Tam voní ta káva, proč to míchat dohromady. Kavárna je na kávu, restaurace je na 
jídlo.  

G: Chodíte si posedět i do jiných restaurací mimo tohle centrum? 
I: Ano, tak jdeme na Národní třídu, tam je jedna restaurace.  
G: Můžete mi tu Vaši restauraci porovnat s Českým světem? 
I: No, tak já jako žádný zásadní rozdíl nevidím, že je to asi pro všechny stejně dosažitelné.  
G: A co jste si dneska objednala k jídlu? 
I: Tak dneska vodu a smažený květák se zeleninou. A když jsem vedle, tak rybu.  
G: Vy jste říkala, že tady chodíte nakupovat do supermarketu. Jak jste tohle řešila, když tady to 

centrum nestálo? 
I: No, tak mizerně. Když jsem prostě něco potřebovala, tak jsem hledala ten obchod, kde to najdu, 

takže to byly takový ty malinký obchůdky. Teď je to lepší, protože tady mám většinou vše, co 
potřebuju.  

 
3) I: Muž, 39 let, Středoškolské vzdělání, Obchodník, Nymburk.   
 

Délka rozhovoru: 00:18:30 
Čas rozhovoru: 15:35 

 
G: Já bych se tedy chtěla zeptat, jak často navštěvujete toto obchodní centrum. Je to alespoň jednou za 

týden? 
I: Ne, tak jednou za měsíc. 
G: Co je ten důvod, že jednou za měsíc? 
I: No, většinou tady mám nějakou pracovní schůzku. 
G: Proč si vybíráte k pracovním schůzkám zrovna tohle obchodním centrum? 
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I: (...) Protože ten člověk je většinou odněkud jinud, já jsem odněkud jinud, tak hledáme nějaký 
kompromis. 

G: Dobře, proč třeba ten kompromis není v restauraci, která je mimo tohle obchodní centrum, nebo 
někde v kanceláři? 

I: Protože toto nákupní centrum každý zná. Také z toho důvodu, že je to vidět, těžko někomu budete 
vysvětlovat nějakou malou restauraci, když tady je vše pod stropem v posledním patře a je to tak 
jednodušší pro tu orientaci. 

G: Jasně, tomu rozumím. Takže je to dobře identifikovatelné. Dobře. A to místo té schůzky 
navruhujete Vy? 

I: No, záleží na tom, kdo tu schůzku navrhuje. Když jí navrhuju já, tak je asi na mně, abych to 
navrhoval já, že jo? 

G: To máte pravdu. Dobře, dnes je tedy tím důvodem pracovní schůzka. To bychom se měli hlavní 
účel návštěvy. 

I: Ano, pracovní schůzka, no. 
G: Zajímalo by mě, jak hodnotíte tohle obchodní centrum z hlediska interiéru. 
I: Já nevím, no, mně ty obchodní centra připadají hodně stejný. Obecně mi na těch centrech vadí, že 

tam jsou ty samý shopy, to znamená ty nejsilnější v dnešní době, který přežijí, takže je prašť jako 
uhoď, kam vlastně člověk jde, protože je to všude o tom samém, ale je pravda, že k některým 
obchodním centrům má člověk jakoby blíž, takový to podprahový vnímání, a k některým zas 
jakoby dál. 

G: A k tomuhle máte jakoby blíž? 
I: Tak já jsem tady kdysi dávno na pětce dělal, takže samořejmě jsem sem chodil, takže jako jo, ale 

zase na druhou stranu Tesco na Zličíně je mi daleko bližší než tady to. 
G: Aha. 
I: No, jako tady proti tomu jako by nic nemám, ale že by se mi nějak vyloženě líbilo, já k tomu žádný 

vztah nemám. 
G: Hmm, dobře (...) Když byste se měl třeba zamyslet nad barvami, materiálem a podobně... 
I: To chcete po mě jako po chlapovi (ha)? 
G: (haha) Ano. Zkuste mi říci, jestli Vám tady něco bije do očí, nebo se Vám tu naopak vysloveně líbí.  
I: No, tak můžu říct, že je to tady jako závodní jídelna, ať už půjdete kamkoliv, jo. 
G: Myslíte si, že je to taková továrna na jídlo, jo? 
I: No jako, kvantum lidí se musí někde najíst, jsou tady omezený prostorem, že jo. Protože ty nájmy 

tady určitě nejsou nejlevnější, je to tedy víceměně podmíněno všechno byznysem. Co je hodně 
vkusnýho (...) já nevím, mně to připadá takový celkem fajn. 

G: Jasně. Zkusme se podívat na vnější podobu. Jak byste zhodnotil vnější vzhled obchodního centra? 
I: No, vzhledem k tomu, že už něco pamatuju a po léta tady stála hnusná továrna a nikdo žádný 

socialistický průzkum nedělal, jestli to vyhovuje a tak dále. Na jednu stranu je dobrý to, že se o 
tom lidi baví, na druhou stranu já si myslim, že magistrát by měl vědět, nebo životní prostředí, 
který to schvaluje, co povolit a co nepovolit a co se může zdát jako nevyhovující. Třeba na Tančící 
dům jsme si všichni zvykli a já myslím, že je to hezká část nábřeží, a dnes si to už bez toho 
nedokážu představit, že by tam bylo nějaký jiný hranatý zakončení. 

G: Tomu rozumím. Jde asi hlavně o zvyk. Myslíte si, že ta výstavba toho obchodního centra byl dobrý 
tah? 

I: Tak já si myslím, že jako pro ty lidi určitě. 
G: V čem byste viděl tu výhodu pro lidi? 
I: No, že jsou tady teď větší možnosti. Je tady kino a tak dále. Všechno to předtím jezdilo na Zličín, 

takže ti lidi, co bydlí kousek v těch barácích, tam měli vlastně furt provoz. 
G: Dobře. Vy jste říkal, že sem chodíte na ty pracovní schůzky. Můžete mi říci, je to místo, kde byste 

chtěl s přáteli strávit příjemný večer? Teď myslím konkrétně tuto restauraci Český Svět. 
I: No, když mám obchodní schůzky, tak chci, aby můj obchodní partner byl můj přítel (ha), takže když 

řeknu, že ne, tak to asi bude znít hloupě. No, na rande bych sem asi nešel. 
G: Takže na rande byste sem asi nešel. Z jakých důvodů? Co Vás od toho odrazuje? 
I: No tak na rande chci mít soukromí. 
G: Jasně, takže je tady málo té intimity nebo jak to mám nazvat. Na to rande byste šel někam do jiné 

restaurace? 
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I: No, to by záleželo, jak bych chtěl oslnit. Pokud bychom měli jít někam do restaurace, tak aby to 
bylo příjemný prostředí, aby tam bylo jakoby soukromí, aby tam byla rychlá obsluha, aby tam 
dobře vařili, aby tam byli milí a tak. 

G: No, a to Vám tato restaurace nesplňuje? 
I: No já nevím, já jsem tady asi dohromady potřetí a poprvé tady jim, takže nemůžu pořádně soudit. 
G: Ale kdyby Vám to třeba po dnešní návštěvě vyhovovalo, bylo by to to místo, kam byste šel na to 

rande? 
I: No, na rande určitě ne, tak já jsem mimopražskej, takže (...) táhnout se někam padesát kilometrů 

autem. 
G: (ha) To byste možná oslnil (haha). 
I: (haha) To by ze mě měl radost pak můj servisní technik, to bych najezdil poměrně dost (hahaha). 
G: No, a když byste sem nešel na rande, ale měl byste si někam jít posedět s přáteli na nějaké pivko, 

vínko, tak byste tohle místo volil? 
I: Vzhledem k tomu, že jsem mimopražskej, tak kdybych chtěl jít někam na pivko, tak bych šel někam 

doma, protože to bych pak nemohl potom řídít, že jo. Já to tady prostě beru, že to je taková 
vkusnější restaurace, hlavně tady s tím letadlem. Prostě jsem v restauraci, kde visí letedlo (ha). 

G: (ha) Takže tenhle prvek se Vám tady líbí? 
I: Docela jo, ale myslím si (...) Český svět, jím tady sice poprvé, ale asi by tady těch českých jídel 

mohli mít víc. Cena je asi adekvátní nájmu, tady asi nemůžeme chtít nějaký meníčko za šedesát 
korun, ale já to spíš beru jako znouzecnost. Dnes jsem právě říkal, že se sejdeme v obchodním 
centru, já rád na schůzky chodím ještě dřív, taky záleží, jak se probojuju tou Prahou, a alespoň se 
ještě podívám, tak blížej se Vánoce, tak tady kouknu na nějaké dárky a spojím tak příjemné 
s užitečným. Občas se tomu sice nevyhnu, ale snažím se nechodit do McDonalds, KFC, protože je 
to rychlovka, a dnes jsem se chtěl v klidu najíst. 

G: Takže fast foody si vybíráte, když chcete ušetřit nějaký ten čas. Jak se Vám třeba v McDonaldu jí, 
resp. co říkáte na jídlo? 

I: Já myslím, že je to v poho. Pokud se tím člověk nekrmí pět dní v týdnu, tak je to v poho. 
G: Jasně. Vy jste říkal, že se Vám tady líbí to letadlo, je tu ještě něco, co se Vám tu líbí? 
I: (...) Teď tady konkrétně (...) Já, nevím (...). 
G: To nevadí, já Vám to zkusím přiblížit. Co třeba barvy? 
I: No, na mě to dýchá jako styl první republiky. Není to tak, že bych sem přišel a řekl si, že je to tady 

fakt nádherný, to né, ale kdyby se mi to nelíbilo, to bych sem nešel. 
G: Co třeba sezení. Vyhovují Vám tu stoly, židle, nebo byste uvítal nějaké příjemnější? 
I: To by mě docela zajímalo, co vlastně zkoumáte, protože se bavíme o budově, tady o restauraci, o 

fast foodech. 
G: Já vlastně zkoumám význam restauračních zařízení z hlediska jejich návštěvníků.  Takže se více 

méně zabývám tím, co vlastně ty restaurace pro ty lidi znamenají, proč sem chodí a za jakým 
účelem, jestli to je místo setkávání, nebo jen průchodisko během těch nákupů, že si zajdou na 
jídlo. Zajímám se také to, jak hodnotí interiér a exteriér a tak. 

I: Ono to je hodně individuální. Já kdybych to měl takhle říci, tak ty velký obchodní střediska mají 
takový kouzlo, že tý ženský doma ušetříte práci s obědem, že se tady prostě najíme, ale neberu to 
tak, že ten pár by měl jít sem na večeři ve dvou. K tomu jsou zase jiný restaurece. Já si myslím, že 
to k tomu jako patří. Funguje to takhle všude. Já když jsem byl třeba v Dubaji, tak tam je to taky a 
všude je toho mraky a připadá mi to, že je to úplně normální. 

G: To by mě zajímalo. Takže ušetřit si tady čas nějakým obědem, ale jít sem cíleně na nějaké rande 
nebo večeři, to ne. 

I: Já si myslím, že od toho jsou opravdu jiný restaurace a že to tady ani od těch lidí neočekávají. Tady 
to je tak, že sem jdou lidi do kina a pak případě na jídlo. 

G: Vy jste říkal, že sem chodíte na ty pracovní schůzky. Preferujete nějakou denní dobu?  
I: Ne. 
G: Takže to je tak, jak Vám to zrovna vyjde. Dobře. Říkal jste, že jste tady asi potřetí. Chodíte sem 

většinou sám, třeba na to nakupování, nebo máte s sebou společnost? 
I: No, tak já to mám asi tak, že, když tu jsem, tak tu mám nějakou obchodní schůzku, takže to tu 

vlastně sedím s tím obchodním partnerem, ale pak, když se s ním rozloučím a schůzka skončí, tak 
se jdu občas podívat tady po obchodech nebo jdu nakoupit něco do Tesca, tak to jsem vlastně sám. 
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G: Jasně. Můžu se zeptat, co si tady v té restauraci nejčastěji objednáváte? 
I: Kafe (ha). 
G: (ha) A něco k jídlu? 
I: No, já tady vlastně jím poprvé, takže se to nedá říci. Já jsem tady byl třikrát, z toho dvakrát jsem měl 

kafe, jo, jednou jídlo, takže zatím ještě nevím, jestli budu využívat českou kuchyn, ale tohle mi 
chutná, to musím říct. Takže proč ne. Jako když se budu rozhodovat, kam na oběd, zvlášť, když si 
dám pracovní oběd, tak se mi to tady zdá vhodný. 

G: Všímáte si, že by tu převládal nějaký typ lidí? Třeba mladí studenti, důchodci a tak? 
I: Ne. Je to taková směs všeho. Jako je tady tak od dvaceti do padeásáti, no. Támhle sice vidíte děti, 

ale těch je tady málo. A těch starších lidí asi taky. Já si myslím, že je to asi tak koncipovaný, že je 
to pod střechou, a tak ty starý si dojdou asi na kafe. Oni ani nebyli zvyklí chodit do restaurací, 
takže spíš pro ty mladý a jejich životní styl.  

G: Vy jste říkal, že se teď půjdete podívat někam po nákupech, že něco potřebujete. Je to pravidlem, 
že pokaždé, když máte schůzku, se jdete podívat po těch obchodech? 

I: No, tak pravidlem to asi úplně není. Někdy jo, no. Víte, jak nakupujou chlapi? Tak ženská ne, že jo, 
tak se kouká a přemýšlí, zda to má koupit, zatímco my si to dvakrát třikrát obhlídnem, prostě je to 
nezávazný, a když už chceme fakt něco koupit, tak prostě jdeme a koupíme to a nekoukáme 
napravo nalevo.  

G: Aha (ha). Jste s obsluhou spokojen, nebo Vám na ní něco vadí? 
I: Jo, já myslím, že jsem spokojen.  
G: Můžete mi ještě prozdradit, jak probíhá ta návštěva tady té restaurace? Jde mi o to, abych zjistila, 

jaké aktivity tu děláte.  
I: Tak protože jsem obchodník, tak dělám obchodní věci. 
G: Stává se Vám, že byste zabrousili do témat, které nesouvisí s prací? 
I: Tak na to jsem zvědavý, protože tady mám schůzku s mladou slečnou, tak jsem zvědavý, kam to 

zabrousí (ha). Já si dělám srandu. Ne, tak málo kdy. Čistě je to spíš jenom pracovní záležitosti.  
G: Ještě by mě zajímalo, jak probíhá návštěva tohohle celého komplexu. Kam jdete, co děláte a tak. 
I: Tak zaparkuju auto v garáži, vyjedu schodama, podívám se po nějaký obchodech. Nahoru jdu tedy 

většinou jedním směrem, dolu pak zase druhým směrem. Podívám se, co kde, i když to není nějak 
cílený, a mezitím jdu sem na tu pracovní schůzi. 

G: Jak dlouho Vám takováhle návštěva zabere? 
I: No, to je různé, ale většinou se snažím stihnout tu dobu parkování zdarma. To jsou ty tři hodiny. 
G: Dobře. A jak dlouho z této doby jste tady v Českém světě? 
I: Tak asi kolem tý hoďky a půl. Dýl nás ta pracovní schůze přece jen už nebaví.  
G: Znáte tu dobu, kdy tady to centrum nestálo? 
I: No, tak na tu dobu si jako pamatuji.  
G: Prošlo to nějakou změnou? 
I: Tak já si myslím, že je to tady daleko živější, no, já už si to tady bez toho nedokážu představit. Dřív 

tady byla fabrika, Tatrovka, jestli se nepletu. Teď je to tady modernější a hlavně víc efektivnější, 
jo. Jako kdyby všechny fabriky skončily jako tahle, tak je to dobře, protože většinou jsou 
v ruinách a tak. Jsou dodnes nevyužité, třeba ČKD ve Vysočanech, kde se to využívá většinou na 
trhy, ale to je vše. Tady je to dobrý, ale ono je to asi taky kvůli tomu, že je to hodně známý, ten 
Anděl.  

 
4) I1: Muž, 34 let, Základní vzdělání, Bankovnictví, Praha 5 – Zbraslav. 

I2: Muž, 32 let, Středoškolské vzdělání, Bankovnictví, Praha 5 – Zbraslav.  
 

Délka rozhovoru: 00:20:49 
Čas rozhovoru: 16:20 
 

G: Můžu se zeptat, jak často chodíte do tohohle obchodního centra? Je to alespoň jednou týdně? 
I1: My docela často, viď? Tak jedou týdně asi. 
I2: Tak jednou týdně určitě.  
G: Co vás sem vede? 
I2: Co nás sem vede? Tak obchody, značky věcí nakoupit a tak. 
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G: Hm, takže nákupy. Nakupujete i potravinářské zboží? 
I2: Tak spíš nepotravinářský. Oblečení, boty atd. Tady v Benettonu... 
I1:..a byl tady ten Guest, ale ten zrušili.  
I2: Ne, to byl Jean Star, co zrušili (ha). No, do něho jsme hodně chodili, to byl náš oblíbený.  
I1: No, a taky ten Guest teda, když tu je (haha). 
G: Navštivujete značky jako třeba HM, CA? 
I2: Ne, to je všechno kšunt. To je pro mě kšunt. Já mám radši kvalitnější zboží.  
G: Je tu nějaká značka, která vám tu chybí? Že byste uvítali proměnu skladeb obchodů. 
I2: Hm, tak jako jo. Tak Jean Star mi hodně chybí, co tady byla. To je škoda, no, že to dali pryč.  
I1: Tak já bych dodal třeba Replay, ale Replay je jenom na Václaváku dole a na centru Chodov, takže 

to má jen dva krámy. Asi takový ty kvalitnější značky. Třeba tu není Diesel, tam taky občas 
zajdeme. Ten je taky na centru Chodov.  

I2: To teda nevím, jestli tam je.  
I1: Jo, je.  
G: Dobře. Předpokládám, že tedy navštěvujete jiná obchodní centra, alespoň ten Chodov. 
I1, I2: Jo, ten Chodov. 
G: Můžete mi to porovnat s důrazem na Anděl, zda vůči nim má nějaké výhody či nevýhody? 
I2: Tak já si myslím, že na Chodově je víc krámků než tady. Tady je spíš hodně restaurací, si myslím. 

Tady je hodně kaváren.  
I1: Hm, tady je hodně zábava. Ohledně těch restaurací nemůžu říct, ale krámků je tam asi hodně.  
G: Takže byste sem přidali více obchodů? 
I2: Jo, asi bych sem dal víc krámků. Tady je hodně restaurací, jedna za druhou, nebo kaváren... 
G: ...a to vám nevyhovuje? 
I2: No, tak my chodíme hodně sem do Českýho světa, protože to mám nejradši, je to nejchutnější. Do 

kavárny si zajdeme všude možně a je jedno, jestli někde v centru Prahy, třeba u Václaváku, nebo 
tady v tom paláci. 

I1: No, je pravda, že více krámků asi rozhodně, i když i tak je to docela dostačující. Ale mně se třeba 
líbí, že je tu na výběr z těch restaurací. Všude něco.  

G: Dobře. Preferujete nějakou denní dobu, kdy sem chodíte? 
I2: Tak asi spíš navečer. 
I1: Odpoledne, večer. 
G: A jaký je ten důvod? 
I2: Tak dopoledne pracujeme a není čas, že jo, a spíš odpoledne k večeru se jde člověk zabavit do toho 

kina, třeba, nebo někam se sem projít.  
I1: Hm, když nemá co dělat, tak sem jede.  
G: Takže i vy to takhle vnímáte, že když máte volný čas a nemáte jinou zábavu, tak jdete sem? 
I2: No, určitě.  
I1: Jako hlavně do toho kina. Když hrají nějaký dobrý filmy, tak tu jsem tak jednou měsíčně.  
I2: No, to určitě jednou měsíčně.  
G: A když jdete do toho kina, tak to spojíte i s návštěvou nějaké restaurace tady nahoře? 
I2: No, to asi jo. Jako není to pravidlem... 
I1:...spíš nějaký to rychlý občerstvení. To znamená KFC, třeba. Tady chodíme spíš na obědy 

odpoledne. 
G: Můžete o sobě říci, že jste stálými klienty? Že sem chodíte pravidelně nějakou delší dobu? 
I2: No, to jsme no.  
I1: Českýho světa určitě. Vždyť sem chodíme, jak dlouho, tak dva tři roky, ne? 
I2: Jo, asi tak.  
G: A stává se vám, že byste nějak v uvozovkách těžili z toho, že jste stálými klienty? Třeba tak, že 

prohodíte pár vět nad tu obvyklou konverzaci, co si dáte a podobně? 
I2: Tak to asi ne, jo, ale už si nás tady pamatují.  
I1: No, to je pravda.  
G: A jak se to projevuje, že si vám pamatují? 
I2: No, tak číšníci se většinou už z dálky smějí, když nás vidí... 
I1: ...a taky už vědí, co si dáme. Že bude svíčková s knedlíčkama nebo ten vrabec, to jsou asi 

nejchutnější jídla český. Tak to jako vědí.  
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G: Jak dlouho tu v restauraci posedíte? 
I2: Tak hodinku. 
I1: Možná tak čtyřicet minut, dýl asi ne. 
G: Takže to je asi jen tak na ten oběd, ne? Že se najíte a zase jdete. 
I2: Tak někdy si dáme i to kafe, ale když pospícháme, tak hned jdeme.  
G: A v celém obchodním centru jste jak dlouho? 
I1: No, to záleží. Asi tak plus hodinku dvě, když se jdeme podívat po obchodech... 
I2:...nekecej, tobě to trvá dýl (ha). Ne, dělám si legraci. Když ale jdeme do toho kina, tak je to ještě 

dýl, že jo. 
G: Tomu rozumím. Chodíte sem někdy sami? 
I2: Tak spíš ve dvou, já jsem tady sám ještě nikdy nebyl. 
I1: No, určitě ve dvou. Vlastně většinou jenom s tebou.  
G: Můžeme se zaměřit na to, jak ta návštěva vypadá, když jdete do této restaurace? 
I1: No, tak většinou si vybereme nekuřácké místo... 
I2:...a máme i oblíbené místo, které bylo dnes obsazené. Támhle v rohu.  
G: A proč je to vaše oblíbené? 
I2: No, protože tam je asi nejlepší výhled, nebo já nevím (ha). Je to taky takový zastrčenější, protože 

třeba tady uprostřed pořád někdo chodí a kouká na vás, je to takový průchodiště.  
I1: A já třeba taky rád koukám po okolí, co se kde děje, takže se můžu zabavit i tím. Kdo jde okolo a 

tak (haha). 
G: Hm. Předpokládám, že se tu věnujete i konverzaci. Mohu se zeptat, jaká témata tu probíráte? 
I2: No, tak asi co se děje u nás doma, co se děje venku.  
I1: Tak my máme velkou rodinu, takže je to hlavně o té rodině.  
G: A bavíte se i o práci? Co se stalo a tak? 
I2: To spíš ne. 
I1: To ne, to jen to soukromí.  
G: Je to místo, kde byste probírali vážná témata? 
I1: To ne, to si řekneme doma.  
G: To by mě také zajímalo. Proč to necháváte na doma? 
I2: Tak já nevím, nás vždycky napadnou spíš lepší věci, když máme lepší náladu, a když já mám 

nějakou osobní věc, když to takhle řeknu, tak to nikomu neříkám. To si nechám pro sebe, do toho 
nikomu nic není. 

I1: Ale my taky hlavně myslíme na to jídlo, protože člověk má většinou hlad. Ale občas prohodíme 
něco o té rodině, o kamarádech, dojíme a jdeme pryč. Takže tady není nálada rozebírat nějaký ty 
vážný věci. A taky nás tu někdo může poslouchat, není tu moc soukromí (haha). 

G: Jasně, necháváte si to raději na doma. To soukromí hraje roli. 
I1: Asi tak. 
G: Jak tuhle restauraci hodnotíte? Líbí se vám její interiér, nebo byste tady něco změnili? 
I1: Je to takový domácký. 
I2: Tak za prvé, je tady rychlá obsluha, dobrá obsluha, jsou tady ochotní a jsou tady úplně jiní. Když 

jdu do nějaký jiný restaurace, tak je každý rád, že zaplatím a vypadnu, když to takhle řeknu česky. 
A taky se mi tady líbí to prostředí, je to takový domácký. 

I1: A je to taky čistý. A taky jako od maminky.  
G: Jak ji vnímáte v porovnání s ostatními restauracemi? 
I2: Tak je to tady unikát, že jo, nebo jak to mám říct. Tady vlastně nikde tohle není, ty český jídla.  
I1: Abych řekl pravdu, to je tady asi jediná česká restaurace. Tady je jinak samý čínský nebo KFC, 

jako to čínský vůbec ne. To KFC a Mcdonald, to jsou spíš takový ty rychlý občerstvení, a 
restauraci jedinou znám vlastně tady.  

I2: Ona je spíš na ty obědy, tahle restaurace. Protože když chceme jít někam na večeři, tak si zase 
vybereme nějakou jinou. Kde se dělají třeba steaky nebo maso na grilu. 

I1: Hlavně to český jídlo, to je spíš na ty obědy.  
I2: A když chceme jít na nějaký to italský, tak to jdeme spíš do tý pizzerie. To spíš chodíme někam do 

centra. 
G: Jasně. Takže na ty večeře chodíte někam jinam než do těchle restaurací. 
I2: No, to máme svoje jiné. Teda vlastně jednu pizzerii. 
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G: A jaké jsou důvody toho, že sem na večeři byste nešli? 
I2: No, tak asi proto, že na tu večeři už je to pro nás daleko. Jako oběd jo, to se ještě dá takhle přes 

den, ale navečer je to lepší někde u nás. 
I1: No, my totiž nebydlíme tady v centru, ani vlastně v Praze. My bydlíme na venkově. Sem si 

zajedem, když si potřebujeme něco nakoupit nebo do toho kina, teda. Jinak tam, kde bydlíme, tak 
tam toho je taky dost, kam si zajít na večeři. 

G: Je nějaký rozdíl mezi těmi oblíbenými lokály u vás a touto restaurací? 
I1: No, to určitě. Je tam přítmý.  
I2: A je to tam větší. Tam byl dříve statek a pak z toho udělali pizzerii. Je to takový hezčí, no. Ale zase 

tam mají větší ceny, ne o tolik, ale mají. Tady je to cenově v pohodě. 
G: Ještě se zeptám. Když tu jste v tom centru Nový Smíchov, jdete pokaždé sem nahoru do 

restaurace? 
I1: To asi jo, no.  
I2: Hm, asi jo. 
G: Takže to spojujete s tím nakupováním nebo kinem? Není to tak, že byste si řekli, že se jdete cíleně 

najíst do Českého světa? 
I2: To vždycky spojíme. Třeba jdeme nakoupit věci do krámu a najednou si řekneme, že se jdeme 

najíst.  
I1: Nebo na kafe, tady jsou taky dobrý kavárny.  
I2: Jo, anebo na kafe. Nebo taky do toho kina. Taky se může stát, že sem přijedeme odpoledne a 

odjíždíme v půlnoci. To už se nám taky stalo (ha).  
G: Tak to jo (ha). Takže na večeři byste sem nešli. A na kafe? Vy jste říkal, že radši ty kavárny... 
I1:...No, to radši ty kavárny. 
G: A proč ne restaurace? 
I1: Jsou tam pohodlnější sedačky. Někde jsou barový židličky, třeba. Je tam prostě charakter tý 

kavárny. Hraje tam hudba. Je to prostě jiný styl. Tady je to takový, že se fakt jdete najíst, tam si 
dáte kafe, a když někdo kouří, tak tam si může zapálit, přeci jenom tady nemůžete, je to takový 
blbý. Ale to zase neříkám, že si tady lidi nezakouří. A nám jako nekuřákům vadí, kdy ut kouří, 
protože se to táhne po celém prostoru. Ale na to kafe je to tam takový příjemnější. 

I2: No, a taky je tam lepší kafe, že jo. A taky větší výběr. Tady nahoře ta Creperie nebo to Emporio 
dole.  

G: Dobře. Líbí se vám, nebo nelíbí, to obchodní centrum zvenku, ta vnější fasáda?  
I2: My to nevnímáme. My jedeme autem, takže zajedeme do garáží, ale jako párkrát jsme tady venku 

byli. A není to moc hezký, mohlo to být hezčí. Třeba na tom Chodově je to prosklený, tak já 
nevím. 

I1: A tam mají taky hezčí tu výzdobu.  
I2: Jako nejde jen o tu výzdobu. Jde o ten styl. Tady vyjdete a je to takový jenom dveře, vstoupíte a 

konec. Je to uzavřený. Ale v tom centru přijdete, všechno prosklený, je tam víc světlo, a je to tak 
hezčí. 

I1: A to centrum má prostor. Je to větší. Tady je to nacpaný mezi starou zástavbu. 
I2: Jako tady to není lepší, to neříkám, ale je to tady všechno naplácaný, já nevím, jak bych to řekl, 

jako takový průchoďák. Tak je pravda, že oni to museli narvat mezi staré baráky, tak se s tím asi 
moc kouzlit nedalo (haha), než to mohli udělat na tom Chodově, kde je to úplně nový, no. 

G: To je asi ten rozdíl, no, taky si myslím. A jak hodnotíte použitý materiál, barvy atd.? 
I2: Barvy i ten materiál jsou tady dobrý. To není jako špatný. 
I1: Mně to přijde vše na jedno brdo.  
G: Myslíte? 
I2: Mně se líbí to dolejší patro, to je milý. Tohle horní mi moc nevoní. 
G: A co se Vám tu nezdá? 
I2: Každý patro má jinej image nebo jinej styl.  
G: Aha. A co říkáte na vánoční výzdobu? 
I2: No, tak letos tomu moc nedali, teda, co musím říct. Minulý rok to bylo hezčí. 
G: Oni to obměňují? To jsem pořádně nevěděla.  
I2: No, každý rok dávají jinou, no.  
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I1: Mně se třeba líbí Arkády Pankrác. Tam je teď veliký sněhulák s takovýma malýma, to se mi líbí. 
Nebo o Velikonocích. Byla jste tam někdy? 

G: Ne, to ne. 
I1: Tam jsou ty zajíčci, to bylo nádherný. V ohrádkách jsou.  
I2: A v těch ostatních centrech, to je jedno v jakých, je víc těch stromků. Tady je jen jeden a nevidím 

jinde žádný vánoční stromek. Tady je toho málo. 
I1: My jezdíme docela hodně ven, třeba do Švýcarska, a tam mají výzdoby nádherný.  
G: A když takhle jezdíte do zahraniční, můžete mi srovnat to restaurační prostředí s českým? 
I2: Tak tam je úplně jiný život, že jo. To asi ani nejde srovnat. Tam je to úplně jiný. Tam mají takový 

charakter, že vás ty lidi pozdraví, aniž by vás znali, nebo vás pustí nebo poradí, pomůžou. Tady 
vůbec. Tady každý chce, abyste jenom zaplatili. Každému tady jde o peníze. Zaplať, vypadni a 
konec, když to teda řeknu česky. Zatímco tam, když necháte frank či halíř, tak tam se Vám klaní 
až k zemi, ale doopravdy (ha). Tady jsou třeba ještě naštvaný, že jim nenecháte dýško. Tady je to 
tak naučený, že to dýško jim musíte nechat, když ho nenecháte, tak už Vás asi v životě nechtějí 
vidět v té restauraci.  

I1: A je tam taky daleko víc čisto. To je pravda. A voní to tam (haha). 
I2: Ale tak tady je taky na místech hezky, no. 
I1: No, ale tam je extrémně čisto. A člověk přijede takový nabitý z tý dovolený a pak mu to tady 

schází.  
I2: Když ale třeba přijedou cizinci do Prahy, tak taky říkají, že Praha je hezká. Tak každý má asi jiný 

styl nebo jiné pochopení pro to, v čem žije nebo kam jede.  
G: Jasně. Je tahle restaurace místem, kam byste šli na pracovní schůzku? 
I1, I2: Tak to teda ne.  
G: A proč byste sem nešli? 
I1: Protože tady je to na ty jídla. To se nebudu moc soustředit, když si tady ten kolega dá tu kachnu a 

já uvidím to stehno (haha). Prostě my sem chodíme vážně kvůli tomu jídlu.  
G: Takže to opravdu máte jenom na to jídlo. Na to posezení, schůzky nebo kafe, to prostě ne... 
I2: To posezení hlavně třeba ty diskotéky nebo bary, tam chodíme. My jsme mladý, ještě nejsme starý 

na to, abych se šel najíst a pak hned domu (haha). 
G: (haha) No, jistě.  
I2: Spíš víkendy chodíme hodně ven s kamarády, ale do centra vůbec. My to máme relativně daleko a 

moc se nám sem nechce zajíždět i o víkendu.  
G: Chápu. Jaký máte názor na ceny? 
I2: Tak je to tady dražší, podle mě, ale stále přijatelné  
I1: Je to dražší, ale člověk za kvalitu rád zaplatí.  
G: A myslíte si, že je to drazší, protože to je v centru Prahy? 
I1: Tak asi v tom centru. Já pracuji na okraji Prahy a tam, když jdeme na oběd, tak platíme polovic než 

tady jeden oběd. Ale tak tam zase dávají denní menu pro ty zaměstnance, tady to tak není, tak asi 
proto. Ale člověk toho nelituje, protože za kvalitu a ochotnou obsluhu rád zaplatím. 

G: Myslíte si, že tady v restauraci převládá nějaký typ lidí? Třeba mladí, staří, studenti, lidi z officu a 
tak podobně? 

I1: Tak jako jo, je to asi mix.  
I2: Všelijaký lidi, staří, mladí. Jako když je tu nějaká akce, když tu byla ta superstar, tak tu bylo tolik 

puberťáků (haha), ale jako v celém centru. Ale jinak asi všichni. 
G: Chápu. Vy jste říkali, že sem jezdíte autem. Využíváte občas i MHD? 
I2: Já jen auto, já už si MHD skoro vůbec nepamatuji (ha). Já jen autem.  
G: Jak tady vnímáte dopravní situaci? 
I2: Já mám dobrý spojení, protože bydlím na Praze-západ, na rozhraní Zbraslavi, takže já mám docela 

přímé spojení. Jako kdybyste jela na Strakonice. Rovnou až sem. 
I1: Já jezdím zadem, takže nejedu přes centrum, tak mám dobrou cestu. Asi jako jsou znát ty páteční a 

nedělní večery, když lidi odjíždějí a přijíždějí, ale není to nic hrozného. Takže dobrý, no.  
G: Můžu se zeptat, jestli znáte tu dobu, kdy tady to centrum Nový Smíchov nebylo? 
I2: Já jsem tady předtím vůbec nebyl, teprve až teď, když to tady stojí. 
I1: Já taky tak. Předtím se to neznal.  
G: Dobře. A jak na vás ten dnešní Smíchov působí?  
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I2: Tak víte co, mně se první líbil ten Smíchov, protože jsme jezdili sem. Je pravda, že když postavili 
nová centra, třeba tu Flóru nebo tak, tak jezdí člověk i tam, protože se mu to tam líbí, jak to staví, 
ale rád se taky vrací zase zpátky, kde je to příjemný. Já nic neodsuzuji, mně se líbí všude, aťje to 
kde chce. Každý má asi jiný podmínky nebo všude je to jiný.  

I1: Je pravda to, že se sem rádi teď vracíme. Má to prostě nějakou tu hodnotu (haha).  
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Rozhovor s informátory-návštěvníky v restauraci Český svět dne 30. listopadu 2009. 
 
1) I1: Žena, 70 let, Středoškolské vzdělání, Důchodce (býv. Samostatný referent přepravy), 

Praha 5-Motol. 
I2: Žena, 59 let, Středoškolské vzdělání, Důchodce (Uklízečka na částečný úvazek), Praha 5-

Smíchov.  
 

Délka rozhovoru: 00:22:21 
Čas rozhovoru: 00:12:24 

 
G: Můžu se zeptat, jak často chodíte do tohohle obchodního? Chtěla bych vědět, zda je to alespoň 

jednou do týdne. 
I1: No, dost často. Tak třikrát do týdne.  
I2: Třikrát možná čtyřikrát. 
G: Dobře, a co je tím důvodem, že takhle často? 
I1: No, tak jako hlavní důvod já mám, že manžel je v práci, tak nemusím vařit, tak se sem dojdu najíst, 

prostě, a mám to ulehčený. Někdy máme nějaké úřední vyřizování, tak sem jdeme oba dva. 
Protože je to pro mě taková úleva, no. 

I2: No, já sem chodím hlavně na nákup, protože tady je to docela levný, a mimoto bydlím na Knížecí, 
tak to mám odsud kousek.  

G: Chodíte i do jiných obchodních center tady po Praze? 
I1: No, to asi ne. Moc jiná ne. Možná, když jdeme náhodou kolem, tak třeba v tom novym Palladiu. 

Ale mě to třeba docela vyčerpává, už taky nejsem nejmladší. Já chodím hlavně sem. Pak někam do 
těch supermarketů u nás. 

I2: Já chodím nejradši sem. Vždyť tu bydlím.  
G: Dobře. Tak se zaměříme na tohle centrum. 
G: A chodíte sem nakupovat i do Tesca? 
I2: No, taky, taky. A taky, když mám nějaké to vyřizování, tak se sem jdu najíst. Není to nejdrazší, 

takže tak. 
G: Dobře, tak to můžu chápat tak, že je to pro vás praktické, jít se sem najíst a nevařit? 
I1, I2: Jo, ano.  
I1: Pro mě je to praktický důvod, protože tak nemusím vařit. Už jsem taky ve věku, kdy mě to vaření 

trochu zmáhá. A vlastně dneska z těch ekonomických důvodů se to i vyplatí. Protože donedávna 
elektrika, plyn, voda, všechno drahý, a potraviny, no, a když si tady dám to menu, to meníčko, tak 
to je pro mě výhodný, že jo. 

I2: Ano, to je pravda. Já jsem teda o trochu mladší, ale i tak je to někdy příjemné, že se nemusí člověk 
s tím vařením dělat. Taky už mi to trvá o trochu dýl a člověk chce mít taky nějaký to volno a 
nehnát se. Takže si sem taky zajdu.  

G: Myslíte si, že jsou ty jídla cenově přijatelné, nebo se vám tak nezdají? 
I1: Pro mě teda jo.  
I2: Určitě. 
G: Chodíte jenom na to menu, nebo si dáváte někdy jen hlavní jídlo? 
I2: Někdy samostatně. 
I1: No, někdy samostatně, ale převážně teda ty meníčka. 
G: Dobře, říkaly jste, že chodíte nakupovat do Tesca potraviny, chodíte i do těch módních butiků? 
I1,I2: Ne, to ne. 
I2: Na to nemáme. 
G: Takže důvodem jsou ty peníze? 
I1: Jo. Taky. 
G: A hraje tam nějakou roli třeba i ten styl, že tady nenacházíte vhodnou módu? 
I2: No, pro mě to určitě není, protože já už jsem silnější, takže tady nenajdu určitě vhodnou módu, a 

taky je to z finančních důvodů, protože my už jsme s manželem oba v důchodu, takže jako si 
myslím, že bysme na to neměli, když ta košile, co jsem viděla, stojí až přes tisíc korun, tak to já 
dostanu v nějakým obchodě tady vedle na Smíchově daleko levnější košili.  

G: Takže máte krámečky mimo Smíchov? 
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I2: No, tak ano. Jako my už toho stejně asi moc nepotřebujeme, takže tam nechodíme tak často, no.  
I1: Já taky chodím jinam. Když už teda něco potřebuju, tak si zajdu jinam, někam do těch second-

handů nebo jsou tady ještě takový ty levnější krámky, který prodávají levnější oblečení, ale to je 
už dál odsud. Některý z nich vypadají ještě z dob komunismu (haha). 

G: Rozumím, takže módu ne. Můžu se zeptat, jak tedy vypadá taková vaše návštěva tohohle centra, od 
okamžiku, co vejdete, do okamžiku, co odejdete? Co tady děláte, kam jdete a tak. 

I1: Tak já třeba hlavně sháním levnější potraviny, levnější máslo, protože já dělám hlavně na másle, 
sádle a oleji, takže takovýhle potraviny, a využívám ty akce. Takže jdu do toho Tesca, kde někdy 
takovýhle slevy mají. A někdy jdu i nahoru, tam zase chodím pro kosmetiku, pro různý (...) tam 
jsou taky ty různý akce. Takže využívám jako důchodce hlavně ty akce. Protože jako opravdu na 
to nemáme, abychom si kupovali nějaký ty značkový věci. 

G: Dobře, a když nakoupíte v Tescu, tak pak jdete sem nahoru do restaurace? 
I1: No, tak občas sem jdeme na večeři, dáme si támhle, a nejenom tady, ale i někde támhle v číně, si 

dáme nějakou levnou večeři. Třeba rýži s omáčkou nebo kombinovat se salátem nebo nějaký 
stehno kuřecí nebo ten kebab nebo takový věci, no, a už k tomu nemusíte nic dát. Takže to je pro 
nás levný, neboť ta večeře mě tady vyjde třeba na dvacet pět korun. Třeba ty nudle s omáčkou, na 
to dát nějakou tu zeleninu.  

G: Jasně, takže se to dá nakombinovat, aby to vyšlo levně a bylo to dobrý. Jak to máte Vy? 
I2: Já když sem vejdu, tak jdu nakupovat taky do toho Tesca. A pak někdy zajdu sem, ale ne vždycky 

jdu sem nahoru. 
G: Aha. A Vy sem chodíte vždycky, když jdete nakupovat do Tesca? 
I1: No, taky ne. Je to podle možností. Jak říkám, byly jsme celý den na úředních jednání nebo to, tak si 

dojdeme na oběd nebo na večeři, jako podle možností. 
G: A v jakou denní dobu sem asi nejčastěji chodíte? Ráno, odpoledne, večer... 
I2: No, spíš odpoledne, asi. Buď si dopoledne něco zařídím, nebo člověk lenoší doma, a pak sem 

vyrazím.  
I1: No, spíš někdy odpoledne, hlavně tady na oběd. A na ten nákup pak odsud, nebo na nakup a pak 

sem. Protože manžel sem chodí i na pivo. 
G: Takže manžel si sem chodí večer posedět jen na pivo? 
I1: Jo, chodíme si sem večer posedět jenom na pivo. To pivo je tady dobrý, tak celkem dávaj i dobrou 

míru, a jak říkám, můžem si tady zkombinovat nějaký to jídlo. A můžeme si tady dát i poloviční 
porci, třeba halušky se zelím a tak.  

G: Jasně, když jdete na to pivo, tak sem chodíte třeba kolem té páté hodiny? 
I1: No, tak někdy i dýl. Třeba kolem sedmé. A chodíme sem občas i spolu, viď? 
I2: Jo, to je pravda. Já to mám blízko, takže proč ne. 
G: Dobře, chodíte na pivo i jinam? 
I1: Taky, no. 
G: A kam chodíte častěji? 
I1: No, sem, protože to tady máme blíž, a pokud jdeme někdy nakoupit do toho Lídlu na tom 

Albertově, tak chodíme někdy takhle spolu i tam vedle do té hospody. Vedle je restaurace a tam 
mají kvasnicový pivo. Tak manžel si tam dává kvasnicové pivo.  

I2: Ale tam chodíme málo, protože to pivo kvasnicový je drahý. Je to jenom takový mlsek. 
G: A kolikrát týdně jsem na to pivčo jdete? 
I1: No, tak asi třikrát. 
G: Můžete mi porovnat tuto restauraci s tou vaší, kde prodávají to kvasnicové pivo? 
I1: No, tak ten rozdíl je v tom vybavení, že jo, a prostě v tom stolování, protože tam je to takový 

luxusní. Tam se nechají dělat ty svatby nebo pozvat nějakou tu společnost. Když si připomínáme 
kolik let jsme spolu, tak jdeme tam.  

I2: Je to tam takový jinačí. Asi to prostředí a takový ten charakter, atmosféra, nebo jako to mám 
nazvat.  

G: Takže pro takové příležitosti Vám to přijde vhodnější jít spíše tam? 
I1: No, to určitě. A hlavně tam jsou rozdělený, že se tam nesmí kouřit. A tady to není. My jsme 

všichni nekuřáci a přátelé taky, a tak nám to tam vyhovuje z těchto důvodů. Protože tady se 
kolikrát lidi nají... 

I2: ... a pak si hned zapálí a my zrovna jíme a oni nám kouří přímo pod nos. Je to tady lepší. 
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G: Dobře, kolegyně říkala, že sem chodí odpoledne, jak to máte Vy? 
I2: Ta chodím sem spíš odpoledne na ten oběd, dopoledne ne a navečer někdy s nima na to pivčo.  
G: Co je důvodem toho, že sem nechodíte dopoledne? 
I2: Máme zase jinou práci (haha). 
I1: A důvodem je to vaření. Prostě dopoledne nejím, že jo, to si udělám nějakou dobrou snídani a to mi 

vydrží, navíc jsem diabetik, tak mě to vyhovuje, že takhle odpoledne si dojdeme na oběd. 
G: Jasně, takže dopoledne nějaká vlastní aktivita a pak odpoledne sem. Můžu se zeptat, jestli se vám 

líbí, nebo nelíbí, tohle obchodní centrum?  
I2: Mně se to líbí dost.  
I1: Jako je to hezký. 
I2: Je tady velký výběr... 
I1: ...jo, je tady velký výběr. Takže to je takový výhoda. A když sem přijede jeden kamarád z venkova, 

tak mu nabízím tady tu libanonskou nebo tu cukrárnu nebo tu restrauraci s rybama. Je to prostě 
rozmanitost. Je to prostě pěkný. Řekla bych, že nám to vyhovuje. 

G: A co třeba prostorové uspořádání? Jak jsou ty obchody rozestavěné... 
I2: Tak já jsem se sem přestěhovala z Kadaně, tak jsem se tady ztrácela, ale teď už je to dobrý, už jsem 

si zvykla, kde co je, a líbí se mi to. Je to asi o tom zvyku. 
G: Co říkáte na tu vánoční výzdobu? 
I1: Tak to mi zase jako moc nesledujeme, protože, jako je to hezký, ale já si myslím, že je to spíš pro 

ty děti. My už na to asi nejsme. 
I2: Je to takový lákadlo pro oči. Je to pro ty děcka. 
I1: My to třeba ani neslavíme, protože my většinou jezdíme na hory, děláme to mimo město, takže si 

myslím, že pro nás tohle už jako není. A taky ani finančně bychom to neutáhli. 
G: Jasně. A mohly byste mi zhodnotit tu vnější fasádu? Myslíte si, že to zapadá, nebo nezapadá, do 

toho okolí? 
I2: Tak já si myslím, že to zapadá, že to tam sedí. 
I1: No, jako já osobně pocházím z většího městečka a jsem zvyklá na domy a vzhledem k tomu, že 

jsem vyrůstala na venkově, a taky bych se tam ráda vrátila, tak tyhle vysoký komplexy na mě 
působí trochu depresivněji. Já to tady znám, ještě když to bylo starý, a takový ty krámečky, 
cukrárničky, co tu byly, to bylo pro mě jako pro člověka, který vyrůstal na takovým větším městě, 
přijatelnější. Já než jsem si tady na to zvykla, tak to na mě působilo hodně depresivněji. Mně to 
vyhovuje teď, že tady nakoupím pod tou střechou všechno.  

I2: To je velká výhoda, že tu najdeš vše, co potřebuješ.  
I1: Nemusí se nikam vyjít, dole si ještě posedět, dát si tam třeba nějakou svačinku, popovídat si tam 

s někým, no, jinak jsou pro mě přijatelnější takový ty městečka. Mám sedmdesát let, takže člověk 
se rád vrací tam, odkud přišel. 

G:Hm, tomu rozumím. Můžu se zeptat, jak dlouho tady jste? Myslím tím, kolik hodin průměrně? 
I2: Tak já jsem jednou zjistila, že jsem tady byla dvě hodiny.  
I1: Tak já, to záleží. Na ten nákup to je asi ta hoďka, ale když se to spojí s tím pivem, tak i dýl. 
G: Vy jste říkaly, že sem chodíte na to pivo a na ty obědy. Chodít sem třeba i na kafe? 
I1: No, taky občas. My teda spíš čajujeme.  
G: Je to třeba tak, že si zavoláte, že půjdete na čaj do restaurace, a dohodnete se, že půjdete sem? 
I2: Hm, to tak děláme. Ano. Pozveme si sem více lidí. Ale to nejdeme sem, ale do tý čínský naproti. 
G: A kolik vás sem chodí? 
I1: No, takových pět. 
G: A proč jdete zrovna do tý čínský naproti? 
I2: No, protože je tam ten čaj levnější. Tam je za dvacet, tady je za třicet pět.  
I1: My jsme si zrovna chtěli dát čaj, ale když jsme zjistily, kolik stojí, tak jsme si daly radši to pivo 

(haha). 
G: A když jste tady, co si nejčastěji objednáváte? 
I1: No, tak ty obědy, že jo, hlavně ty český jídla, ty máme nejradši, a k tomu nějaké pití, hlavně to 

pivo, když je levnější. 
I2: Občas si dám i nějaké ty těstoviny, třeba, ale spíše to klasický český jídlo. 
G: Hm. Mohu se zeptat, zda znáte tu dobu, kdy tady to obchodní centrum nestálo? Vy jste říkala, že tu 

bydlíte kousek. 
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I2: To ne, já jsem tady ještě nebydlela. Já jsem tu teď rok a půl, takže nevím, jak dlouho to tu stojí. 
I1: Já to znám.  
G: A jak to tady vypadalo? 
I1: No, tak tady byla továrná, ČKD nebo něco takového. Zůstala tam akorát přední stěna, jak je tam 

teď obuv. To se táhlo až sem a na rohu tady byl obchod s kuřatama, tam se grilovala kuřata, a bylo 
tam takový rychlý občerstvení, prostě šikovný, no. Jak je to KFC, tam byl taky obchod s kuřatama. 
Prostě jinak udělaný.  

G: A změnila ta výstavba tohohle centra nějak okolní vzhled? 
I1: No, tak pro mě, já bydlím pod motolskou nemocnicí, tak já nemám jinou možnost, kam chodit 

nakupovat. Ale měla jsem radši, když tady stály ty krámečky, protože to na mě působilo tak jako 
spokojeněji. A že tady je už teď hodně lidí. Ale záleží na věku a lidech. Já už jsem starší, tak mě 
vadí už ten větší provoz. Já mám radši pokoj a klid. Nejezdím už do cizini, ale na venkov do 
chatičky a do lesíka, kde je klid a pokoj. 

G: Dobře. A Vy, když tu bydlíte ten rok, jak na Vás ta smíchovská oblast působí? 
I2: Tak mně se líbí. To centrum je dobrý, že tady člověk dostane všechno, že je to na jednom místě a 

člověk nemusí lítat tam a zpět. A docela se mi líbí i ty prostory, je to dobře řešený. I to okolí se mi 
líbí. 

G: Jak byste zhodnotily interiér této restaurace? 
I1: Mně se to líbí, akorát ty stoly jsou tady takový, že si o ně zatrhávám oblečení. Jsme tady 

vyškubaný. Hlavně ty rohy, o to se mi chytá oblečení, mohlo by to být lépe začistěný. Nebo 
ubrusy by tady mohly být.  

I2: Jo, mně se tady líbí. Třeba ten strom a ty kytky, to je jako příjemný.  
G: Můžu se zeptat, co tady děláte, když tu jste na tom obědu? 
I2: No, tak diskutujeme si. 
G: A nad čím? 
I1: No, tak třeba jsou naším tématem duchovní hodnoty. S manželem a našima přítelkyněma se 

zajímáme o životy těch lidí, zrovna se díváme v televizi, jak přišla paní o dům nebo jak na ní byl 
spáchanej podvod, že jo, že jí něco nabídli. To se nám stalo taky, protože jsme si tady koupili 
mobil na Andělu, a ta paní nám říkala, že to má všechno, ale ono to nemělo nic, když jsme přišli 
domu. 

I2: Jako byla tam jedna jediná hra, foťák to vůbec nemělo, ale hlavně říkala, že to má.  
I1: On si malý rád fotí kočičky. Tak jsme to museli vrátit, ale naběhali jsme se až dost. Museli jsme 

jim dát peníze, asi sedm tisíc, a než jsme to dostali zpátky, to bylo starostí. A to tam měli i jiný 
krásný mobily, ale to nám neukázali. 

G: Aha. Takže řešíte takovéto starosti života. 
I2: Diskutujeme, jak se plní ty biblický výroky. 
I1: A prostě nad tím, co se kde stalo. 
G: Třeba i politiku? 
I2: Ano, i to. 
G: A jak dlouho tu sedíte na tom pivku? 
I1: No, abychom byli do těch zpráv doma. Abychom viděli ty zprávy, protože nás to zajímá a 

diskutujeme pak o tom. Takže tak dvě hodiny, no.  
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Rozhovor s informátory-návštěvníky v restauraci Český svět dne 13. prosince 2009 
 

1) I1: Žena, 23 let, Středoškolské vzdělání s výučním listem, Designérka, Praha 5-Smíchov.  
I2: Muž, 22 let, Středoškolské vzdělání s výučním listem, Promotér, Praha 5-Smíchov. 

 
Délka rozhovoru: 00:22:59 
Čas rozhovoru: 16:42 

 
G: Mohla bych se zeptat, jak často chodíte do tohole obchodního centra? Kolikrát týdně, popř. 

měsíčně, je-li to méně?  
I1: Tak obden, protože tady bydlíme. Takže do Tesca určitě chodíme obden. 
I2: No, tak ten obden.  
G: Dobře. Jedním z důvodů je nakupování. Je tu ještě nějaký důvod, proč chodíte do tohohle 

obchodního centra? 
I1: Protože tady poblíž taky bydlíme. No, ano, určitě. My chodíme nakupovat spíš do Tesca, jo, třeba 

do toho obchodního centra tady nahoru tak v průměru jednou za čtrnáct dní.  
G: Takže jestli to dobře chápu, tak hlavně za nákupy do Tesca, sem nahoru jen občas.  
I2: Hm, jak říkáme, v průměru jednou za čtrnáct dní. Spíš jenom, že něco potřebujeme v Tescu, ty 

potraviny domu, tak sem člověk zalítne, nakoupí a běží domu. Navíc je i výhodné, že ten vstup je 
hned dole, tak ani moc nemusí nahoru, pokud nechce drogerii nebo tak něco.  

G: Jak dlouho vám to tu trvá? Když se zaměříme jenom na ten nákup potravin. 
I1: Tak to je různě, většinou tak těch čtyřicet minut, možná i hodinka. Záleží, co chceme koupit.  
G: Když pak jdete nahoru do restaurace, tak je to asi časově náročnější, ne? 
I2: Jo, to určitě. To se pak prodlouží i na tři hoďky, kor, když to spojíme s nákupem oblečení. 
G: Chodíte i do jiných nákupních center, resp. byli jste někdy v nějakém? 
I1: Tak určitě byli, ale... 
I2:...třeba já pracuji jako promotér, ta chodím po různých centrech, třeba Galerie Fénix nebo 

Palladium.  
G: Jasně. Mohli byste mi centra srovnat tady s Novým Smíchovem? 
I2: Tak určitě v Galerii Fénix toho není moc, tam hodně lidí hledá třeba McDonaldy nebo jiný 

obchody s oblečením, což tam moc není. V Palladiu je zase úplně všechno a tady na Andělu je 
taky úplně všechno. Takže tady lidi mají všechno, co chtějí. 

G: A konkrétně Vy tady máte také vše, co potřebujete? 
I2: Já si myslím, že ano. Tesco, jednou za čtrnáct dní bowling, kino a tak.  
G: Takže sem chodíte i na bowling a do kina? To je zajímavé. Proč si volíte bowling zrovna 

v obchodním centru? Protože tuto službu nabízí i jiné restaurace, resp. bowlingová centra v centru 
Prahy.  

I1: Tak je to vážně z důvodu tý blízkosti. Jo, protože my vážně bydlíme odsud tři minuty pěšky, takže 
je to určitě kvůli tomu, že to tady máme blízko. Proč chodit někam jinam, kde je to dál, když to 
máme tady za rohem.  

G: A kdy sem chodíte na ten bowling? 
I2: Tak dvakrát do měsíce jsem zajdem s mýma lidma z práce nebo s mýma kamarádama nebo tady 

s přítelkyní. Chodíme hlavně večer, třeba kolem osmé večer, jo, protože to chápu jako jeden 
z možných způsobů trávení volného času. Jo, je to prostě jiný způsob, než jít do hospody na pivo. 
Je to něco jiného. 

G: Jasně, tomu rozumím. Chodíte nakupovat i do módních butiků? 
I1: Tak to spíš asi já než můj přítel (haha), ale určitě tady navštěvuju. Chodím často do Orsay se dívat, 

do Zary se chodím dívat, protože já musím mít kvůli práci takovýhle elegantní oblečení, chodím 
do New Yorkru, CA a Nextu.  

G: Můžu se zeptat, kde pracujete, že si to přímo vyžaduje elegantní oblečení? 
I1: No, tak já pracuji v obchodní firmě jako asistentka váženého vedoucího (ha), takže tam si to 

vysloveně vyžaduje elegatní módu. I když teď teda tak nevypadám, ale to je taková úleva na 
víkend (haha). Člověk si potřebuje trochu odpočinout a vypadnout z toho rytmu a změna oblečení 
je asi jedna z těch možností. Navíc je tohle sportovní oblečení dost pohodlné. 
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G: Jasně, to chápu (ha). Dobře, říkali jste, že je dobré, že tady máte vše, co potřebujete. Je tady ještě 
něco dobrého? 

I1: Když ono to vyjde asi tak nějak na stejno, ale člověk to tady má tak nějak prochozený, přesně vím, 
kde co hledat. Takže sem vysloveně chodím kvůli tomu, že vím, kde co hledat. Když jdu do 
Palladia, tak jsem ztracená. Tam je to opravdu obrovský a to mě děsí, ten obrovský prostor, strašně 
lidí, a tady je to akorát, je tady všechno, ale přitom to není velký nějak moc.  

I2: To je pravda, že v tom to je milejší, že to není nepřehledné a že se tady člověk neztrácí. Prostě si 
projde jednu a pak druhou stranu, zatímco třeba v Palladiu, tak to je propojené, obchody jsou 
dvoupatrové a člověk se tam může ztratit, resp. když se potřebuje někam dostat, tak ty schody jsou 
tak propletené, že se tam nemůže někdy dlouho dostat.  

G: Je tady něco, co by vám opravdu scházelo? Co by ten Anděl měl mít? 
I2: Tak já si myslím, že my tu máme úplně vše. Třeba máme dceru, takže jdeme sem do Meku, tam ji 

necháme si hrát na tom hřišti a my si sedneme vedle do restaurace, kde si posedíme a zároveň ji 
můžeme kontrolovat.  

I1: Dětský koutek tady je, takže teď, když budou Vánoce, tak ji tam můžeme dát. Já si myslím, že nám 
tady nic neschází.  

I2: Jako dá se tady trávit celý den, podle mě.  
G: Dobře. Berete sem dceru nějak pravidelně? 
I1: Takhle, já ji neberu s sebou často, protože je to opravdu lepší bez ní, protože jí je teprve pět let, tak 

je to s ní ještě náročnější, a teď mezi těmi Vánocemi, když ji musím vzít s sebou, tak ji na tu 
hoďku dvě dám do toho dětského koutku. 

G: Jste s tím dětským koutkem spokojená, nebo máte opačné zkušenosti? 
I1: Určitě spokojená. Jsou tam strašně příjemní a hrozně milí. Já jsem se třeba bála, že když chodí do 

školky, že by ještě měla být tady v koutku o víkendu, tak člověk má výčitky svědomí, ale jí se tam 
hrozně líbí a dokonce to vyžaduje tam být, a já jsem tak spokojená. Ono je tam většinou dost dětí, 
takže ji to tam baví. Já jsem tam byla dohromady tak dvakrát třikrát, to není zase tak, že bych jí 
tam dávala často, když už není zbytí. Ale určitě je to lepší, než ji táhnout po těch krámech, protože 
ji to nebaví, nudí se a pak je to složité. Taky se mi občas někde ztrácí (haha). Jako v některých 
obchodech mají takový ty dětský koutky pro děti, že tam je třeba obrazovka nebo nějaký koutek, 
kde mají pastelky nebo hračky, tak to je dobrý, to si tam může hrát a já si nakoupím. A hlavně 
vím, že ji tam najdu.  

G: A do tho McDonaldu chodíte právě kvůli tomu playlandu? 
I2: Tak takhle, přítelkyně McDonalds nesnáší, takže chodíme vedle do řecký. Odtamtud je krásně 

vidět na ten playland, kde si hraje dcera. Ale je pravda, že ona nám tam spíš uteče, že to má ráda.  
G: Můžu se zeptat, jak byste zhodnotili interiér tohohle centra? 
I2: Tak já to moc nezkoumám, tohle. Já spíš zkoumám to, co to obchodní centrum má vevnitř, a je mi 

úplně jedno, jestli vypadá luxusně nebo ne.  
G: Takže neřešíte, jak to vypadá... 
I2:...tak třeba Palladium, když se otevřelo, tak jsem si řekl, že to vypadá dobře a že se tam půjdu 

podívat. Tak ten barák má asi vypadat hezky, aby se ten zákazník šel podívat dovnitř. A může si 
říct, že když to vypadá zvenku hezky, tak to bude asi vypadat i uvnitř hezky.  

I1: Ale to Palladium má nějaká specifika, on je udělán ze starých kasáren, takže tam asi museli nechat 
to rozdělení, jak to tam vypadalo dřív. Ale tady je to taky udělaný z nějaký starý budovy, takže 
vím, že když se stavělo tohle centrum, tak tam nechali tu přední zeď, protože museli, to chtěli 
památkáři.  

G: Takže vy tady tu dobu znáte, kdy tady to centrum nestálo. 
I1: Ano. 
G: Jak to tady vypadalo? 
I1: No, jako celkově to nebyla hezká lokalita, protože metro vypadalo úplně jinak, byly tady úplně jiný 

budovy. To metro bylo ještě Moskevská. Co si tak vybavuji, tak tam byl ten vestibul a nějaký 
prostranství, ale nic hezkýho. Teď tady jsou třeba taky takoví ti lidi, třeba bezdomovci, ale dřív to 
tady bylo daleko víc. Dřív to bylo ošklivější. Určitě to nebylo tak hezký, teď je to celkově 
zmdernizovaný.  

I2: Je pravda, že asi to stavbou se to dalo víc do pohybu, ta celá proměna.  
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I1: Ale jako nevnímám to úplně pozitivně, protože si zase na druhou stranu pamatuji, když tady byly 
ty obchody, které pak zkrachovaly díky tomuhle centru. Pamatuji si, že tu byla super rybárna, ta 
byla výborná, že si tam člověk koupil čerstvé ryby, i když to může i tady, různé uzeniny, speciální 
obchod s foťákama a tak. Ale vím, že to tady hodně zruinovalo, a teď je tady restaurace za 
restaurací kolem toho Anděla.  

I2: Teď je to spíš různá zábava a služby okolo. 
G: Myslíte si, že pro Vás měly ty obchůdky nějaké kouzlo? 
I1: Stoprocentně. Já jsem předtím vyrůstala na Malý Straně, než jsme se přestěhovali sem, takže ty 

malé obchůdky mám zažité. Spíš bych šla do toho malýho obchodu. Ale tam hraje vliv i to, že můj 
otec má maloobchod, takže vím, co to obnáší, takže si myslím, že je to škoda. Tam byl daleko 
individuálnější přístup k zákazníkům, takže to mělo kouzlo. Tady to tak není, ty hrozný fronty. 

G: Takže na větší nákupy do Tesca a malý jen do nějakých postranních krámků? 
I2: No, to určitě. Myslím si, že se prostě změnil ten celkový vzhled, že se to zmodernizovalo.  
G: Zeptám se takhle. Myslíte, že by se Smíchov vyrovnával jiným centrům v Praze, třeba Václaváku 

nebo tak? 
I2: Já sem to právě minule říkal přítelkyni, že spíš centrum bych dal už tady na Andělu. Jako ten 

Václavák je taky pořád plnej, ale tady na Andělu se točí taky hodně byznysu. A vypadá to i líp, 
tohle centrum, než Václavák. 

G: Dobře. Ještě se vrátím k tomu, jak to centrum vypadá. Sice jste říkali, že to moc nehodnotíte, ale 
přesto se zeptám, ja na vás působí ta vnější fasáda? 

I1: Tak jako mně se to líbí. Já si myslím, že to patří k té historii. Ale myslím si, že to má tu svoji 
posloupnost. Dřív se stavěly renesační nebo barokní stavby, dnes jsou spíše ty moderní styly. A 
podle mě už nikdo neřeší, zda vedle sebe stojí gotický barák s renesačním, v tý době to možná 
řešit mohli, ale dnes to je taková směs. Prolínají se jednotlivé styly. Ale je pravda, že ti památkáři 
asi na to dbají, aby se tady něco zachovalo. Takže tu zanechali tu čelní desku a třeba tu židovskou 
synagogu naproti, nejsou tady samý moderní budovy. A tak by to podle mě mělo být. Praha je 
stará, tak by se z toho kousek mělo zachovat. Kdysi se řešil ten Tančící dům, ale mně se to líbí, ta 
moderní zástavba do té staré patří.  

I2: Já si myslím to samé. Podle mě má ta původní Praha být vidět, takže tady má být to moderní, ale i 
ta stará zástavba.  

G: Dobře. Můžu se zeptat, v jakou denní dobu sem chodíte? 
I1: Tak z důvodu práce to jsou spíš pozdně odpolední hodiny. Šestá, sedmá hodina. Někdy sem zajdu 

nakoupit i v jedenáct, když dám dceru spát, tak si sem pak sama zajdu nakoupit potraviny.  
G: Můžete mi popsat, jak vypadá návštěva toho obchodního centra? Abych měla představu, kam jdete 

a co tu děláte. 
I2: Tak když jdeme pro potraviny, tak jdeme rychle najít vozík, rychle vběhnout do Tesca a asi co 

nejrychleji nakoupit, co potřebuji. Někdy si přítelkyně bere seznam, když to má být ještě rychlejší, 
někdy si ten seznam nebereme, tak to tu jsme ještě delší dobu.  

I1: A nejhorší je chodit nakupovat hladoví. To tam jsme ještě dýl, protože člověk má najednou pocit, 
že musí mít vše, a nakoupím o hodně věcí navíc (ha). Málokdy pak jdu pro drogerii nahoru.  

G: To znám (haha). A jakou roli tam hraje ve vaší návštěve ta restaurace? 
I2: Tak třeba se nám nich nechce dělat, tak si zajdeme sem na kafe nebo jídlo.  
I1: Já teda obzvlášť ty restaurace v obchodních centrech moc ráda nemám, na mě je tady dost lidí, je to 

tady neintimní a tak dále, takže já to tady mám spojený s tím nákupem, jak v Tescu, tak i v těch 
obchodech. Třeba dnes nakupuji na Vánoce, takže z důvodu hladu se sem dostanu. Ale jinak 
vždycky prskám. Přítelovi to nevadí.  

I2: Ale je pravda, že si tu člověk najde vše a může si vybrat. My teda oba rádi český jídlo, takže si 
zajdeme sem, ale dojdeme i do řecký, ale tam chodíme spíš na víno. Sem vysloveně spíš kvůli 
tomu jídlu. Do tý řecký si jen tak posedět, dát si to vínko nebo finskou vodku s colou. A taky 
odtamtud vidíme na dceru.  

I1: A taky se dá tady i tam kouřit, my jsme oba kuřáci.  
G: Dobře... 
I2:...a taky určitě, když si chceme odpočinout. Někdy je to unavující to lítání, tak prostě zapadneme 

sem. Nebo ta žízeň nás sem vede. Je to prostě o tý pohodě, zakouřit si tady.  
G: Jak dlouho tu průměrně jste v tý restauraci? 
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I1: No, tak většinou najíst, napít a odejít. Zase až tak tady relaxovat asi ne. Třeba v jiných restauracích 
si myslím, že strávíme více času. Když si chceme opravdu zajít někam na večeři nebo si udělat 
hezký večer, tak opravdu vyhledáváme určitě jiný restaurace, takový intimnější.  

G: Na to jsem se chtěla také zeptat (ha). Takže byste si šli posedět s přáteli jinam do restaurací mimo 
tohle centrum... 

I1: Tak já si myslím, že určitě.  
G: Takže to není tak, že byste si zavolali, že sem půjdete na pivko či vínko? 
I1: Ne, já ne. 
I2: Tak u mě to záleží. Třeba s přítelkyní asi ne, ale s kamarádem z práce, když mám cestu přes ten 

Anděl, tak třeba chodíme sem na ten bowling.  
G: A jenom na ten bowling nebo i sem do téhle restaurace? 
I2: No, tak spíš jenom na ten bowling nebo je támhle ještě ten Sportbar. Takže chodíme i tam.  
G: Takže restaurace Český svět není tím prostorem, kam byste si šli večer posedět. 
I2: Tak, tak.  
G: Ještě mě zajímá, jestli se vám tahle restaurace líbí, třeba ty barvy, materiál atp.,  nebo nelíbí.. 
I1: Tak mně osobně líbí, protože já mám ráda přírodní materiály, a tady je to celý dřevěný, takže jo. 
I2: Mně se taky líbí.  
G: Jak hodnotíte obsluhu? 
I1: Tak tady jsou hodně příjemný a taky tady mají hodně práce, co tak vím.  
I2: Tak záleží, jak kde. Třeba v tý řecký restauraci nejsou úplně nejmilejší. Ale tady je to dobrý.  
G: Můžu se zeptat, co jste si dnes objednali k jídlu? 
I2: Tak já jsem si dal svíčkovou. 
I1: Přítel jedině český. Třeba knedlo-vepřo-zelo. Já mám ráda kuře, takže takový ty kuřecí věci. 
G: Co říkáte na cenu? 
I1: Tak je to přiměřený tomu, že je to v obchodním centru, a tady to jídlo je trošičku dražší. 
I2: Tak já si myslím, že to jídlo je v pohodě, ale to pití je trošku dražší. 
G: Všímáte si, že by zde převládal nějaký typ lidí? Třeba staří, mladí, děti a tak. 
I2: Hm, tak si myslím, že různé typy. Ale asi víc toho středního věku. Taky hodně cizinců. 
I1: Podle mě je to různě.  
G: Můžu se ještě zeptat, o čem tady diskutujete, když tu sedíte? 
I2: Tak třeba, co budeme dělat příští týden, práce, plány, rodina. 
G: Je to místo, kde byste probíraly vážná témata? 
I1: Ne, to ne. 
I2: My když prostě řešíme osobnější věci, tak to raději řešíme doma, kde je to soukromější, než tady 

takhle na veřejnosti, kde vás, když to takhle řeknu, poslouchají lidi od vedle. A hlavně se dá doma 
toho řešit víc. 

G: A co třeba politické záležitosti? 
I1: No, tak na to tady fakt nemám náladu (ha). To neřeším skoro vůbec, takže už vůbec ne tady. 
G: Ještě poslední otázku. To centrum pro vás představuje nakupování, občasné stravování. Jak jste 

tohle řešili, kdy tady co centrum nebylo? 
I1: No, tak to už je pár let, ale myslím, že tady byl ten Albert, takže jsme chodili tam, a taky si 

pamatuji, že jsme jezdívávali do Tesca na Zličín. Na velkej nákup jednou za měsíc, na kterej se 
jelo autem, tak to se jelo na Zličín. Ale na takové ty malé nákupy jsme chodili do okolních 
prodejen, některé z nich tady ještě jsou.  

G: Dobře. Můžete mi shrnout, co pro vás to centrum znamená? 
I2: Tak si jednoznačně to, že kdyby tady to obchodní centrum nebylo, tak by to pro nás, ale i pro ty 

lidi, co tady žijí, bylo složitější, kde nakupovat. Muselo by se někam jezdit. Ale někomu se 
nechce, když je víkend, přejíždět to centrum, takže v tom to mají jednodušší, že to mají hned tady. 
A je tady vše.  
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Rozhovory s informátory-personálem Český svět dne 3. ledna 2010 
 

1) Muž, 23 let, Středoškolské vzdělání, Praha 5 – Motel. 
 

Délka rozhovoru:00:32:52 
Čas rozhovoru: 10:13 

 
G: Mohu se zeptat, jak dlouho tady pracujete? 
I: Tři roky. 
G: Tři roky? Máte tuhle práci rád, nebo byste ji raději zaměnil za jinou? 
I: Jo, mám ji rád, líbí. Líbí se mi ta práce s lidmi, někdo sedí v kanceláři za počítačem, ale tady člověk 

poznává pořád nové lidi, komunikuje pořád s lidma a pořád se děje něco nového. Každý den se 
odehrává něco nového. Ta práce v gastronomii mě baví.  

G: Dobře, tomu rozumím. Proč jste si vybral pracovat zrovna v této restauraci? 
I: No, to byla první práce, kam jsem se šel zeptat na místo. No, šel jsem náhodou kolem, viděl jsem, že 

někoho hledají, tak jsem se šel zeptat, no. To mě sem ještě dokopala přítelkyně, abych se sem šel 
zeptat. My jsme totiž přijeli do Prahy a byli jsme tu teprve týden a já jsem potřeboval rychle 
nějakou práci, tak jsem se šel zeptat, když jsem šelnáhodou okolo, a už jsem tu, tři roky.  

G: Dobře. Je tu něco, co byste v tom chodu té restaurace změnil, nebo jste s tím spokojen? 
I: Ne, to ne, nic bych neměnil. Já myslím, že takhle je to zaběhnuté už sedm osm let a že je to dobře 

zaběhnuté celé.  
G: Jasně. Na jakém principu to funguje? Myslím tím, jestli máte nějaká pravidla, jak se chovat 

k zákazníkům a jak by měl ten denní rytmus vypadat. 
I: Ne, to ne. To my nemáme žádná pravidla, ale každý má asi nějakou svou psychologii na ty 

zákazníky... 
G:...a jakou máte Vy?(ha) 
I: (haha) No, tak vždycky být milý, slušný a vyhovět mu se vším, co je v mých silách, že jo. Tak 

záleží, že, někdy přijde zákazník, s nímž je těžké pořízení. Bohužel takoví jsou. Ale já jsem prostě 
milý a slušný a takový, to jako není přetvářka. Někdy je to zase takové, že někteří se snaží těm 
lidem vlézt do zadku, ale to já zase takový nejsem, to už je mi někdy nepříjemné, kdyby se ke mně 
někdo takhle choval. Já se prostě chovám tak, jaký ve skutečnosti jsem. 

G: Všiml jste si, že by někdo z personálu pochybil? 
I: Jo, určitě. Jak říkám, když někdy přijdou klienti, kteří jsou (...) jako ne, že by byla ta obsluha hnusná 

u toho stolu, to se jako nesmí, že jo, ale vzadu pak nadávají. Ale ještě jsem si nevšiml, že by byli 
drzí, ale někdy jsou lidi, že by to chtělo, ale to zase člověk nemůže. Takže se to řeší s klidnou 
hlavou, bez nějakých zbytečných emocí nebo tak. Je to v nějakých mezí.  

G: To je mi jasné, to je asi všude. Můžu se zeptat, jak se naopak chovají zákazníci k Vám? Mají 
nějaký stereotyp chování? 

I: No, tak jako všude. Přijdou, posadí se a vyberou si, občas chtějí s něčím poradit, to určitě. Asi tu 
není nějaké chování, které by bylo vysloveně jiné.  

G: Chodí sem i cizinci? 
I: Jo, máme tu. 
G: Takže pravděpodobně zvládáte cizí jazyky... 
I:...no, jak který. Já se právě dorozumím francouzsky, ale určitě převládá i ta angličtina. 
G: Někdo to má tak, že umí ovládat jazyk jenom v té své oblasti působnosti, ale na jiné téma nebo tak 

již neumí moc konverzovat. Jak to máte Vy? 
I: To ne, to já právě umím docela dobře. Tak celkově se domluvím francouzsky.   
G: Myslíte si, že by tuhle práci čísníka měli dělat jenom lidé, kteří na to mají povahu a jsou slušní a 

přívětiví atp.? 
I: Tak asi jo. To člověk vidí, jestli ho ta práce baví. Když přijdete do restaurace a číšnice se mračí, tak 

Vám to připadá, že ji spíše otravujete, než aby vám pomohla, a to je nepříjemné. A tady si na to 
docela potrpí. Když si vybírají personál, číšníky, tak to pořád sledujou, a ten, kdo je nepříjemný, 
nesměje se a tak, tak takové lidi tady nechtějí. Když tu nastupuje někdo nový, tak se vedení ptá 
těch ostatních, co na něho říkají, jestli je v pohodě, protože oni s ním budou poté pracovat, tak aby 
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spolu všichni vycházeli. Provozní pak přijde a zeptá se, jak se nám líbí a jestli ho to chceme. Že 
jemu je to jedno, protože s ním tady budeme pracovat my.  

G: Jasně, aby se vytvořil dobrý kolektiv. A sleduje se ještě něco jiného kromě dobrého chování? 
I: No, tak v té gastronomii se asi trochu kouká taky na vzhled, když člověk pracuje mezi lidma. A 

třeba někdy majitel zavolá do předešlé práce a poptá se, jak tam pracoval, takže se kouká i na ta 
doporučení.  

G: Aha. Rozumím. Můžu se zeptat, jestli se Vám interiér restaurace líbí, ta výzdoba a tak, nebo je tu 
něco, co Vám vadí?  

I: Tak, mně to přijde takový typicky český. Není to nic luxusního, ale je to prostě český svět, že, prostě 
mi to tady všechno pasuje tna tu kuchyň. 

G: Hm. Slyšel jste na ten interiér nějaké ohlasy třeba od přátel či hostů? 
I: Jo, slyšel jsem. A musím říct, že byly pozitivní. Hosté se třeba ptali na ty židle, kde se to vyrábí a 

tak, protože to je všechno ruční práce na zakázku. Kolikrát bar si chválili, ten je také celý ze dřeva. 
Tak jim říkáme, že je to vše na zakázku. Na některých kusech nábytku jsou vyřezané takové různé 
linie a motivy. Je prostě vidět, že to není takové to klasické tenké dřevo, taková ta náhražka, ale 
kvalitní masivní dřevo. I tady ta podlaha, to je taky speciální druh dřeva, není to nic obyčejnýho. 
Podle mě si na tom dali záležet. 

G: Ten majitel teda asi pravděpodobně směřoval někam ke staročeskému stylu... 
I:...ano, tak. Není to nic exotickýho, je to prostě takový klasický, vše ze dřeva. Třeba právě kdysi, jak 

bývávaly ty hospody, kde byly jen dřevěné lavice a stoly, no, asi tak. 
G: Mohl byste mi porovnat tuhle restauraci s ostatními tady v centru? 
I: Já si myslím, že si tady vede nejlíp ze všech. My tady máme kolikrát plno, zatímco tam sedí pět 

stolů a tam tři stoly.  
G: A čím si myslíte, že to je? 
I: To je podle mě hodně tou kuchyní a obsluhou. Lidé se tu vrací za jídlem, jsou stálými zákazníky, 

hodně lidí to tu chválí.  
G: Můžu se zeptat, kdo sem chodí? Z hlediska věku, např. profese a tak. Jestli sem chodí mladí, starší 

či senioři, manažeři nebo maminky s dětmi a tak. 
I: Tak jako všichni, fakt. Chodí sem hodně mladí, hodně sportovců, třeba fotbalisti a tak, třeba slávisti 

a spartani... 
G:...a jak je poznáte? 
I: No, tak ono okolo chodí lidé, kteří je poznávají a říkají, hele to je on nebo on. A hokejisti a hodně i 

známé osobnosti, i staří lidé, cizinci, turisti a tak. 
G: Dobře. Vrátím se k té klientele. Kolik těch cizinců sem chodí? 
I: Tak třeba v zimě je tady strašně hodně Růsáků. To jsou pořád Rusáci, protože Praha je plná Rusáků, 

a hlavně oni mají rádi českou kuchyni, žebra, kolena a takový, protože je to blíž té ruské kuchyni 
než třeba ta řecká, že jo.  

G: A stává se, že by tu někdy bylo větší zastoupení cizinců než Čechů? 
I: Ne, to ne, ale je to nezanedbatelný počet, je jich tu dost. V létě Japonci, Vietnamci, to je pořád to 

samý, asi chtějí zakusit něco ryze českého, protože zvláště cizinci si dávají typická česká jídla, 
žebra, kolena, guláše i jiné omáčky a tak. 

G: Dobře. A chodí sem i děti? 
I: Tak malý jsou většinou v doprovodu rodičů, ale že by sem chodili mladiství jako ve věku třeba 

patnácti let, to moc ne. Ale není to silná skupinka. Chodí sem ale celé rodinky třeba v neděli na 
oběd, to jako jo. 

G: To by mě také zajímalo. Můžete mi porovnat tu skladbu lidí ve všední den a o víkendu? 
I: Tak v týdnu přes ty obědy jsou tady samý kancelářský a o víkendu je to spíš o těch turistech nebo 

lidech, kteří dojedou sem do Prahy.  
G: Dobře, mohl byste mi popsat, když tu ráno otevíráte, kdo tu sedí? 
I: Tak hlavně lidi, co mají schůzky a tak, nebo lidé, kteří jdou okolo, tak se zastaví na kávu.  
G: A co si objednávají?  
I: Spíš tak na to pití, z toho rána. 
G: A proměňuje se to nějak během dne? 
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I: Tak přes ty obědy je tady víc lidí, to určitě, no, a taky hodně z toho officu, kdy ti kancelářští přijdou 
na to meníčko, rychle se najíst a odejít, pak taky nějaký babičky, co si zajdou na oběd. Od těch 
dvanácti do patnácti je ta špička, to hlavně probíhají ty obědy.  

G: Myslíte, že byste byl schopný určit, jestli sem chodí spíše muži nebo ženy? 
I: No (...) tak to je hodně težké. Záleží zase, kdo sem chodí. Třeba mezi těmi lidmi z officu je asi víc 

mužů. Podobně je to u těch cizinců. Myslím si, že chlapi asi radši to pořádný český jídlo (haha). 
Ale ty ženy taky, například rodiny, některé ženy v důchodu a tak. Ale je pravda, že oproti 
některým jiným restauracím nebo fast foodům, co si tak všímám, kde je to půl na půl, je tady asi 
víc těch chlapů, no. 

G: Vy jste říkal, že nabízíte hodně menu, to je tedy polívka a hlavní jídlo. Objednávají si lidé častěji ta 
meníčka, nebo si volí mezi samostatnými pokrmy? 

I: Tak to se takhle nedá říct, ale prodá se vše, co se navaří. Většinou. Toho denního menu je udělaných 
asi třicet nebo čtyřicet porcí, a to se celé sní. Většinou je to tak, že přijdou tři lidi, jeden si dá 
meníčko a další dva něco jiného, a pak zase další pár, který si dá meníčko, pak třeba lidi, co si 
menu vůbec nedají a tak. Tak jde spíš o to, že je to pro ty kancelářské. To meníčko je postavené 
tak, aby to bylo rychle, že jo, oni mají třebu půl hodiny hodinu na oběd, tak když přijdou, aby to 
měli rychle hotový a mohli odejít. Aby to ty lidi taky nalákalo, že je to rychlý a za tu cenu, která je 
vlastně nižší než u samostatného jídla.  

G: Takže ty lidi z toho officu tvoří asi podstatnou část zákazníků... 
I:...jo, přes ten týden asi určitě. Ty lidi, které tady vidíte přes týden, tady zase o víkendu nevidíte, 

protože oni sem dorazí kolikrát kvůli tomu, že tady poblíž pracují a jdou se sem najíst, a pak jsou 
zase lidi, kteří tu jsou o víkendu, ale ty tady nevidíte zase přes týden. Ty jdou do kina, nakupovat a 
staví se tu na jídlo. 

G: Dobře. Vy jste říkal, že máte od dvanácti do tří špičku, je pak nějaký klid? 
I: Spíš kuchyň ustane, trošičku, kor, když je ta zima. Jako je tu trošku méně lidí. A ti, kteří chodí, tak 

chodí spíše na pití, na kávu, a zase nejde tolik jídel, a pak zase začnou ty večeře, kolem šesté, 
sedmé až osmé. To taky záleží podle ročního období. Tady je spíš sezóna v zimě než v létě. V létě 
jsou otevřené terasy a lidi nechodí do obchodního centra, ale jdou si posedět ven. Teď v zimě jsou 
zase večeře, které jsou v létě slabé.  

G: A jak je to přes Vánoce. Pociťujete nějakou změnu? 
I: Jo, to tady všichni cítí (ha). Je to hodně znát, o těch Vánocích je to blázinec. To lidi čekají, až se 

uvolní stoly, aby se mohli posadit. Lidi vážně blázní, strašně hodně. Protože se všichni snaží 
nakoupit dárky, tak je to sem hodně natáhne. 

G: Dobře. Bavili jsme se o té době večeří. Jak to vypadá kolem deváté desáté večer? 
I: Tak to už není tolik lidí, to už je takový slabší. My tu o půl jedenácté zavíráme, kuchyň je do deseti, 

tak to už spíš ustává. 
G: A kdo tu v tuto dobu je z hostů? Mladí, staří...? 
I: To už tu nejsou ti manažeři, spíš ti ostatní, ale to je pak různé. Dojde mladý pár na večeři, může si 

přijít babička s dědečkem na jídlo nebo nějaká skupinka cizinců, to je těžký říct. 
G: Já bych se chtěla zaměřit na ty seniory. Všímáte si, že by jich tu bylo více než třeba vedle 

v McDonaldu? 
I: Tak asi jo, jo, protože do toho McDonaldu chodí hodně děti. Kdo se chce normálně najíst, nejde asi 

tam, ale jde do normální restaurace. To spíš ty děcka a ty mladý, že. Ty pořád ten McDonald než 
to masíčko (haha). A sem budou asi obecně chodit ti starší, dejme tomu třicet výš, než ti mladší, 
kteří mají dvacet let. 

G: Dobře. Můžu se zeptat, co si tady lidé nejčastěji objednávají? 
I: No, určitě převažuje ta česká. Třeba svíčková, guláš, moravský vrabec, halušky. Lidi často naráží na 

to, že když přijdou do české restaurace, tak nabízíme belgické nealko pivo, že nemáme české 
nealko pivo. Lidi si toho často všímají, že když je to český svět, tak očekávají, že to bude všechno 
český.  

G: Myslíte si, že kromě toho belgického piva jinak splňujete ten požadavek toho, aby to bylo české? 
I: Jo, to my máme i český pivo. I ta nabídka je docela velká, si myslím. Dneska to není tak jako dříve, 

že byste měla jídelníček o dvaceti stránkách, že. To pak zase lidi nevědí, co si vybrat, koukají do 
toho půl hodiny a neví. I s tou kuchyní je to pak strašně komplikovaný, podle mě. Čím menší 
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výběr, tím je rychlejší příprava, a člověk tak nemusí dlouho čekat. Je to jednodušší i pro ty 
kuchaře, než mít dvě stě jídel. Je to postavené tak, aby to bylo rychlý a chutný.  

G: A co si nejčastěji objednávají k pití? Převažuje tu nějaký druh nápoje? 
I: No, tak piva pijí hodně, toho se prodá hodně. Je to spíš takový mix, to se nedá asi nějak říct. Jako 

nejsme nějaká pivnice, že by se tu natočily litry piva, ale prodává se alko i nelako, vína se také 
hodně pijí.  

G: Všímáte si, že by na měla vliv vaší návštěvnost nějaká událost, třeba nějaká akce v okolí nebo tady 
v kině? 

I: No, tak možná to kino, ale hlavně ty Vánoce, protože každý ví, že Vánoce jsou blázinec. A taky to 
počasí – když je venku hezky, tak tu nikdo není, ale jakmile začne pršet, tak je to tu do hodiny 
plné. Když je škaredě, tak je hodně lidí.  

G: Všímáte si, že by sem chodili lidé i za jiným účelem než za občerstvením? Třeba obchodní 
schůzky, rodinná setkání nebo tak podobně? 

I: Jo, o víkendu sem chodí celá rodina. Stává se, že sem chodí každou neděli, že víte, že přijdou, a víte, 
co si budou objednávat. Jsou tu hodně stálí zákazníci, kteří se sem rádi vrací. Ono je to hodně 
postavené na těch stálých zákaznících, protože stálí by hned poznali, kdyby se pokazila kuchyň. 
Oni na to hodně dbají, tak to by byl asi průšvih. Proto u nás vaří stejní kuchaři, všechno musí být 
pořád stejný, aby se prostě nestalo, že se člověk zeptá, zda máme nové kuchaře. To se nesmí stát.   

G: A můžu se zeptat, kdo mezi ty stálé zákazníky patří? 
I: Jsou to rodiny, starší nebo sportovci i jiné známé osobnosti. 
G: Hm. Můžu se zeptat, jaký k nim máte vztah? Zajímá mě, jestli tam probíhá něco více než se 

zákazníkem, jehož vidíte poprvé?  
I: Tak asi jo, protože oni se znají s těma číšníkama. Takže když přijdou, tak se rovnou ptají, kdo 

obsluhuje a kde obsluhuje, protože oni to mají rozdělené, že každý dělá jednu část, aby si sedli na 
jeho stranu. Chodí zrovna, když on je v práci. Občas se přijdou zeptat, kdy má směnu.  

G: No, vidíte. A oplácí jim tuto vřelost nějak ten číšník? 
I: No, určitě. Oni spolu hodně komunikují, když je na to čas. Baví se spolu. Chová se k nim asi jinak, 

když za ním někdo chodí každý víkend, tak se určitě chová jinak než k zákazníkovi, kterého vidí 
poprvé.  

G: Jasně, to chápu. Říkal jste, že sem chodí někteří lidé na pracovní schůzky. Můžete mi odhadnout, 
kolik jich tu je denně? 

I: No, ty jo. To nevím. Spíš vím, že jich tu je přes týden víc než o víkendu. To vidíte, že kolikrát to 
spojí tu pracovní schůzku i s oběděm.  

G: Dobře. Všímáte si, že by sem chodili lidé večer za takovým tím posezením s přáteli? 
I: Jo, to chodí. Taky přijdou. 
G: A stává se, že by tady lidé měli také nějaké oslavy nebo tak něco? 
I: Jo, mají tu narozeniny nebo se tu slaví třeba promoce. Mají tu rezervaci. Jednou za měsíc se tu 

schází učitelky a tak. 
G: Já se trošku vrátím k Vám. Vy jste říkal, že tu pracujete tři roky. Byl jste tady někdy na Smíchově 

v době, kdy tady to centrum nestálo? 
I: Ne, to ne. Já jsem tu byl víceméně poprvé před těmi třemi lety, kdy jsem se sem přestěhoval. Já jsem 

Prahu do té doby ani moc neznal. Já jsem navíc ze začátku bydlel původně na Žižkově, takže sem 
Smíchov vůbec neznal. 

G: Dobře. Jak na Vás Smíchov působil, když jste sem poprvé přišel? 
I: No, mě to zas tak nějak extrémně nezaujalo. Tenkrát, kdybychom sem nešli na to jídlo, tak bych si 

ani nevšimnul, že tady je nějaké nákupní centrum. Já jsem třeba očekával, že nákupní centrum 
bude někde nějaká samostatná budova, ale tady je to tak okolo, že dole vidíte jenom nějaký vchod 
a nápis, ale tak nějak to zapadá. Teď je to třeba víc osvětlenější, ale dřív to bylo takový tmavší.  

G: Takže si myslíte, že by to nemělo zapadat do okolní zástavby? 
I: No, zase vůči té okolní zástavbě je to zase dobrý, že tu nestojí nějaká budova, ale že je to spojené, 

ale pro samotné centrum je to nevýrazné. 
G: Hm. Můžu se zeptat, jak hodnotíte to centrum uvnitř? 
I: Asi jako je to dobrý oproti ostatním centrům. Já tu pracuju, ale hlavně sem chodím hodně nakupovat 

do obchodů i dolu do Tesca, protože to mám kousek od baráku. Třeba oproti Novým Butovicím, 
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to nevím, no, tam je to takové mrtvé mi přijde (...) tady se vracím rád. Tady se mi to líbí, jak je to 
celé udělané, i ty obchůdky a tak. 

G: Takže sem chodíte nakupovat i na to kafe si posedět. Chodíte sem nakupovat alespoň jednou 
týdně? 

I: Jo, to určitě. Tak dvakrát určitě, protože si to odvezu s sebou domu.  
G: A na to kafčo sem chodíte taky takhle často? 
I: Jo, dalo by se to říct. Možná jsou situace, kdy tu nejsem tak často, že je to třeba jen jednou za týden 

za čtrnáct dní, ale to záleží.  
G: A jak dlouho Vám tady ta návštěva trvá? 
I: No, tak kafe s nákupem dohromady tak dvě tři hoďky, ten samotný nákup v Tescu asi tak hodinu. 

Průměrně.  
G: Dobře. Můžu to chápat tak, že spojujete práci s tím, že sem pak jdete nakupovat? 
I: No, tak to zase asi jako ne. Jako někdy po práci si sem zajdu, ale spíš upřednostňuji, když mám 

volno. Já to mám patnáct minut od baráku, takže se sem vracím. Když mám volno, tak si jdu dolu 
někdy sednout na kávu. A nejenom sem, ale spíš na ten Smíchov, protože ten se mi líbí. Je tu 
hodně restaurací, nějaké bary tu jsou. Když se chci jít někam bavit večer či o víkendu, tak se jedu 
bavit taky sem na Smíchov.  

G: Aha. A když se jdete někam večer bavit, chodíte i sem do Českého světa? 
I: Ne, to ne. Nesmí se. Kdyby někdo chtěl přijít s rodičema, tak to se může, ale třeba s kamaráda, ti by 

to mohli rušit, tak to ne. Ale lidi sem jako chodí večer, ale my nemůžeme, a ani se člověku asi 
nechce, když tu celý den pracuje. Tady je totiž asi velká nevýhoda v tom, že je to shované 
v obchodním centru. Kdyby to bylo normálně kamenné, tak by to bylo lepší. Já si myslím, že už 
to, že se sem lidé rádi vrácí, je úspěch na to, že je v centru, protože nahnat sem lidi do třetího 
patra, aby sem šli, to je tažké. Hodně lidí se sem přijede jenom najíst a pak zase hned odjedou. 
Třeba tady na té hlavní máte různé pizzerky a tam o to zakopne i slepý. Tam denně prochází 
miliony lidí, že, tak mají pořád lidi, ale tady, aby si toho lidé všimli, to není zase tak jednoduché.  

G: Dobře. A kam teda jinam chodíte za posezením? 
I: Tak jdu na pivčo někam sem do těch restaurací, tady jich je hodně. Třeba někdy chodíme do nějaké 

pivnice, kde si dáme pivo, koleno či tatarák a tak.  
G: Vnímáte, že by tam byl nějaký rozdíl mezi tou restaurací, kam si chodíte sednout, a touhle? 
I: Jako to záleží, ale mně to přijde asi stejné. To, co nabízejí tam, jako tu českou kuchyň a pivo, 

vlastně nabízíme i tady, akorát, že tady je to v obchodním centru, což je ten problém, ale to už 
jsem říkal, že jo. Rozdíl je asi v tom, když jdu do kavárny, tam je to situovaný trošku jinak, 
protože to je prostě kavárna, tohle je restaurace. Tam jsou jiné sedačky, trošku asi útulnější a jiná 
nabídka. Taky tam člověk asi radši chodí na pití než na pořádné jídlo, asi tak.  

G: Ještě bych se chtěla zeptat, když máte to volno, zda upřednostňujete nějakou denní dobu... 
I: Tak u mě je to různé, záleží, kdy mám směnu, která se mění. Někdy jdu na ráno, někdy na 

odpoledne. Ale když mám volný celý den, tak jdu na kávu nebou nakoupit spíš odpoledne, 
málokdy asi dopoledne, to ještě spím (haha).  

 
2) I: Žena, 23 let, Středoškolské vzdělání, Praha 6 – Dejvice. 
 

Délka rozhovoru:00:35:12 
Čas rozhovoru: 11:35 
 

G: Podle toho, že hovoříte slovensky, předpokládám, že nepocházíte z Prahy... 
I:...ano, já jsem ze Slovenska. 
G: A jak dlouho tu bydlíte v Praze? 
I: Dva a půl roku. 
G: A kdy jste začala pracovat v této restauraci? 
I: No, v podstatě je to tak, že hned, jak jsem přišla do Prahy, tak jsem začala pracovat v této práci. 

Chodila jsem sem se sestrou stále na obědy a na večeře, a tak jsme poznaly, že je ta restaurace 
dobrá. Pak jsem viděla, že někoho hledají, tak jsem se tu zeptatala na práci, protože jsem nějakou 
potřebovala a hledala, a tak mě přijali. 

G: Aha, to je docela náhoda. Váš kolega měl podobnou zkušenost při hledání této prace... 
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I:...ano, já vím. Já jsem s tím měla dobrou zkušenost, byly jsme spokojené s obsluhou a tak. Viděla 
jsem, že je to dobrá restaurace, tak jsem si to chtěla vyzkoušet, jaké to je. A jsem tu teď těch dva a 
půl roku. 

G: Když se teď nebudeme soustředit na to, že tu pracujete, využíváte to centrum i jinak? Třeba 
k nákupům, posezení s přáteli, do kadeřnictví atp.? 

I: Určitě. Určitě na nákupy a taky se tu setkávám s přáteli v kávárně támhle naproti v Creperii.  
G: Chodíte nakupovat do Tesca i do módních butiků? 
I: Ano, oboje. Občas si zajdu nakoupit do Tesca, protože potřebuji ty potraviny nebo drogerii, a taky 

chodím do obchodů, pokoukat se, jaké mají oblečení. 
G: Můžu se zeptat, jak často, dejme tomu kolikrát do týdne, chodíte nakupovat do toho Tesca? 
I: No, to je tak jednou týdně.  
G: A když si jdete prohlédnout oblečení, tak je to ty takto často? 
I: Tak to záleží, jak mám volno, ale asi tak dvakrát do týdne. Chodit se dívat po obchodech je pro mě 

asi milejší zábava než nakupovat potraviny v Tescu a taky mám blízko domova další 
supermarkety, takže v těch nakupují častěji než tady v Tescu. 

G: A mohu se zeptat, jak dlouho Vám tyhle záležitosti trvají, kolik jimi strávíte času? 
I: No, abych byla jako přesná, tak to asi nebudu, jo. Ale tak hoďka to Tesco, plus mínus dvě hoďky to 

kafe. Asi tak. 
G: Takže sem chodíte ve volnu, není to tak, že byste šla po práci... 
I: Ne, to určitě ne, to si ani nemůžu dovolit, protože to nestíhám. Od deváté nastupuji a končím o půl 

jedenácté, takže to bych ani nestihla.  
G: A proč si vybíráte zrovna tohle obchodní centrum, když se jdete podívat po těch obchodech nebo 

jdete na tu kávu? 
I: Jako já toho nenakupuju hodně, protože to mám docela daleko, ale když už tu jsem, tak toho využiji. 

Navíc mám Tesco nejradši z těch nákupních řetězců jako Kaufland, Billa a tak. Takže když tu 
jsem, tak si to tu nakoupím, a pak si to odvezu autem domu.  

G: Vy sem jezdíte autem? 
I: Hm, občas jo, teď jak je namrzlo, tak to není tak často, protože občas nemůžu ani vyjet, ale jinak jo. 

Je to pro mě výhodnější, protože končím docela pozdě večer, tak nechci jet noční Prahou, a je to i 
docela rychlý. Já to mám tady na tunel a hned jsem doma.  

G: Vy jste říkala, že zde nakupujete i módu. Vyhovuje Vám ten počet butiků, resp. jejich značky, nebo 
byste něco změnila? 

I: (...) Tak já nakupuji i sportovní věci, takže v tomhle ohledu je to docela dobré. Jinak tu nejsou ty 
značky moc dobré. Z těch obchodů tu jsou ty známe značky, taková ta otřepaná Zara či HM a tak, 
ale jina na výběr tu moc není. Ještě nějaké jiné značky by neškodily, třeba.  

G: A chodíte do jiných nákupních center, kde by ta nabídka tedy mohla být lepší? 
I: Určitě. Mám ráda hlavně Palladium, tam chodím taky hodně. Tam je těch obchodů víc a lepší 

nabídka. I když je pravda, že za to někdy člověk zaplatí tím, že se tam ztrácí, ale je to asi o zvyku. 
Když pak víte, kde co hledat, tak už se v tom vyznáte (ha). Ale jako ty restaurace tam zase nejsou 
na tak dobré úrovni jako tady, si myslím, a hlavně, já jsem si tu zvykla, protože od začátku chodím 
sem. Tohle centrum se mi také zda docela přehledné, dobré uspořádání a dole je hned to Tesco. 
Mám to tu ráda. 

G: Takže jste si na Nový Smíchov zvykla a docela se Vám to tu líbí. Je tu něco, co byste změnila? 
I: No, asi to, protože nemůžu chodit sem do téhle restaurace, jako ne, že nemůžu, ale prostě to je 

divné, tak bych si přála, aby tu byla jiná restaurace, protože najíst se tu, to je někdy boj. Když se 
chci v klidu najíst, tak si dám třeba palačinku v Creperii, než jít někam do fast foodu, ty nemám 
ráda.  

G: Tomu rozumím. Mohu se zaměřit na to, jak hodnotíte to obchodní centrum zvenku? Teď jsme 
bavily o tom vnitřku... 

I: Tak myslím si, že to není moc výrazné. Na jednu stranu to zapadá, na druhou stranu by to mohlo být 
víc výrazné, třeba jako Palladium nebo Chodov. Ty jsou jako samostatné budovy. Tady to máte 
nacpané mezi těmi ostatními budovami a přitom je vidět jen hlavní vchod a pomalu ani ten nápis 
není vidět. Já znam hodně lidí, kteří nejsou přímo z Prahy, ale jezdí sem často, a vůbec nevěděli, 
že je tu nákupní centrum. Zvenku to vůbec nepůsobilo.  

G: Vy jste říkala, že se zde občas scházíte s přáteli. Předpokládám, že asi tedy ne tady... 



237 
 

I: Ne, to určitě ne. To je tak dané, skoro asi jako v každé restauraci. Máme prostě stálé zákazníky a je 
divné, abych seděla vedle stolu se zákazníkem, kterého jsem včera obsluhovala, to je prostě divné. 
To chodíme raději do Creperie, jak jsem říkala, nebo do Emporia nebo Twin Cafe dole.  

G: A jak často si chodíte posedět s přáteli? Je to alespoň jednou do týdne? 
I: Skoro pokaždé, když mám volno. To záleží na směně, ale někdy to může být i třikrát do týdne, když 

mám krátkou a pracuji jen pár dní v týdnu.  
G: A co Vás láká na těch kavárnách tady uvnitř obchodního centra, že si jdete sednout tam? 
I: No, tak já nevím. Než se trmácet venku někde v zimě. V létě je to jiné, to se jdeme najíst někam ven 

na zahrádku, ale v zimě je to o tom, že si zajdeme sem dovnitř, kde je teplo, a můžeme si zajít i do 
těch obchodů. Je to dobrý v tom, že je tu vše, co potřebujeme. 

G: Takže to většinou spojujete, že jdete na nákupy... 
I: ...no, přesně tak. Buď jdeme před, nebo po, to asi záleží na situaci. Ale většinou asi na oběd a potom 

na nákupy – člověk se tam vlastně stejně dostane, protože jde z restaurací do druhého patra a pak 
do prvního a pak ven. A někdy ještě jdeme ven po okolí Smíchova, ten máme taky rádi.  

G: Je to teda tak, že si zavoláte a řeknete si, že se sejdete tady v centru? 
I: Ano, tak. 
G: A v jakou denní dobu sem nejčastěji zajdete? 
I: Tak hlavně na oběd, který pak spojíme tím kafem nebo taky nákupy.  
G: Chodíte i někam jinam do jiných restaurací mimo tohle obchodní centrum? 
I: Jako určitě. Většinou je to tak, že se sejdeme tady v Creperii, například, a pak ještě jdeme někam 

jinam, když se to protáhne. Ale nemám žádnou hodně oblíbenou, do které bych chodila nějak 
pravidelně nebo častěji. 

G: Vnímáte, že by mezi tou restaurací mimo centrum a restaurací tady Český svět, byl nějaký rozdíl? 
Vůbec v charakteru té restaurace... 

I: No, tak určitě je to v tom, že tady je to uvnitř, v uzavřeném prostoru, ale jinak mi to přijde, že hodně 
lidí je překvapených, že tady v tom obchodním centru je hodně restaurací, které jsou na principu 
fast foodu, ale pak zjistí, že tu mají restauraci s full servisem. Co se týká servisu a stolování, tak 
tam žádný velký rozdíl nevidím. Akorát tady je to takový otevřenější a působí to na lidi asi jiným 
dojmem. 

G: Jaké je podle Vás postavení Českého světa vůči ostatním restauracím tady nahoře? 
I: Tak většinou jsou tady všude fast foody, to je podle mě jediná restaurace, jinak to jsou většinou fast 

foody. Hodně zahraničních lidí vyhledává tuhle restauraci. A je to asi tím, že máme dobrou kvalitu 
a hodně stálých zákazníků, což nemusí ostatní restaurace mít. Takže to je asi o tom. Hodně lidí se 
sem vrací, protože se jim to tu líbí.  

G: Hostům se to tady teda líbí. Jak byste Vy zhodnotila tu výzdobu téhle restaurace, tedy ten interiér? 
I: Tak je to takové dřevěné, hezké. Takový český styl. Určitě se mi líbí. Rozhodně to není taková tak 

klasika, kdy přijdete do restaurace, kde máte obyčejný plastový stůl a židle. Prostě je to dřevěně a 
kolikrát jsem slyšela, že se to lidem líbí, že je to dřevěné, že je to takový ten styl.  

G: Takže na ten interiér máte převážně pozitivní hlasy. Je ještě něco jiného, co lidé hodnotí kladně? 
I: Tak ta obsluha taky a nabídka. Prostě se jim to tu líbí. Je to asi to tom, že nás to baví a je to asi vidět. 

To by prostě asi nešlo, kdyby Vás to nebavilo, a člověk by tak byl celý den na lidi nepříjemný.  
G: Dobře. Předpokládám, že Vy jste asi neznala tu dobu, kdy tady to centrum nestálo, že? 
I: Ne, to určitě ne.  
G: A jak na Vás teda ten Smíchov působil, když jste přišla do Prahy? 
I: Dobře. Akorát hodně lidí, hlavně po ránu. Ale jinak to prostředí je hezké. 
G: Vnímáte to spíše jako zastaralou čtvrť, nebo už jako moderní centrum? 
I: Tak jako zastaralá čtvrť to určitě není, ale není to ani nic extra moderního, ale ani to není extra 

zastaralé, takový zlatý střed bych řekla.  
G: Dobře. Já bych se teď chtěla trochu zaměřit na tu restauraci z Vašeho pohledu jako číšnice. Máte 

nějaká pravidla při obsluhování? 
I: Určitě. Tak určitě se tu nejvíce zakládá na tom, že když někdo přijde, tak se musí pozdravit, aby měl 

pocit, že ho vnímáme, že jsme ho zaregistrovali, že do té restaurace zašel. Určitě ten styl obsluhy, 
že podáváme meníčka, ptáme se na pití a často jim také radíme, co si mají vybrat, prostě se jim 
snažíme být nápomocní a jít jim vstříc. Měli bychom je taky pozdravit, když z restaurace odchází. 
A třeba u toho kafe a těch dezertů se snažíme jim říct, že tady toho máme hodně, aby si mohli 
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vybrat. Myslím si, že v mnoha restauracích Vám donesou jenom to, co si objednáte, aniž by Vám 
nabídli něco jiného. Člověk je pak překvapen, že si mohl dát taky něco jiného.  Prostě se tu 
snažíme, aby lidé měli pocit, že se o ně staráme. Nám nejde o to, aby sem přišli, vyprázdnili si 
peněženky a odešli, ale nám jde o to, aby si z toho odnesli dobrý pocit. Proto se sem vlastně vrací. 
To by se sem asi nevraceli, kdybych přišla a to jídlo jim hodila na stůl a zkasírovala je. 

G: A stalo se Vám nebo kolegům, že byste někdy pochybila ve svém jednání? 
I: Tak určitě je to v časech obědů, kdy je hodně lidí. To se prostě nedá se na sto procent věnovat tomu 

zákazníkovi, to prostě nejde, ale přeci se snažíme. Nás je tu dost, takže i tak to zůstává na dobré 
úrovni. Lidé jsou spokojeni.  

G: Tak to je dobře (ha). Můžete mi říct, jací zákaznící sem nejčastěji chodí? Jestli to jsou mladí či 
staří, maminky, manažeři, děti atp. Jak byste ty hosty charakterizovala? 

I: No právě, že sem chodí všichni. O víkendech sem chodí rodiny, třeba maminky s kočárky, obědy to 
jsou většinou lidé na ty meníčka a večer to už jsou cizinci a lidé, kteří si dojdou do centra na 
nákup nebo do kina a pak zajdou sem na večeři. Prostě se nedá povídat, kdo nejvíce, ale fakt od 
mladých lidí po staří. Což jsem překvapena, protože mi to připadá, že tyhle mladí nemají většinou 
peníze, ale přesto chodí do restaurace na jídlo, byť domácí stravování je daleko levnější.  

G: Myslíte lidi kolem dvaceti let? 
I: No, i mladší někdy. Ale tak od té dvacítky i staří.  
G: Všímáte si, že by do té restaurace chodili spíše muži, nebo ženy? 
I: Hm, tak asi je to víc mužská záležitost. Je pravda, že především ti manažeři z těch officů sem chodí, 

ale někdy to jsou taky smíšené páry, někdy ženské, ale to je pravda, že těch je míň. Pak taky 
rodiny, kde máte většinou otce a matku, že. Ale tak třeba ráno a přes ty obědy je to více mužů. 
Není to asi tak, že by tu byla jedna žena na sto mužů, ale určitá převaha mužů tu asi je. Teda podle 
mě.  

G: Když tedy ráno otevřete, jací lidé jsem zajdou? 
I: No, většinou sem chodí stálí zákazníci na kafe a často tu mají také schůzky, je vidět, že se tady 

v tom Čekým světe dají sraz, protože vlastně otevíráme kolem desáté, což už není tak brzo na ty 
schůzky. A potom od dvanácté začínají ty obědy, to jsou ty meníčka, na ně jdou lidi, kteří pracují 
v těch kancelářích okolo nebo pracují v místních obchodech, no, a pak se to trošku uklidní a večer 
je to smíšené, většinou lidi zvenku a cizinci v tomhle zimním čase.  

G: Dobře, ráno je to takové klidnější, pak máte špičku kolem dvanácté, pak se to trošku uklidní – 
v jakém časovém rozmezí se to uklidní? 

I: Tak obědy trvají tak od dvanácté až do té třetí, pak se to trochu uklidní a kolem té páté šesté to začne 
znovu.  

G: Kdo sem teda chodí v době těch večeří? 
I: Zase hodně lidí z officu. Ale většinou tu jsou potom větší skupiny, hlavně ti cizinci. Třeba v tomhle 

období tady máme strašně hodně Rusů. Ale strasně hodně. Mně se třeba stává, že mám jednu 
celou stranu obsazenou Rusáky. Hlavně v předvánočním i v povánočním čase. Ale jinak chodí i 
Angličani, Francouzi a tak.  

G: Dobře. Ještě se zeptám na seniory, na ty lidi kolem šedesáti sedmdesáti let... 
I:...ano, chodí sem. Někteří na svíčkovou, jiní na víno. Jako není jich mnoho, většinou to jsou ty stálí, 

kteří sem přijdou na to meníčko, dají si víno a tak. 
G: A v jakou denní dobu sem převážně tyhle senioři chodíte? 
I: No, já myslím, že tak po obědě. Někteří teda i na ten oběd, ale víc asi kolem té čtvrté. Ale zase 

kolem té osmé už je tady nevidíme. To už tu jsou většinou ti mladší, kteří sem jdou do kina nebo 
se najíst a dát si vínko s přáteli, posedět a tak.  

G: Vy jste říkala, že sem chodí na to jídlo manažeři z okolních kanceláří. Víte, proč si volí zrovna 
Český svět? 

I: Já kdybych byla na jejich místě, tak si také zvolím tuhle restauraci. Asi to je tím, že to meníčko je 
dobré. Prostě přijdou sem, nají se a zaplatí. Je to rychlé, my se snažíme to meníčko dát co 
nejrychleji, protože víme, že mají jen tu půl hodinu na ten oběd, aby sem došli a najedli se. Možná 
i na to se spoléhají, že vědí, že to budou mít na stole rychle.  

G: Je nějaký rozdíl mezi tím všedním dnem a víkendovým? 
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I: Určitě. Tady se setkávají spíše ty rodiny, už to není o těch meníčkách, manažera v obleku tady 
vidíme málokdy. Rodina si dojde do obchodního centra na nákupy, pak jdou na oběd a večer do 
kina.  

G: Zeptám se na to, co si lidé nejčastěji objednávají. 
I: Tak určitě dávají přednost té české kuchyni, jo. Svíčková, guláš, kachny a tak. Hodně lidí sem chodí 

hlavně kvůli té svíčkové, asi se o nás říká, že máme dobrou svíčkovou, protože vážně hodně lidí 
sem chodí. Méně si pak dávají ty těstoviny, hlavně ženy.  

G: A co si lidé dávají nejčastěji k pití? 
I: Většinou nealko, cola, kafe, minerálky. Alkohol asi ani moc ne. Teda nealko a pivo, to si hodně 

dávají k tomu českému jídlu.  
G: Chodí sem lidé také za jíným účelem než jenom za občerstvením? Všímáte si, že by se tu konaly 

například schůzky, nějaká rodinná setkání nebo tak nějak? 
I: Určitě. Máme tu pracovní schůzky, pořád vidíme, že sem páni postupně dochází, tak to my hned 

víme, že jde o pracovní schůzku. Navíc si k tomu vezmou notebooky a probírají se různými papíry 
a často jsou taky oblečeni v saku nebo nějakém společenském oděvu. Taky tu máme oslavy, 
většinou takové menší promoce, že si dojdou na oběd, hlavně o víkendech. Určitě tu máme. Před 
Vánocemi tu máme firemní schůzky nebo ty vánoční srazy, že se lidé z práce dojdou najíst.  

G: A ty firemní schůzky si předem zamlouvají? 
I: Ano, většinou se dojdou zeptat, jestli jim můžeme srazit nějaké ty stoly. My tu totiž nemáme 

takovou kapacitu, abychom sem mohli umístit nějaké velké stoly, takže jim většinou spojíme 
několik stolů, záleží na kapacitě. Prostě se snažíme tu velkou skupinu usadit. 

G: Já si moc nedokážu představit, jak jsou třeba ty promoce časté. Konají se tu alespoň jednou za 
měsíc? 

I: Já myslím, že ano. Ale jako nedá se to přesně říct. Není to tak, že by to bylo nějak pravidelné. 
Jednou to jsou dvě do týdne, podruhé pak zase jedna za měsíc.  

G: A co ty pracovní schůzky, ty se konají častěji? 
I: No, určitě. Těch je tu několik denně. Někteří lidé se sem vracejí i vícekrát za den. Jdou ráno na kafe, 

potom dojdou na oběd a večer dojdou na kafe ještě s nějakými jinými lidmi.  
G: Ráda bych se zaměřila na ty stálé zákazníky. Mohla byste mi říct, jaké skupiny lidí je tvoří? Jsou to 

mladí lidé, senioři, rodiny nebo tak? 
I: To je strašně těžké říct. Spíš Vám povím, že je tu strašně moc stálých zákazníků – jsou tu například 

staří lidé, kteří sem dojdou na víno, jsou tu dva páni, kteří sem dochází na červené víno, potom tu 
máme jednu starší pani, která chodí skoro každý den na meníčko, máme tu mladý lidi, kteří chodí 
taky skoro denně, máme tu rodiny, které chodí teda hlavně o víkendu, taky jenom maminky 
s kočárky, protože pro ně je asi daleko lepší se tu pohybovat s kočárkem než venku.  

G: Aha, takže taková různorodá skladba. Máte k těmto zákazníkům vřelejší vztahy? 
I: Tak asi ano. Ale je to spíše ta vřelost z jejich strany, že když přijdou, tak se Vás zeptají první, jak se 

máte, co je nového, jak se vede v práci. Lidi, kteří mě znají, se usmívají už z dálky a já většinou už 
vím, co si dají, tak jim to automaticky přineseme. Většinou to jsou ty lidi, kteří mají ten zájem, tak 
se s nima trochu víc bavíme. Přece jenom jsou už trošku víc otevřenější než lidi, s nimiž se vidíme 
poprvé.  

G: Jasně. Má vliv na obsazenost nějaká událost, která se koná v obchodním centru? 
I: To bych neřekla, ale spíš je to podle období. Rozhodně je víc lidí v období Vánoc a vůbec zimy, 

protože si myslím, že vyhledávají víc ty uzavřené prostory, kde je teplo. Myslím si, že ta zima je 
asi silnější než to léto, kdy chodí lidé na zahrádky.   
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Rozhovory s informátory-návštěvníky v kavárně Creperie dne 22. října 2009 
 
1) I1: Žena, 20 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 5-Smíchov. 

I2: Žena, 20 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 5-Smíchov. 
 

Délka rozhovoru: 00:17:29 
Čas rozhovoru: 13:10 
 

G: Mohu se vás, dámy, zeptat, jak často navštěvujete tohle obchodní centrum Anděl? Dejme tomu, 
kolikrát do týdne? 

I1: Já myslím, že my velice často, protože mi tu kousek odsud bydlíme, takže pro nás je to takové 
centrum, když chceme někam jít. 

G: Takže je to tak jednou dvakrát do týdne? 
I2: To určitě. Třikrát určitě. 
G: Takže ta blízkost je ten důvod, proč chodíte převážně do tohohle centra? 
I1: Ano, protože je to nejblíž, je to nejblíž... 
I2: ...a protože je tu všechno?! Kino, kavárny, hospody, obchody.  
G: Takže využíváte všechny tyhle možnosti? Kino... 
I2:...to teď plánujeme. 
I1: Ještě jsme neměly možnost, ale určitě chceme chodit. 
G: Dobře. Je tu něco, co se vám tu na obchodním centru líbí, nebo je tu naopak něco, co vám vadí a 

změnily byste to? 
I1: Mně se líbí, že je to takový dobře rozdělený, že je tu ta část, kde si člověk může dát to kafe, prostě i 

bowling, kino, a zároveň, když chce jít na nákupy a najíst se. Jak je to organizovaný. Tak asi. 
I2: Vystihlas to perfektně. 
G: Aha. Takže vám vyhovuje to uspořádání služeb. A jak byste zhodnotily tu vnější podobu, kterou 

vidíte, když jdete například od tramvaje. Ale vchody jsou samozřejmě i z boku. 
I2: Nádhera. Večer – nádhera. Krásně je to nasvícený, to se mi dost líbí. No, já myslím, že i ve dne to 

vypadá dobře, moderně. To je určitě důležitý. 
G: Takže to pro vás nepředstauvje nějaké ošklivé monstrum? 
I2: Mně to nevadí. Nemyslím. 
I1: Mně se ty modernější stavby líbí, takže já s tím problém nemám. 
I2: Mně to taky nepřijde, že by to byla nějaká pěst na oko. 
G: A třeba v porovnání s tou budovou Zlatý Anděl ING společnost naproti, tou prosklenou budovou... 
I2: Mně se to sem hodí, líbí se mi to, jak je to celkově takový komplex. 
G: Říkaly jste, že bydlíte kousek odsud. 
I1: Ano, tady na Praze 5, asi tři zastávky tramvají.  
G: Znáte tu dobu, kdy tady to centrum ještě nestálo? Byly jste tady? 
I1: Právě že vůbec, my jsme se teď přistěhovaly do Prahy, začaly jsme tu studovat a máme tu kousek 

podnájem. 
G: Dobře. Tomu rozumím. Tak se zeptám jinak. A když jste se sem přistěhovaly, jak na vás Smíchov 

působil? Jaký na vás dělal dojem? 
I1: Mně se líbí moc, protože je skvělý spojení tramvaje a metra, do centra to mám kousíček a do školy 

vlastně taky.  
G: Můžu se zeptat, kde studujete? 
I1: No, Fakultu humanitních studií tady v Jinonicích. To je právě na béčku a je to blízko. 
G: Hm, to je pravda. A měly jste již možnost porovnat Smíchov s jinými částmi Prahy? 
I1: To jsme právě moc neměly. Jako když se odjede dál od centra, tak je vidět, že ty budovy jsou starší 

a některé ty čtvrti jsou nebezpečné, ale tady se jako nebojím.  
I2: Já naprosto souhlasím. Jako je fakt, že když tu jdete v jedenáct večer, tak je tady strašně moc lidu, 

to se ani bát nemůžete. Je tu strašně moc lidí. Školáku, studentů, lidí z práce, takže tady to není 
nějak hustý místo.  

G: Hm. Mohly bychom se zaměřit na interiér tohohle centra? Je tu něco, co se vám líbí, například 
barvy, módní značky, materiál atd., nebo naopak něco, co byste tu změnily? 
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I1: Tak já se tu občas ztrácím (haha). Ale to se poddá. Teď jsem měla situaci, že když jsem něco 
hledala, tak si člověk musí uvědomit, kde to je, protože je to obrovský, ale asi je to jenom o zvyku. 
Jako není to tak, že by to bylo nějak špatně uspořádaný, spíš si člověk musí zvyknout.  

G: Byly jste už v jiném obchodním centru? 
I1: Tak spolu jsme nakoukly do Palladia a na Zličín, to je taky docela blízko. Ale tam jsme byly jen 

jednou (...) zatím. 
G: Dokázaly byste mi je porovnat tady s Andělem? 
I1: No, tak asi ten Zličín je větší, je tam víc obchodů. Vlastně i to Palladium... 
I2:...ale to Palladium je pro mě teda zasa zbytečně drahé. Jako značky dobrý, ale drahý. A o tom, že se 

tam ztrácíme, nebude snad ani řeč (haha). 
G: Jasné (ha). Mohly byste mi popsat, jak vypadá vaše návštěva, od okamžiku, kdy vyjdete, až do 

okamžiku, co odejdete? Kam jdete, co tam děláte a tak? 
I1: Tak to záleží také na finanční situaci, samozřejmě. Když je dobrá, tak jsme tu dlouho, projdeme 

obchůdky, co se líbí, co se nelíbí, někdy nějaký ten obídek a většinou káva to zakončuje a pak 
jdeme.  

G: Dobře. To jsem získala přehled o tom, jaký je asi průběh vaší návštěvy. Vidím, že dneska jste tu ve 
dvou. Můžu se zeptat, zda sem chodíte pokaždé ve dvou, resp. s nějakým doprovodem? 

I1: No, tak to určitě. Většinou spolu dvě. Sama jsem moc nechodím, leda pro nákup potravin. 
I2: No, to je pravda. Ve dvou si to člověk asi užije lépe než sama, hlavně ty nákupy oblečků (ha). 
G: A jak dlouho tu teda většinou jste? 
I2: Tak dvě hoďky, možná i tři. To zase záleží na aktivitách, kam jdeme, co chceme stihnout a udělat, 

jestli některá z nás něco potřebuje a tak. 
G: Vrátím se ještě k té návštěvě. Chodíte do těchto restaurací, ať už sem nebo jinam, pokaždé, když 

jste v centru?  
I2: No, zatím jsme tu vždycky byly. Zatím je to pravidelně, ale jak říkám, nebyly jsme tu mockrát. 
G: A když tedy řekneme, že je to zatím pravidelně, zajímalo by mě, zda vždy spojujete občerstvení 

tady v restauracích s nákupem třeba oblečení nebo potravin. 
I2: Tak třeba dneska jsme nenakupovaly, ale jinak taky.  
G: Takže dneska ne? 
I2: Tak jako vyloženě pravidelně na nákup, to ne.  
G: Takže dneska rovnou sem. 
I2: Ano, rovnou sem. 
G: To by mě zajímalo. Co vás sem do této kavárny láká? Proč sem chodíte? 
I1: Tak je to tady takový příjemný, člověk si tu v klidu sedne, může se vlastně připojit i na internet, 

když potřebuje. Mně se tu líbí.  
G: Bylo to tedy tak, že jste si zavolaly a řekly – sejdeme se na Andělu a půjdeme nahoru na kafe? 
I2: Hm, sejdeme se na Andělu a jdeme na kafe sem. 
G: A je to místo, kam byste si šly posedět i na vínko? Tím nemyslím dát si kafe a jít, ale opravdu večer 

místo jiné hospody... 
I2: Tak to já jo.  
I1: Tak to já bych asi nešla. 
I2: Já bych šla. Je to v tom smyslu, dát si kafe, vínko a pak jít někam jinam, do centra, zapařit. Ale 

jako pít tu do rána, to ne. Ale dát si tu to vínko, jednu dvě sklenky, proč ne. Z mého pohledu.  
G: A proč by jste si zvolila na to vínko právě tuhle kavárnu?  
I2: Tak právě, jak to máme od bytu co nejblíž, tak tady můžeme dát sraz ze všech stran, jak se to 

schází ze všech škol, jsme totiž čtyři holky, takže to můžeme brát jako místo srazu, takovou 
centrálu, a odsud se někam zase pohnout.  

G: Tady na Smíchově je hodně restaurací mimo obchodní centrum. Mohly byste mi porovnat tuto 
restauraci s restaurací venku, pokud jste v nějaké byly? Vidíte v tom nějaký rozdíl? 

I2: Já to vidím spíš jako opravdovou kavárnu, kam si člověk jde dát to kafe odpoledne, popovídat si 
s kamarádkama, ale večer bych šla tam, kde je něco živějšího, třeba nějaká muzika. Je tam taková 
ta večerní atmosféra. Tady to na mě působí tak, jako dát si ten obídek, salát, kafe, ale není to 
večerní.  

I2: A já jak říkám, já bych sem šla. Sklenku dvě a pak se někam šoupnout. 
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I1: Já bych sem šla, kdybychom šly třeba do toho kina nebo na ten bowling, tak to třeba spojit s tím, to 
je vlastně hned vedle, ale vyloženě sem, když si jdeme večer posedět, to asi ne.  

I2: To jsem neřekla. Dát si tady, začít a pak skončit někde jinde.  
G: Takže by to mohlo vypadat tak, že kdyby Vám v pátek někdo zavolal a řekl, ať jdete někam ven, 

aniž byste věděla, jestli se hnete někam jinam, třeba na nějakou diskotéku, byla by to jedna 
z možností jít sem? 

I2: Byla by to jedna z možností, ale nevím, jestli bych sem šla na sto procent, ale uvažovala bych o 
tom.  

G: Já bych se chtěla ještě vrátit k tomu, zda byste mi mohly porovnat tuto restauraci s restaurací mimo 
obchodní centrum. Je tam ještě nějaký rozdíl, kterého jste si všimly? 

I1: Tak určitě je to tu takový otevřenější komplex, takže když jde člověk do normální restaurace, tak je 
to takový útulnější, má tam atmosféru jinou než tady.  

I2: Přesně tak. 
G: Jasně. Proč si z ostatních restaurací v obchodním centru volíte právě kavárnu Creperii? 
I1: Hm, tak jelikož je tady všude okolo převážně to občerstvení, tak tohle je opravdu na tu kávu. Že si 

člověk může dát něco i k tomu, nejaký salát nebo něco malého. Okolo jsou jen ty fast foody. 
G: A ty nemusíte? 
I1: Tak přinejhorším si člověk něco dá, ale měly bysme se snažit tomu vyhýbat. 
I2: A obě si rády zapálíme a tady se může kouřit (ha). 
G: Je tu ještě jiná restaurace, kam byste šly? 
I1: Tak nám se líbila ještě támhleta naproti, ten Český svět. Tam se nám líbílo. 
G: A co se vám tam líbilo? 
I2: Tak je tam velice příjemná obsluha, viď, a je to tam (...) mně připadá ta restaurace taková domácí 

atmosféra, že to je opravdu (...) než třeba Mcdonald, tam je to (...) no, hrozný. Vzít hamburgera a 
jít.  

G: Co si tu nejčastěji dáváte? 
I1: (ha) Tak to latéčko.  
I2: Jo, latéčko.  
G: Mohu se zajímat o to, jaký je váš názor na tenhle interiér? Myslím této kavárny. 
I1: No, já jsem říkala, že mně se moc líbí ty deštníky. Já si připadám jak někde na pláži, nějaká cizina 

nebo tak (ha). 
I2: Mně zase ne. Prostě tu nesvítí sluníčko. Blbá odpověď, já vím, ale jasná a stručná.  
G: Je tu ještě něco jiného, co se vám tu líbí? 
I2: Sedačky, příjemný. 
I1: Příjemný sezení, určitě.  
I2: Pak taky obsluha – vzorná, milá, příjemná.  
I1: Bez problému.  
G: Celkový dojem?  
I1: Určitě doporučuju. 
I2: Já bych sem zašla ještě x-krát a zajdu.  
G: Já bych se ještě vrátila k tomu, jak jste říkala, že si připadáte jako na pláži. Působí to na Vás, že to 

má nějaký styl? 
I1: Mně připadá jako nějaký mořský styl. Takový Řecko, Itálie a tak. 
G: Je to tak, ta kavárna je francouzského stylu.  
I1: Jo, je to tak. Já jsem teda neřekla tu Francii, ale je to tak. Odlišuje se. 
I2: To je pravda. To je vidět. 
G: Mohu se zeptat, jak vypadá průběh návštěvy této kavárny? 
I1: Tak podíváme se, jestli je vůbec volno. Vybereme kuřáckou část... 
I2: ...podíváme se, co nabízejí, vybereme si a diskutujeme. 
G: A o čem?  
I2: Ježíši, o všem. Tak dneska hlavně asi o škole. Školu teda. A potom normální takový ty starosti 

života. Normálka. 
I1: Asi tak. 
G: Diskutujete o něčem vážném? Tím nemyslím jenom rodinné tragédie, ale třeba i společenské či 

politické události. 
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I2: Tak to ne. Ani politiku, ani třeba hospodářskou krizi (ha). Na to není nálada. 
G: Rozumím. Preferujete nějakou denní dobu, kdy chodíte do obchodního centra? 
I1: Teď převážně po tý škole, tak nějak po tom obědě, takže ten polední čas.  
G: A dopoledne nebo navečer? 
I2: Dopoledne to určitě ne, to jsme ve škole. A večer jsme tu ještě nebyly, ale myslím si, že to taky 

přijde.  
G: Přestože jste tu poprvé, všimly jste si, že sem chodí nějaký typ lidí – třeba maminky, mládež, 

důchodci nebo tak nějak? 
I2: Mně přijde, že všichni.  
I1: Já bych taky řekla, že je to taková... 
I2: ...všechny věkové kategorie, všechny typy lidí. Pražáci i ne. Všechno. 
G: Představuje pro vás obchodní centrum důležitou součást života? Říkaly jste, že jste tady krátce a 

hned jste zavítaly sem... 
I1: Bohužel jo.  
I2: Tak (...) když chceme jít na ty nákupy, tak hlavně ty obchody, ale i taková výplň společenského 

života, když chceme jít mezi lidi. To kafe si můžeme dát i doma, ale radši si ho jdeme dát do té 
kavárny. Nějaký ten společenský život.  

G: Vy jste říkala, že pocházíte odjinud než z Prahy... 
I1: No, z jižních Čech. 
G: A změnil se nějak způsob trávení času? Já nevím, zda tam u vás máte také obchodní centrum, ale 

změnilo se to nějak příchodem do Prahy? 
I2: Tak máme, takže to známe. Ale myslím, že se nezměnil (...) nebo jo? 
I1: Ne, to asi ne. 
 
2) I1: Žena, 57 let, Středoškolské vzdělání, Telefonní manipulantka, Praha 4-Braník. 

I2: Žena, 58 let, Středoškolské vzdělání, Účetní s personalistikou, Příbram. 
 

Délka rozhovoru: 00:16:04 
Čas rozhovoru: 14:12 

 
G: Mohla bych se zeptat, kolikrát do týdne navštěvujete tohle obchodní centrum? Popřípadě, je-li to 

méně, kolikrát do měsíce? 
I1: No, my jsme tady každej měsíc s kamarádkou, většinou. 
I2: Tak to já nemůžu říct, já tak jednou až dvakrát za čtvrt roku, může se stát, že jednou do měsíce, ale 

to možná.  
G: Proč si vybíráte zrovna tohohle obchodní centrum Nový Smíchov?  
I1: Máme to dobře na cestě z obou stran, protože přítelkyně jezdí z Příbrami, takže to má blízko, a já 

se přizpůsobím, aby to měla co nejblíž.  
I2: No, to vona přístě pojede do Příbrami, abychom to měly stejný, protože sem furt jezdím já. No to 

je jedno. Ale tady je to takový komplex, že jo, takže když chceme kouknout po krámech, tak 
koukneme po obchodech, no.  

I1: (hahaha). 
G: Takže to se vám tu líbí, že tu jsou obchody, do nichž můžete chodit. Je tu ještě něco jiného, co se 

vám líbí, nebo naopak něco, co se vám nelíbí?  
I1: No, že si tady nakoupíme příležitostně, ani s tím třeba nepočítáme, no. Že si uděláme radost. 
G: Mohu vědět, zda vždycky, když sem jdete do obchodního centra, se jdete občerstvit i do restaurací 

tady nahoře? Nemyslím tím jen tuto kavárnu Creperii, ale třeba i jiné.  
I1: No, sem nahoru. Jestli myslíte sem, tak to jo. 
I2: Asi jo no, asi nehledáme něco někde venku.  
G: A spojujete tu návštěvu tady těch restaurací s těmi nákupy v obchodech? Jde mi o to, zda se vám 

někdy stalo, že jste si sem šly vyloženě jenom posedět, aniž byste tady nakupovaly. 
I2: No, dneska sme si šly posedět, ale asi se pujdeme beztak podívat, protože vždycky žena něco 

potřebuje, že jo. 
I1: Tys to řekla úplně románově (haha). 
G: (haha). 
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I2: (haha). A vyloženě nutně.  
I1: Ano, žena vždycky něco potřebuje, je to pravda. Tak něco zhřešíme.  
G: Jasně, takže když půjdete dolů, tak se cestou podíváte a pokoukáte. 
I2: No, jasně. Přesně. A když ne butiky, tak aspoň kosmetika. Myslím si, že tam určitě. Chlapa 

nesmíte s sebou brát, nikdy.  
G: Co si tady v té kavárně nejčastěji objednáváte?  
I1: Tak většinou ten salát, nějakej ten kuřecí.  
I2: Salát, kávu, víno. Nebo nealko nějaký, minerálku. Vodu.  
G: A proč si vybíráte zrovna kavárnu Creperii? 
I1: Tak o tom jsem vůbec nepřemýšlela, teda.  
I2: My jsme se dívaly, že je tady dost salátů, za prvé, těch dost čerstvejch, a je tu velkej výběr, a 

protože jsme nechtěly klasický jídlo, tak jsme si říkaly, že si dáme ten salát. Protože máme malý 
hlad. 

I1: A já jestli bych mohla ještě říct, tak je tady hodně mladých lidí a mně to dělá dobře (hahaha). 
G: (hahaha).  
I2: To já jsem si vůbec nevšimla.  
I1: To já jo. A mně to dělá dobře, když jsem mezi mladejma.  
I2: Protože když se podíváte, kde je, jsme zrovna o tom s M. mluvily, dost lidí, tak tam je většinou, si 

myslím, to jídlo dobrý.  
G: Takže i tady?  
I2: Já si myslím, že to je takový punc tady tý kavárny.  
I1: No, to je taková reklama, že ty lidi chodí za dobrým.  
I2: Protože když se kouknete třeba naproti, tak tam nesedí nikdo, tak proč, že jo. No, tak asi zřejmě to 

bude něco mít do sebe, že jsou čerstvý ty saláty, není to upatlaný, je to docela dobře udělaný, 
prostě jedno k druhýmu. Dobrý posezení zkrátka. 

G: Upřednostňujete nějakou denní dobu, kdy sem chodíte, teda v souvislosti s tím, že sem dojíždíte? 
I2: No, kolem poledního většinou, viď.  
G: A proč zrovna v tuto dobu? Máte k tomu nějaké zvláštní důvody?  
I2: To není důvod, to je tak, že já přijedu na tu dobu do tý Prahy, a tím pádem to zrovna vyjde takhle 

časově, jako tady. Kdybysme se měly sejít ve tři, tak sem půjdem ve tři. To není důvod.  
G: Takže je to nepravidelný, v závislosti na tom, jak se domluvíte.  
I1 a I2: Ano, ano. 
G: Mohly byste mi říci, jestli sem do obchodního centra chodíte samy, nakoupit si a podívat se, nebo 

v doprovodu, tedy s nějakou osobou? 
I1: Tak většinou s někým, no. S nějakou kamarádkou. 
I2: Tak samozřejmě sem chodím s přítelkyní, právě s tou, s kterou tady dnes sedím. Sejdeme se tady a 

posedíme a taky se pokoukáme po obchodech. Sama jsem tu taky dřív byla, ale mockrát ne. 
G: Mohly byste mi popsat, jak vypadá vaše návštěva kavárny? Od okamžiku, kdy sem vstoupíte, až po 

tu dobu, co odcházíte. 
I1: Tak nejdřív jdeme na WC (hahaha). My si většinou vybereme volný stůl, kde bychom byly samy 

dvě nerušený, teda pokud možno, a pak si obě vybereme, co nám chutná, a pak si začneme 
povídat.  

G: A to by mě zajímalo, můžete mi naznačit, o čem si povídáte?  
I1: No, tak o rodinách. A vo dětech.  
I2: To víš, že jo. A vo všem možným.  
I1: I vo práci, co se děje.  
I2: Prostě probereme, na co je čas.  
I1: A co jsme prožily za tu dobu, co jsme se neviděly. Tak obecně.  
G: A probíráte i vážná témata? 
I2: Určitě. Všechno. Co na srdci.  
G: To je zajímavé. Setkala jsem se totiž s tím názorem, že někdo říká, že tohle prostředí není na to, 

aby se zde probírala vážná témata.  
I2: Já bych řekla, že tím, že sedíme samy dvě u toho stolečku, tak je to takový osobní. Kdybysme měly 

sedět jako takhle někde víc to, tak to by asi ne. Jako já bych taky raději seděla někde v útulný 
kavárničce, tam si zase nedáte ten salát. Takže takový kompromis, no.  
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G: Rozumím. A je tahle kavárna místo, kam byste si šly posedět s přáteli na vínko?  
I1: No, to asi mimo.  
G: Máte nějaké svá oblíbená místa, kam si chodíte posedět? 
I1: Jo, to určitě.  
G: A jaké jsou důvody toho, že byste si šly raději posedět jinam?  
I2: No, tak je to příjemnější posezení.  
I1: Není tam takový hluk, ad jedna, a je to prostě intimnější. Jo. 
I2: No, na posezení s přáteli si myslím, že je lepší ta hospůdka.  
I1: Většinou se to tam i zadá, tedy předem objedná. 
G: A s těmi přáteli tam v těch restauracích sedíte třeba celý večer? 
I1: No, to je na celý večer. Až třeba do noci.  
I2: Nebo třeba do rána, viď (ha).  
I1: (haha) Do rána, to už je dávno. Ježiši, to už si nepamatuji. To bych musela pátrat v paměti.  
G: A když se sejdete tady v obchodním centru, jak dlouho tu jste? Jak dlouho trvá vaše návštěva? 
I2: No, tak jsme tady od tý jedný, tady budeme ještě tak hodinku, pak se pudeme podívat, možná, že si 

ještě někde dáme kafe (...) No, v tom obchoďáku budeme tak do těch pěti. No, možná do tý pátý 
hodiny.  

G: A to kafčo byste si daly zase tady v obchodním centru? 
I2: No, tady, ale někde jinde. 
I1: No, ale tady v tom obchoďáku.  
G: A byly jste i v jiných restauracích tady v obchodním centru?  
I1: Jo, byly jsme. My jsme to tady vyzkoušely skoro všechno. My už sem chodíme tolikrát.  
I2: Teď zrovna nevím, který... 
G: A jak byste zhodnotily porovnání s ostatními restauracemi tuto kavárnu? 
I2: Tak tahle se mi líbí, je hezčí než třeba u těch... 
I1: ...tady je jako dobrý, že tu mají vlastně všechno. Komplex. Že si člověk může dát salát a třeba 

nějaký ten pohár. Nebo dejme tomu tu kávu.  
I2: Ale vždyť ty to nejíš.  
I1: No, ale můžu si dát to kafíčko (haha). No, ne, viděla jsem to, že to v nabídce mají. Ten komplex je 

tady takový celý, ta široká nabídka. Nemusím, když mám chuť na kafe, jít jinam.  
I2: Víš, proto sem asi choděj mladý, protože kdybysem chodili i jako klasika, třeba starší nebo ještě 

starší, tak ty by chtěli to klasické jídlo, že jo. Taky by třeba ten salát už nepřežvejkali.  
I1: (hahaha). Tak snad ten problém nebudeme mít brzo taky.  
G: (hahaha).  
G: A je tu ještě něco, co se vám na tom interiéru líbí?  
I1: Tak je to tady docela hezký.  
I2: Mně se líbí, že tady mají slunečníky a nesvítí sluníčko (...). To myslím ironicky. Já si dělám 

legraci. Ale tak je to příjemný, hezky se na těch židlích sedí. 
I1: A taky je fakt, že tady nejsou upatlaný stoly. Že to tady je čistý.  
I2: To bychom si nešly sednout.  
I1: No, to ne, ale bejvá to. 
G: A když se podíváte na ten design, vyniká to nějak? 
I1: Já si myslím, že to splývá všechno v jednom. Když se takhle člověk rozhlídne, tak je Vám jedno, 

kde sedíte. Jako kdyby dávali všude stejný jídlo, tak je vám jedno, kde sedíte.  
I2: Ale jako určitě si radši sednu tady, do těhle židliček, než vedle do těch plastovejch. 
I1: No, tak to jo. To rozhodně.  
I2: Tam bych se cítila jako v jídelně, tady je to aspoň trošku kavárenský. Ale dobře se tu sedí. Je to 

pohodlný.  
G: Je tu naopak něco, co se vám tu v celém objektu obchodního centra nelíbí?  
I1: Já nesmím chodit ke kraji.  
I2: No, já nesmím chodit s M. k zábradlí, tam já ráda, ale ona má fobii z výšek. Ale jinak je to dobrý.  
I1: Víte co, já o tom ani tak nepřemýšlím. Jestli to má nějaký vady nebo nevady. Když prostě něco 

chci, tak se tam podívám a koupím to.  
I2: Jako my jsme typy, obě dvě jsme stejný v tom, že nám nevadí to nákupní centrum. Znám zase lidi, 

kterým to vysloveně vadí, že jdou do obchodu, kde mají jen to, co potřebujou – boty do bot, oděvy 
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do oděvů. Ale nám tohle nevadí, my to projdeme klidně, ale neříkám, že bych taky (...) ale je 
pravda, že on ten Baťa je tady taky.  

I1: Mně se to naopak líbí, že to je všechno pohromadě. Neříkám, že jsem ze začátku, jak jsem úplně 
z jiný doby, neuměla jsem nakupovat. Jako nepochopila jsem, že si teď můžu vzít několik 
ramínek, jo, já jsem furt čekala, že mi někdo řekne – tohleto si vemte, nebo nesmíte vzít, ale jak 
jsem pozorovala ty mladý, tak to okoukáte, že si to vše navalí, všechno vyzkouší, buď to vrátí, 
nebo si to nechají, tak tohle mi hrozně dlouho trvalo. A myslím si, že ani do dneška... 

I2: Ale jo, když už se jednou svlíkneš, tak je to paráda. Já se nesnáším svlíkat a zase oblíkat.  
I1: No, právě. To je paráda, že si toho můžeš vzít víc. Nabrat si to.  
G: Takže vám tu nic nechybí?  
I1: Ne, to ne. Jednou nám dokonce udělali i to, pamatuješ, jak jsme sháněly to třičko a to děvče nám 

zavolalo do jiného centra, kde to měli.  
I2: Jo, jo. To bylo na Flóru. To bylo příjemný. 
G: Kdy jste říkaly, že máte nákupní centra rády, chodíte i do jiných? 
I1: Tak navštěvujeme i jiná obchodní centra, jsme přece moderní ženské, které rády nakupujou (haha). 

Když teda nechodíme sem, ale sem chodíme nejradši, tak třeba na ten Zličín, to je dostupné na 
metru a je tam hodně krámků, kam se můžeme jít podívat. Ale třeba zase na to posezení to tam 
není moc dobré, protože tam není tolik těch restaurací. 

I2: No, občas, když zajedu do Prahy, tak se juknem na Zličín.  
G: Dobře. A vy se tady na Smíchově scházíte pravidelně už několik let, že?  
I1: No, ano.  
G: A znáte tu dobu, kdy tady to obchodní centrum ještě nebylo?  
I1 a I2: No, to určitě.  
G: A jak to tu vypadalo? Protože já tu dobu třeba neznám, tak bych si ráda udělala obrázek.  
I2: No, Smíchov byl hroznej.  
I1: Teď se to tady změnilo, to je úplně krásný centrum, no. To bylo hrozný.  
I2: Mně by teda nepřišlo, že by se Smíchov nějak změnil... 
I1: Ježiši, to byla přece tak hrozně špinavá čtvrť.  
I2: No, vokraj Prahy.  
I1: No, dobře, ale teď už je to takový na úrovni. Ty chodníky a tak. Já když tu jsem často s D., tak to 

vidím.  
I2: Já když tu jsem, tak se pohybuju tady uvnitř, a pak přejedu metrem na nádraží.  
I1: Jo, ta výstavba tady změnila hrozně moc. 
I2: No, tak asi jo.  
I1: Původně to byla vlastně ta dělnická čtvrť. Jako teď Žižkov, ten se teď taky změnil. Jako ono se to 

vše jaksi mění, tady to má plus, Smíchov má plus.  
G: Je to tak. Můžu se vrátit k tomu, když tady to centrum ještě nestálo, jak jste trávily volný čas?  
I2: No, chodily jsme, M., nahoře po Václaváku.  
I1: Ale my jsme v té době jezdily hodně na Klárov. Pamatuješ, když jsme chodily do sauny a tam si 

dávaly vínko.  
I2: Víte, proč se nám stalo tady tohle – protože já tady vystoupím na autobus Na Knížecí z Příbrami a 

nemusím dále cestovat metrem nebo nějakým dalším dál a M. přijede zrovna tak zase a máme to 
tak akorát.  

I1: Když to má daleko domu, tak aby to bylo blíž nádraží.  
 
3) I: Žena, 33 let, Středoškolské vzdělání s výučním listem, Servírka, Domažlice.  
 

Délka rozhovoru: 00:16:23 
Čas rozhovoru: 14:52 
 

G: Mohla bych se zeptat, jak často chodíte do tohohle obchodního centra? Je to alespoň jednou týdně?  
I: Hrozně málo, protože já nejsem z Prahy.  
G: Vy nejste z Prahy, aha. A když už jste tady v Praze, proč jste si vybrala zrovna Nový Smíchov? 
I: Měli jsme to při cestě.  
G: Takže je to náhoda.  
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I: No, je to náhoda, víceméně.  
G: Navštívila jste někdy i jiná obchodní centra tady po Praze? 
I: Byla jsem. Mně ale přijdou všechny stejný. Já to neposoudím, já sem tak často nejezdím. Byli jsem 

na Floře a v Letňanech a mně to přijde všechno stejný.  
G: Takže co se týče počtu obchůdků, vybavení atp., Vám to přijde stejný? 
I: Tam, kam chodím, to mají všude. Takže víceméně tu není nic, co by mi chybělo.  
G: A když se zaměříme na tohle obchodní centrum. Líbí se Vám co se týče barvy, výzdoby, třeba 

materiálu atp., nebo nelíbí? 
I: Asi jo, je hezký. Je mi tady příjemně.  
G: Takže na Vás nepůsobí jako nějaké monstrum nebo tak nějak?  
I: Ne, to vůbec ne.  
G: Je tu něco, co se Vám vysloveně nelíbí? 
I: Ne, nic mě nenapadlo, nic mě neupoutalo, že by se mi tu vysloveně něco nelíbilo. Počkejte, já budu 

přemýšlet (...). Ne, prostě nic.  
G: Hm, dobře. Jak vypadá Vaše návštěva obchodního centra? Chtěla bych si udělat představu o tom, 

kam jdete, co tam děláte a tak. 
I: Většinou je to tak, že když přijdu, tak se kouknu na mapičku, kde co je, vytipuji si tam ty svoje 

obchůdky a pak si to tak nějak takhle projdu. 
G: Jo, a pak jdete sem?  
I: Jo, většinou po nákupu jdu na kávu.  
G: Takže vždycky, když jste v centru, jdete nakupovat a pak na kávu. A stalo se Vám někdy, že byste 

šla na kávu a pak nakupovat?  
I: Ne, většinou ne. Většinou nakupovat a pak to završím takovou kávičkou.  
G: Takže to jako by spojujete. 
I: Jo, jo, jo. Určitě.  
G: Preferujete nějakou denní dobu, kdy sem chodíte, i když nejste z Prahy? 
I: Většinou dopoledne.  
G: A z jakých důvodů, jestli se mohu zeptat? 
I: Protože mám dceru a protože odpoledne už zase musíme být doma nebo navečer. Takže kdybychom 

sem jeli odpoledne, tak to většinou nestíháme. A nejlepší je to bez dcery (ha). 
G: Proč, nebaví jí to?  
I: Ne, to ne. Jí to tady baví, ale chviličku, pak jí to přestane bavit, takže pak už chce jet domu. 
G: Takže je lepší, když máte hlídání... 
I:...ano, protože si to užiju sama. Prostě se podívám.  
G: Jak dlouho tady v tom centru jste? 
I: Tři a půl hodiny.  
G: Je to tak pravidelně? 
I: Ne, většinou je to tak  kolem těch dvou hodin. 
G: Můžu se zeptat, do jakých restaurací tady v obchodním centru chodíte?  
I: Tak volím si (...). když jdu na kafe, tak podle toho, jak to vypadá, že jo, když jdu na jídlo, tak se 

podívám, jaký mají jídelníček a na co mám chuť. Podívám se na nabídku, co tam mají.  
G: A můžete mi říct nějaké konkrétní restaurace? 
I: Tak dneska jsem byla jenom tady. Jindy to záleží podle situace. 
G: Aha. A když jste si dneska zvolila právě Creperii, tak se Vám musí líbit, ne? 
I: Takový nevím, upoutalo mě to. Prostě sem šla kolem a padla mi do oka. Měli to hezky napsaný na 

tom dřevě, ja mám takový styl ráda. 
G: A jaký styl si myslíte, že to je? 
I: Mně to přijde jako takový Itálie, Francie. Já nemám ráda takový ty plastový židličky, to ne. Tady je 

to příjemný, takhle se mi to líbí.  
G: Je tu něco, co se Vám tu nelíbí? 
I: Asi moc lidí (haha). Moc lidí, no. Tady je hodně moc lidí. Když jdete potom na záchod, tak všichni 

strkají, že jo. Dýl to trvá, musela jsem i chviličku čekat na stůl, než se uvolnil, jo. Mám radši, když 
je to takový klidnější, no. Ne zase úplný prázdno, ale trošku klidnější.  

G: Bylo byl to místo, kam byste vzala přátele na posezení? Tím nemyslím jen na kafe, ale delší 
večerní posezení.  
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I: Tak na to kafe asi jo, ale vzhledem k tomu, že nejsem z tý Prahy, tak to by asi nešlo na to večerní 
posezení. My bysme to měli z ruky. Ale kdybysme tady byli u někoho, tak asi jo. Já jsem koukala, 
že je tady i nějaký bowling, takže bysme to s posezením tady spojili.  

G: A odkud pocházíte, jestli se můžu zeptat? 
I: My jsme z Domažlic. Tam nic takového nemáme. Teda většinou jezdíme do Plzně, to máme blíž. 
G: Dobře, a když si chcete jít sednout s přáteli u Vás, kam chodíte? 
I: Do místních restaurací. 
G: A dokážete mi porovnat ty restaurace u Vás s těmi restauracemi tady v obchodním centru? 
I: Tak je to takový uzavřený, že jo. Jsou tam zdi, takže to není takový...Tady je to takový otevřený, 

jako na Václaváku. Tam je to takový klidnější, uzavřenější, ale to je asi tak jediný rozdíl, jinak ne. 
S tím asi souvisí, že je tam o něco míň lidí, ale ty víkendy taky asi ne. Spíš se to jeví dojmem, že 
je to takový uzavřený. Jinak stejná obsluha.  

G: Jak tady tu obsluhu vnímáte? 
I: Jsem spokojená. Jo, to jsem. Já kdybych nebyla, tak bych odešla (ha). 
G: (ha) A naopak – mají ty restaurace u Vás něco výjimečného, kvůli čemu byste tam chodila?  
I: Tak to záleží. My tam chodíme kvůli kuchyni nebo vínu, takže záleží, jaký tam mají sortiment vína 

nebo kuchyně, a taky záleží, jestli je nám tam příjemně v tý restauraci.  
G: Jasně, jestli se tam cítíte dobře. Je kavárna Creperie místo, kam byste šla na pracovní schůzku? 
I: Určitě. To by šlo. Protože když je to takhle otevřený, i když je tady hodně lidí, tak přesto se dá 

zalézt do nějakého koutku a mít tady ten klid.  
G: Jak probíhá ta návštěva téhle kavárny? Jaké aktivity tu děláte? 
I: Hm, tak většinou, když někam jdu, tak už mám rozhodnuto, jestli jdu na kafe nebo jestli mám na 

něco chuť, takže většinou se kouknu, co mají za kávu, a něco si vyberu.  
G: Chodíte sem sama i s někým? 
I: I s někým, samozřejmě.  
G: A když tu v kavárně sedíte, pracujete tady nebo relaxujete nebo si čtete... 
I: Chodím sem často s manželem, takže my si spíš povídáme, soukromě i jak bylo v práci, a když tady 

na něho čekám, tak se učím, zrovna teď angličtinu, nebo čtu.  
G: Takže to není tak, že by Vás to tu rušilo?  
I: Ne, to vůbec ne.  
G: Když se ještě vrátím k těm tématům, o kterých tu diskutujete, můžete mi to shrnout?  
I: Tak dceru, práci, jeho práci, mojí práci, co jsme si koupili, že to bylo za fajn cenu, já nevím, no (ha). 
G: Jasně. Je to místo, kde byste probírala vážná témata?  
I: Tak to nevím. Třeba hádky asi jo, tak to asi tady.  
G: Všímáte si, když tu sedíte a čekáte na partnera, že by tu převládal nějaký typ lidí? Třeba maminky, 

důchodci, děti... 
I: Tak já si myslím, že asi od každé generace a z každé skupinky něco.  
G: Byla jste v Praze v době, kdy tady obchodní centrum ještě nestálo? 
I: Ne, to ne. 
G: Jasně. Tak se zeptám jinak. Jaký dojem na Vás dělá Smíchov v jeho současné podobě? Jak byste to 

zhodnotila? 
I:No, tak určitě tu jsou nějaký nový baráky, že jo, to je vidět. Třeba hned naproti. A oproti jiným 

částem Prahy, který jsem měla možnost shlídnout, je tu i docela čisto (...) a je tu taky hodně lidí, 
asi tím, že tu je dobré spojení. Prostě moderní centrum, no. 

G: Dobře. A jakou úlohu ve vašem životě hraje obchodní centrum?  
I: Tak hlavně, že je to vše při jednom, že nemusíte přejíždět autem, vycházet z baráku do baráku, 

můžete si tady dát kafčo, odpočinout si a jít zase nakupovat. Samozřejmě větší výběr a větší 
rozsah všeho.  

G: Je to tak, že byste sem jela trávit víkend? 
I: Ne, to zase ne. Ne. To my radši pojedeme někam ven, někam do přírody. My sem opravdu jedeme 

jen, když něco potřebujeme koupit nebo když tady má manžel práci, tak já tady na něj počkám. Je 
to příjemný, že když na něj čekám, tak se tady kouknu a něco si koupím, ale trávit víkend tady ne.  

G: Ale když teda tady čekáte na manžela, tak to jdete radši sem, než abyste lítala někde po městě, že? 
I: Přesně tak.  
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4) I: Žena, 33 let, Středoškolské vzdělání, Mateřská dovolená (bývalá vedoucí dispečinku u 
kurýrní služby), Praha-východ (Sedlec). 

  
Délka rozhovoru: 00:18:07 
Čas rozhovoru: 15:35 
 

G: Dobře. Tak mohla bych se zeptat, jak často navštěvujete tohle obchodní centrum? Kolikrát do 
týdne? 

I: Tak jednou do týdne, zhruba. 
G: Jednou do týdne, hm. Proč si vybíráte zrovna tohle obchodní centrum?  
I: No, protože (...) to mám od sestry kousek. Nebydlíme tady, bydlíme za Prahou na druhý straně a 

jezdím sem vždycky na návštěvu za ségrou, a tak si sem pak odskočím.  
G: A sestra bydlí někde tady?  
I: V Dejvicích. To máme docela blízko. 
G: Jo, to asi jo. Byla jsem i v jiných obchodních centrech?  
I: Hm.  
G: A mohla byste mi je porovnat s Novým Smíchovem? 
I: Jasně, jasně. No, řekla bych, že je tady tak nejvíc lidí. Hodně chodím do Letňan, do toho centra, ale 

řekla bych, že tady je víc lidí. Jinak co se sortimentu týče, tak srovnatelný, bych řekla.  
G: Nic Vám tu neschází?  
I: Tak já bych řekla, že asi ani ne. 
G: A jak hodnotíte interiér? 
I: To jsem nikdy nezkoumala, abych se přiznala. No, líbí, přijde mi to takový akorátní. Jako že to není 

ani moc jako moderní, ani jako do nějakýho jinýho stylu. Já tomu teda moc nerozumím, ale přijde 
mi to akorátní, ne přeplácaný, ne to, takže jo, pěkný. Příjemný.  

G: Takže tu není nic, co by Vás vysloveně zaujalo, potěšilo, dejme tomu, nebo naopak pohoršilo?  
I: Abych řekla pravdu, tak si toho moc nevšímám, protože nemám moc času. Ale asi tady není nic, co 

by mě vysloveně praštilo do očí, to bych si toho asi všimla, kdybych šla okolo.  
G: Co třeba materiály použité na stavbu? 
I: Já myslím, že to mají hezky sladěné, není tady ani moc támhletoho, ani moc tohohle. Dobrý. 
G: A co říkáte na tu zeleň tady po obchodním centru?  
I: Jo, no, netuším, jestli jsou umělý, nebo živý ty kytky. Jestli jsou umělý, tak bych radši živý, ale jinak 

možná trošku víc, ale jinak asi stačí, si myslím. 
G: To se přiznám, to nevím. Ale myslím, že jsou živé.  
G: A všimla jste si někdy té vněší fasády, toho, jak to vypadá zvenku? 
I: Tak myslím, že je to nějaké šedivé.  
G: A přijde Vám, že to zapadá, nebo nezapadá do toho okolí? 
I: No, tak do šedivého Smíchova ano, co se barvou týče, ale jinak bych řekla, že ty budovy vedle 

vypadaj jinak, ale že to člověk taky moc nevnímá. Aspoň tedy, když tady člověk nebydlí, tak na to 
moc nekouká.  

G: Preferujete nějakou denní dobu, kdy sem chodíte? 
I: Já mám v podstatě nejradši dopoledne, protože si myslím, že tu není moc lidí.  
G: Vnímáte to tak?  
I: No, myslím si. No, určitě. 
G: Takže pravidelně to dopoledne, jindy sem nezajdete? 
I: Takhle, já mám dvě malý děti, takže jsem závislá na tom, jestli sestra pohlídá, nebo nepohlídá, a 

většinou právě hlídá dopoledne, protože odpoledne jdeme do školky pro dítě a odpoledne už je 
zase jiný program, takže dopoledne si jako můžu uloupnout kousek pro sebe. Jo, takže já si dojdu, 
pokoukám se, nakoupím si, posedím si a zase běžím zpátky k sestře. Takže to dopoledne z tohoto 
důvodu. Prostě odpoledne už nemohu a s dětma sem nepůjdu.  

G: Ne? A proč? 
I: No, hm. Až budete mít děti, tak to pochopíte. Ne, to je prostě, člověk nemá chvilku pro sebe. Pořád 

běháte, ten jeden teda ještě naštěstí nechodí, ale ten druhý pořád někde běhá, lítá a teď dávat 
pozor, aby někde něco neshodil, jo. 

G: No, mě to stačí s neteří.  
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I: No, tak to víte. Takže já jsem radši pujdu sama, dám si to kafíčko, odpočinu si, vyluštím si křížovku 
a třeba aspoň tu hodinku si uloupnu pro sebe, jo.  

G: Hm. Dobře. A jak teda vypadá Vaše návštěva, od okamžiku, kdy vejdete, do okamžiku, co opustíte 
dveře centra? 

I: Tak záleží, jak moc pospíchám, jak moc nepospíchám. Takže buď udělám velký nákup, tzn. že 
nejdřív si jdu dát kafíčko a pak jdu na nákup, a když nemám, jo, nějaký extra nákup, tak si jenom 
pokoupím, když to unesu v ruce, tak si pokoupím a pak si teprve jdu dát to kafe nebo si cournu po 
obchodech. Na co mám náladu, na co mám chuť.  

G: Takže je to tak, že to spojujete s nákupy, ať už po, nebo před? 
I: Ano, určitě.  
G: Není to tedy tak, že byste sem šla někdy vysloveně jenom na kafe, aniž byste nakupovala? 
I: Joo, to taky. To určitě. Když jsme (...) Ještě dřív, než jsem byla na mateřský, tak jsem pracovala 

tady pod Strahovem, takže s holkama jsme sem zašly po práci na kafe, teď cíleně jako na kafíčko 
moc času nemám, takže ne moc často, že to teď musím spojit s tím nákupem.  

G: V čem vidíte ty výhody, nebo jak to mám nazvat, že si sem teď nebo i předtím s kolegyněmi 
z práce zajdete na kafe? 

I: Tak jde člověk na to kafe, to se chodí většinou s někým, tak se pocourá po těch obchodech, podívá 
se a tak. Je to hlavně dopravně dostupný konkrétně tohle centrum, že pokud nemáte auto, tak se 
odsud dostanete v podstatě kamkoliv. No, a máte všechno v jednom, na jednom místě. Nemusí se 
nikam chodit nechodit. 

G: Je to místo, kam byste vzala přátele i na posezení? Tím nemyslím jenom to kafe, ale nějaké večerní 
sezení... 

I: Jo, asi jo. Záleží. Kdybychom šli čistě jenom na kafe nebo to vínko, tak možná i jo. Já nevím, já 
jsem nikdy moc extra do jiných restaurací nechodila, mně se líbí tahle, takže chodím cíleně sem do 
týhle restaurace, ale na večeři, to bych asi šla do klasický restaurace.  

G: A proč? Jaký jsou ty důvody? 
I: No, protože tady mi to přijde (...) jako (...) jídelna v uvozovkách, jo. Prostě se rychle najíst a pak 

hned zase vypadnout někam. A myslím si, že ke klasický kultuře patří ta návštěva klasický 
restaurace, ne těhle restaurací v obchodním centru. I když ty designy jsou hezký, je to prostě 
příjemný, všecko, ale tak mi to tak připadá. Já nevím, jo.  

G: Jasně, to chápu. Vy jste říkala, že jste tu spokojená, s čím jste tu spokojená v kavárně Creperii? 
I: No, určitě mají hrozně dobrý kafe. Palačinky vynikající a úplně výborná obsluha, takže já jsem tady 

abslolutně spokojená a nemám potřebu tu zkoušet jinou kavárnu, když se mi tady líbí. 
G: Nic Vám tu nevadí? 
I: Hm (...) snad jenom to, že já nekouřím, takže pro mě by to mohlo být nekuřácké, ale to bych pak 

nemohla chodit nikam, že? 
G: Dáváte si jenom to kafe a palačinky? 
I: Tak většinou kafe, míň ty palačinky. Občas k tomu vodu, no. 
G: Hm. Jak dlouho tady přibližně jste?  
I: V tý kavárně? Tak hodinku, víc si dovolit nemůžu. 
G: A co tu děláte během té doby?  
I: No, buď si čtu nějaký ten časopis, anebo si vyluštím křížovku, prostě něco, kde můžu vypnout a 

nemusím myslet – mám nakoupeno, nemám nakoupeno, co děti co neděti. Prostě něco, kde můžu 
vypnout.  

G: Takže takové místo pro relax, odpočinek... 
I: Tak, tak.  
G: Chodíte sem sama nebo i v doprovodu? 
I: Sama, občas i se setrou nebo s dětmi, ale to není tak relaxující. Anebo s kamarádkami z práce, ještě 

občas, ale to je tak jednou za půl roku. To není jako vysloveně často. 
G: A co tak nejčastěji probíráte za témata? 
I: Jej, se sestrou a s jednou kamarádkou, co ještě chodíme, tak většinou děti a manžele a rodinu, prostě 

co okolo rodiny ne rodiny. A potom s kamarádkama, nebo když jdeme s holkama z práce, tak 
prostě práci, protože se vidíme míň často, tak od všeho trochu.  

G: Je to místo, kde probíráte vážná témata? Tak například hádky, úmrtí, nějaké rodiné tragédie. 
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I: Jo, to asi taky. Tak zatím jsem se s žádným extra vážným problémem nesetkala, neměla jsem 
potřebu ho řešit, jo, asi nějak. Takže... 

G: Ale třeba ty hádky nebo tak... 
I: Jo, to když jsem tu se setrou, tak tu rodinu se vším všudy (ha). 
G: A co třeba politické nebo společenské události? 
I: No, to asi moc ne. Možná jako ty společenské události, kde se co stalo, kdo, s kým a proč (ha), ale tu 

politiku řešíme asi doma, kde je větší klid a vhodnější prostředí. 
G: S obsluhou jste spokojená, jak jste říkala. Jaký máte názor na ceny? 
I: Hm (ha). Jako pro mě, pro maminku na mateřské, jako moc ne, ale jak říkám, je to hodinka pro mě, 

takže já těch osmdesát korun za to kafe obětuju.  
G: Když je to jednou za čas, tak si to asi zasloužíte. 
I: Tak, tak. Ano.  
G: Když tu sedíte a jste tu, všímáte si, že by tu převládal nějaký typ lidí? Třeba maminky, mladí lidé 

atd.  
I: No, tak záleží na tý době. Většinou dopledne, tak hodně ty maminky v dopoledních hodinách, co si 

asi tak všímám a troufám si tvrdit, že tu jsou ženský s kočárkama. A nějak jsem si ostatních 
nevšímala. Nikam jinam moc nekoukám.  

G: A přijde Vám, že je tu nějaký rozdíl v počtu návštěvníků? Že by tady dopoledne bylo méně lidí než 
večer? 

I: Jo, to asi jo. Teda aspoň dopoledne. Večer to nevím, to jsem tady byla jen jednou v kině, a to si už 
moc nevybavuju, a odpoledne tady asi je víc lidí než to dopoledne, ale asi ne vo moc. Není to tak 
zřetelný. 

G: V kině jste tu byla jen jednou. Na co chodíte? 
I: Tak naposledy jsem byla, to už je dávno. My, jak teď máme malýho, tak von ještě neusne beze mě, 

takže teď jsem nebyla přes rok v kině, ale mám ráda české pohádky a české filmy a některý ty 
klasický komerční trailery. Taková všehochuť. 

G: Já využiji ještě toho, že jste odjinud. Z druhý strany Prahy. Můžete mi porovnat ten Váš životní 
rytmus nebo denní aktivity, když jste doma a tady u sestry? Co třeba děláte? Jestli v tom je vůbec 
nějaký rozdíl. 

I: Hm. Liší se to jako hodně. Když sedím doma, tak pracuji. Uklízení, starání se o malýho, nezastavím 
se celý den. Když jedu k tý sestře, tak si vyšetřím ten čas a dáme si to kafe, doma si spolu 
sedneme, jo. A protože to není moje domácnost, tak já jako nemusím. Jako pomůžu tý sestře, 
voloupeme brambory nebo něco, ale je to jako jiný pocit, než když ty brambory loupete doma. 
Takže jako jo, je to prostě něco jinýho. 

G: A pokaždé, když jste u sestry, tak jdete sem do Nového Smíchova? 
I: Hm. No, ale v podstatě jo.  
G: A jakou úlohu ve Vašem životě obchodní centrum vlastně hraje?  
I: No, tak relax. Relax. Když pomitu to, že to spojím s tím nákupem, což bohužel musím, protože 

s sebou nemám děti, a tak mám nakoupeno mnohem rychleji a jenom to, co potřebuju... 
G:...a nakupujete potraviny nebo i oděvy, obuv a tak? 
I: No, tak oděvy. Záleží, jestli jdu kupovat pro děti, protože to musím zkusit, anebo pro sebe. To 

záleží, jak co. Ale tak nakupuji i ty oděvy a tak. Ale i přestože musím něco nakoupit, to jídlo 
domu, tak to představuje ten relax. Jo, hlavně (...) i kdybych šla jenom nakoupit, tak je to prostě 
chvíle bez dětí, jo, kdy mi nevisí jeden na noze, druhý na ruce, jo, nic nechtějí, nic ne to, takžu už 
jenom z tohohle důvodu je to relax.  

G: Tak tedy to pro Vás znamená relax – máte relax i v jiných restauracích mimo obchodní centrum? 
I: No, já nevím (ha), možná jsem jako matka Herodes, ale kdekoli jsem bez dětí, tak je to prostě pro 

mě relax. Jo, mám tři a půl letýho a skoro ročního (...) to je prostě furt, čtyřiadvacet hodin denně, 
pořád vám visí jeden na noze a ten druhý na ruce, takže kdekoli bez dětí je to jako relax. Zní to 
hrozně, ale je to tak. 

G: Ne, to ne. Mám neteř, tak vím, o čem mluvíte.  
I: Znala jste tady Smíchov, když tu ještě to obchodní centrum nestálo? Ono se postavilo někdy v roce 

2001, to už je docela dávno.  
I: To je otázka (ha). Já bych řekla, že ne. 2001 (...) ne, to ne. Ségra se vdávala 2003, takže to ne.  
G: A nebyla jste tu někdy ještě předtím, než se sestra vdala a přestěhovala se sem? 
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I: No, tak jako, někdy jsem tady asi byla, jako nepamatuju se. 
G: Ještě se zeptám na to, jakou funkci má podle Vás obchodní centrum pro ostatní lidi?  
I: Myslím, že lidi jsou spokojený, že mají kde nakupovat a kde strávit ten volný čas. Asi to k dnešnímu 

životnímu stylu patří ta návštěva centra, páč sem všichni chodí furt.  
G: A k Vašemu životnímu stylu to patří? 
I: No, já jako, že bychom šli s rodinou strávit sobotní odpoledne, to jako ne, to radši jsem s nima 

doma, když už jako máme být spolu, ale ten svůj relax, ten svůj kousek, co si tady ukradnu, jako 
mám tady všechno, co potřebuji, nemusím přejíždět, přebíhat nikam nic. Takže jako pro rodinu, 
možná to kino, ale to až budou děti veliký, ale jako jinak si myslím, že vysloveně pro ty malý tady 
jako nic není. Jo, jako možná nějaký to velký hřišťátko. 

G: Vy si myslíte, že tady není pro děti využití? 
I: Pro takhle malinký jako ne. Tam jediný, co vlastně vím, tak u Mcdonalda je vlastně nějaká 

prolejzka, ale jinak, jestli je tady nějaký hlídání dětí, tak to nevím, protože sem s malým 
nechodím, tak jsem toho nevyužila, takže nevím, jestli tady nějaký je.  

G: Myslím, že dole je dětský koutek a tam by hlídání mělo být. 
I: Jo, pak vlastně tam dole jsou nějaký ty jezdítka, to je taky takový... 
G: Takže pro Vás jako matku s dětmi to není teda úplně nejlepší objekt, kde byste mohla být. 
I: No, to stoprocentně ně. Jako s tím malým, tomu je to jedno, ten dostane tady do ruky papír a je 

spokojený, ale ten větší, ten už přece jenom chce pohyb, akci a udržte ho někde sedět, aby si vypil 
kakao v klidu. Pro něj prostě moc ne.  

 
5) I: Muž, 38 let, Středoškolské vzdělání, IT pracovník, Praha 5 – Smíchov. 
 

Délka rozhovoru: 00:19:41 
Čas rozhovoru: 16:15 
 

G: Mohla bych se zeptat, jak často navštěvujete tohle obchodní centrum? Tím myslím, zda je to 
alespoň jednou týdně? 

I: Centrum nebo kavárnu? 
G: Centrum myslím. 
I: Třikrát týdně. 
G: Hm. A za jakým účelem? Proč si vybíráte právě tohle centrum 
I: No, protože tady mám často obchodní schůzky. 
G: Aha. A máte je jenom i v jiných nákupních centrech? 
I: Samozřejmě i v jiném obchodním centru.  
G: Z toho usuzuji, že ty centra musíte znát. Můžete mi je porovnat tady s Andělem? 
I: Tak, ehm, tak pro mě výhody jsou asi takový, že to mám blízko a vlastně se sem zákazníci dostanou 

bezproblémově, vlastně úplně v pohodě. Další třeba kam jezdím, je na Chodov, tam je to zase 
blízko dálnice, protože ty zákazníci nejsou jenom pražští, takže přijedou, poseděj si. Otázka je 
spíš, jak jsou řešený ty obchodní centra.  

G: No, a jak se Vám to zdá? 
I: Tak tady jsou tzv. open roomy a tam třeba na tom Chodově je to víc uzavřený, takže je to takový 

klidnější. Tady těch lidí je opravdu spousta.  
G: Je tu ještě něco jiného, v čem vidíte ten rozdíl? 
I: Tak hlavně je to ta dostupnost. Určitě.  
G: To je pravda, metro, tramvaje... 
I:..přesně tak. Určitě. 
G: Dobře. Zaměřme se jenom na tohle obchodní centrum. Jak byste hodnotil jeho exteriér? 
I: Já jsem smíchovskej, takže já s tím problém nemám. Já si pamatuji ještě původně továrnu, takže 

(haha)... 
G: To by mě také zajímalo. Jak to tady vypadalo? Jaký ten Smíchov byl? 
I: Tohle byla průmyslová zóna, tady nebyla (...) žádná pěší zóna, byla tady klasická frekventovaná 

křižovatka, dříve tady byla stanice Moskevská, tak do tý doby vlastně končila tramvaj na Knížecí 
a dál to pomalu nejezdilo. Ale změnilo se to tím, že se tady zbourala ta továrna na týhle straně a na 
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druhý straně, tak se to centrum oživilo. A tím, že tady vznikla ta pěší zóna, těch pár set metrů, tak 
prostě ty lidi si sem našli tu cestu tady trávit čas, tady ty kina a multikina, lidi si mají kde sednout. 

G: To je pravda, zábava. 
I: Přesně tak. Lidi si mají kde sednout. Velká nabídka restaurací různých druhů, takže prostě. 
G: Takže to vnímáte jako výhodu? 
I: Já si myslím, že to byl dobrý krok. Akorát samozřejmě Smíchov se tím vyčistil, protože ty továrny 

tady nečouděj, ale i tak by ten Smíchov potřeboval více zeleně. 
G: Myslíte si, že jí je tu málo? 
I: Nebo aspoň minimálně chránit tu zeleň, která tu je. Protože Praha jako taková je dost zelený město, 

tak i proto by se to mělo chránit. Jsou tady parky, velký, relativně příroda, chráněný oblasti a 
občas si pohrávají s tím, že by se to mělo přestavit, což je ovšem špatně.  

G: Proč si myslíte, že si investoři zvolili zrovna Smíchov? Pokud máte ty informace, vzhledem 
k tomu, že tu bydlíte. 

I: Protože tady na tý straně Vltavy nebylo žádný obchodní centrum, nebyla tady žádná jiná možnost, 
kde posadit obchody, kde posadit kanceláře a udělat takový centrum Prahy na týhle straně Vltavy. 
Všechno bylo situovaný do historického jádra – Václavák, Staromák, prostě to jsou místa, kam se 
chodí lidi podívat za historií, jo.  

G: Takže si myslíte, že by dnes ten Smíchov mohl přejímat funkci nějakého administrativního či 
komerčního střediska? 

I: Možná že i jo, protože do toho centra se nedá zajet. Dneska je to hrozný. Tam než se dostanete. 
Tady to máte na výpadovce na jižní spojku, na Plzeň, na dálnici, až se udělá Blanka pod 
Letenskou plání, zas to bude o něčem jiným, až se udělá díra do kopce nad Troju a udělá se 
přemostění, tak tady to bude nejlepší centrum, který tady bude. Protože to bude nejdostupnější ze 
všech stran. Akorát v tu chvíli tu bude nedostatečná kapacita parkovacích míst. 

G: Ale to je i teďka, ne? 
I: Ne, teď se parkuje dobře.  
G: Tak jaký je Váš názor na dnešní dopravní zatížení? 
I: Tak já si myslím, že je to způsobené tím, že ty vnitropražský stavby se dělají bohužel dřív než ty 

vnější. Kdyby byl nejdříve ten vnější okruh, tak to centrum tolik netrpí. Spousta lidí používá 
centrum pouze jako transfer. Kdyby byl okruh, tak pojedou na okruh. Takhle to využívají spíš jako 
propojení. 

G: Můžu se zeptat, jak probíhá Vaše návštěva tohoto obchodní centra, od doby, kdy sem vejdete, do 
doby, kdy to opustíte? 

I: (ha) Tak pokud jsem vejdu, pokud sem nevjedu.  
G: (ha) Jasně.  
I: Ale, tak jako probíhá. Vyřídím si věci, které potřebuji v obchodech, případně jdu třeba na obchodní 

schůzku nebo na nějaký obchodní oběd. 
G: Chodíte sem sám nebo i s někým? 
G: No, tak na ty nákupy do obchodů asi sám, že jo, ale většinou tu mám právě ty obchodní schůzky, 

které jsou pro mě primární, tak to tu mám toho obchodního partnera, že jo. 
G: Dobře. Když tedy říkáte, že sem chodíte na pracovní schůzky, je to tak, že sem pokaždé chodíte na 

pracovní schůzku, nebo to tady trávíte i jinak? 
I: Trávím tady občas i volný čas. Třeba přímo sem do Creperie si občas chodím odpočinout.  
G: Dobře, když se zaměřím na ty obchodní schůzky, chodíte pokaždé, když tu jste na schůzce, pak 

nakupovat? 
I: Tak pokud pomine ta schůzka, tak ano, ale není to asi pravidelné, ale obráceně určitě ne.  
G: Takže je možné, že to spojíte s nějakým nakupování? 
I: Ano, nebo se někdy podívám, co je nového, ale není to pravidlem.  
G: A když tady trávíte jenom volný čas, bez pracovní schůzky, tak věnujete těm obchodům více času 

z celkového času návštěvy? 
I: Občas tady trávím, čas. To není tak, že bych tady byl pořád, já mám rád přírodu. Ale jo, dá se to tak 

možná říct. 
G: Jde mi o to zjistit, zda sem do kavárny chodí lidé cíleně, jako Vy na pracovní schůzky, nebo je to 

spíš takové to vyústění po nákupech. 
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I: Tak lidi jsou tady prostě přes den a to poznáte. Jsou tu, aby se viděli se známejma a při té příležitosti 
si zajdou někam dál. Tak třeba, když potřebujou nakupovat, tak si skočí dolu do velkýho krámu, 
dají věci do auta a frčí domu. 

G: Preferujete nějakou denní dobu, kdy sem chodíte? 
I: Tak to je vážně nepravidelné. To samozřejmě záleží na domluvě i s tím partnerem. A i když tu jsem 

sám, tak je to náhodně, protože mám relativně volnou pracovní dobu. Někdy je to dopoledne, 
někdy odpo i navečer. 

G: Jasně. Když se vrátíme k Vám, chodíte jen do Creperie, nebo si volíte i jiné restaurace? 
I: Tak záleží na tom, jak je naladěný zákazník.  
G: Takže se řídíte podle zákazníka? 
I: Určitě. 
G: Můžu se zeptat, v jaké oblasi obchodujete? Stačí obecně. 
I: IT. 
G: Já si totiž moc ty pracovní schůzky tady nedokážu představit, protože jsem na žádné nebyla. Mohl 

byste mi to přiblížit? Jak to probíhá? 
I: Tak sem chodím na schůzky se známýma, se kterýma pracuji, co se týká firmy, a se kterýma se už 

znám.  
G: Myslíte sem do Creperie? 
I: Ano, sem. Tady to pro nás znamená takovou tu klidovou zónu. Tady si vyřešíme takový ty věci. Tak 

když se tady podíváme, tak tady je ta nekuřácká část. Já bych ji teda trošku prodloužil, ale zase, to 
by nebyla kavárna. Ale třeba chodíme tady do mezipatra, kde je ehm (...).. 

G: ...Cafe Emporia? 
I: Jo, přesně tak. Cafe Emporia. A tam je celkem taky klid, prostě možný posedět a probrat věci. Nebo 

na oběd do Českýho světa, kde většina lidí není vysazená na nějakou exotiku, tak jdeme tam.  
G: Takže mají rádi českou kuchyni. 
I: Tak já, mně je to jedno, ale ty zákazníci si často potrpí na takový ty normální český jídla.  
G: Dobře, můžu se ještě vrátit k tomu, jaké výhody má ta kavárna pro ty schůzky? 
I: Tak je tady na to víceméně klid. I když se to nezdá, ale to jsou pracovní schůzky, které se týkají 

například plánování firmy atp., tak je to příjemnější, než sedět někde v kanceláři ve firmě. A 
kolegyně – partnerka, když skončíme, tak si jde prohlídout centrum, když něco potřebuje. 

G: Mimochodem, jak dlouho tu jste? 
I: Tak hodinku. Hodinku tady a pak další půl hodinku až hodinku v centru, když něco potřebuju.  
G: Jasně. Můžu se ještě doptat, co tady nejčastěji řešíte? Abych věděla, kolem jakých témat se 

pohybujete.  
I: No, tak vzhledem k tomu, že kolegyně není pražská, tak si stihneme probrat věci, který potřebuje do 

práce, a je to možnost, kde to udělat. Nepotřebujeme tak vlastní kancelář, v podstatě. Pro nás je to 
otázka spíše naplánování věci, detailů, které se nesdělují po telefonu. 

G: Dobře. Můžu se zeptat, jestli se Vám líbí, nebo nelíbí, interiér téhle kavárny? 
I: Tak trošku to evokuje takový ty otevřený kavárny, co jsou venku, třeba v zahraničí. Máte možnost 

jít pod střechu nebo je tu ten volný prostor, trošku to připomíná tyhle věci. Ale vybral jsem si to 
tak nějak intuitivně, takže takhle bych to spíš řekl. Co je teda nevýhodou, že tady není samostatná 
WiFi síť, což je velká nevýhoda. 

G: To je pravda. 
I: To je to, co člověk potřebuje. Když se připojuje k jednotlivým sítím, tak ztrácí signál a podobně. 

Dovedu si představit, že spousta zákazníků by si tady řešila svý věci po mailu, sedne si ke kafi, dá 
si nějaký pohár, něco k jídlu, a přitom si vyřeší věci, které si prostě potřebuje vyřešit. Nebo si 
třeba jenom chatuje, že jo. Ty lidi jsou na to dneska stavěný, jo. Je to takový český národ, že my 
jsme takový hodně IT. 

G: Tak v tomhle se moc neorientuji, ale jak říkáte. A co třeba barvy nebo ty slunečníky, sedačky atd. 
I: Jo, barvy jsou fajn. Tak říká se, že zelená uklidňuje, to je taková přírodní. 
G: To je pravda.  
I: Já vždycky říkám, že se sem jdu uklidnit.  
G: Je tu něco, co se Vám tu nelíbí? Vy jste říkal, že by měli prodloužit nekuřáckou část... 
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I: Tak ano. Ale je to zase kavárna, tak s tím se tak počítá, je to tak stavěný. Dokud jsou zákony takový, 
jaký jsou, tak prostě se to nemůže měnit, to nejde. Ale taková je doba. Co je prostě pro mě 
nevýhodou, tak to je ta WiFi síť.  

G: Vy jste říkal, že je to místo, kam chodíte na pracovní schůzky... 
I: ...tak třeba dneska jsem si tady dělal doklady... 
G: Fajn. Je to místo, kam byste vzal přátele si posedět? Nemyslím jenom to kafe, ale třeba na vínko si 

večer zajít. Kromě toho, že je to místo pracovních schůzek. 
I: Tak už jsme tady taky byli. Pro mě je to oblíbený lokál. 
G: Dobře. A chodíte i někam jinam do jiných restaurací mimo obchodní centrum? 
I: Tak samozřejmě.  
G: A mohl byste mi to porovnat? Ty restaurace „venku“ a tady „uvnitř“? 
I: Tak to je spíš podle situace, s kým jdete, kam jdete a proč tam jdete. Když jdete na večeři, tak těžko 

půjdete do kavárny. Když jdete na večeri s dívkou, tak open room není zrovna vhodné řešení. 
G: A proč si tak myslíte? 
I: Tak asi určitě víte, že když s sebou máte partnera, na kterým Vám záleží, tak asi pravděpodobně 

s ním chcete být víc sama, blíž a bez takových zbytečně otevřených prostor. Je to takový 
příjemnější.  

G: Myslíte si teda, že ty restaurace mimo centrum nějakou jinou atmosféru? 
I: Tak to je fakt podle té aktivity, která se dělá. Když si jdete s lidmi zahrát volejbal a pak si jdete 

sednout, tak se nepředpokládá, že si půjdete sednout někam do Creperie, ale někam, kde si dáte 
vínko, pivko. Další věc je aktivita s partnerkou, jak jsem říkal. 

G: Máte nějaké oblíbené restaurace mimo centrum? 
I: Ano. 
G: A proč jsou Vaše oblíbené? 
I: Zkušenosti. 
G: Takže jste s nima spokojen? 
I: Přesně tak. Hodně tam hraje zkušenost. Když si zkazím zkušenost, tak dám restauraci ještě jednu 

šanci, a když si ji zkazím podruhý, tak konec. 
G: A jaké aspekty utváří tu Vaši zkušenost? Na co se tam zaměřujete? 
I: Tak jedna věc je obsluha, to je samozřejmý. Když tam bude někdo, kdo je nepříjemný, tak tam těžko 

budete chodit častěji. A druhá věc je kuchař. Když kuchař neumí vařit, tak tam nemáte co dělat, 
nebo když nedovaří.  

G: A když ty aspekty vztáhnete na tuto kavárnu, tak jak se vám jeví? 
I: Tak tohle je Creperie. 
G: No, jasně. Tak taky se tu vaří, ne? 
I: Tak já si tady dám většinou nějakou slanou palačinku, když už tu jsem s někým, tam mi to 

samozřejmě vyhovuje. 
G: A obsluha? 
I: S obsluhou jsem spokojený maximálně. 
G: Dobrý. Dáváte si ještě něco jiného kromě těch palačinek? 
I: Tak mám oblíbenou tříšť nebo různý druhy čaje, že jo. A pokud se sem dostanu bez auta, tak sem 

většinou skočíme na nějaký mojito nebo tak něco. 
G: Jezdíte sem pokaždé autem? 
I: Já bych řekl, že tak dvě třetiny pro auto, jedna třetina pro ten zbytek, tedy veřejná doprava. 
G: Je v obchodním centru ještě něco jiného, kromě těch restaurací, co využíváte? 
I: Tak třeba kino. To jsem zvyklý tady. A taky bowling. 
G: A jak často chodíte do kina? 
I: Hm. Chodíval jsem víc, ale teď jsem zvyklý jednou za čtvrt roku. 
G: A jaký žánr filmů upřednostňujete? 
I: (haha) Tak nemám problém s žádným filmem, ale já osobně mám nejradši komedie nebo sci-fi. 
G: A na bowling chodíte jak často? Je to alespoň jednou za čtrnáct dní? 
I: Tak to zajdu s přáteli skutečně jednou dvakrát do roka, jinak na to není moc času.  
G: Říkal jste, že jste znal tu dobu předtím, než tu postavili Nový Smíchov. Změnilo Vám to nějak 

způsob trávení volného času?  
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I: Tak to se těžko porovnává. Když tady to centrum nebylo, tak to jsem byl ještě školou povinnej, a 
teď, když tady je, tak už zase dávno pracuju, takže to se těžko porovnává, ale myslím si, že co se 
týká možností, využití pro lidi, tak teď je toho mnohem víc, než to bylo. Tady vlastně byly 
obrovský objekty, který byly vlastně součástí továrny, tady nebo na druhý straně proti synagoze. A 
co lidi? Tak ty vlastně využívali bazény, využívali nějaký sportoviště, který jsou tady v okolí, ale 
stejně to bylo docela daleko. Ale dřív tady toho moc nebylo, třeba ty kina. Divadlo tady bylo, ale 
tím, že se to centralizovalo a stáhlo se to na jedno místo, tak si myslím, že je to velký plus. Že ty 
lidi nemusí nic vymýšlet a prostě jdou najisto. A vždycky si nějakej film vyberou. A tady je 
výhoda, že jsou tady i divadla v okolí, takže je tady hodně možností jinýho kulturního vyžití. 
Rychlý spojení na centrum, takže tady je prostě cokoli. 

G: Máte to tak, že byste se rozhodl, že strávíte sobotu či neděli v obchodním centru?  
I: Já většinou víkendy moc v Praze nejsem. 
G: Aha, jezdíte mimo. Tak dejme tomu i během týdne. Jste takový typ, že byste si tady rád pobyl půl 

dne, že byste tu trávil většinu dne? 
I: Ne. Určitě si sem posedět na tu hodinku, dneska jsem tu teda dvě, ale jinak standardně na tu 

hodinku, a pak jít. Nevidím důvod, proč tady strávit víc času, pokud není nějaká akce, aktivita, 
třeba bowling nebo kino, tak doopravdy není důvod. 

G: Když se ještě vrátím k těm pracovním schůzkám, tak jaká jiná místa si volíte mimo obchodní 
centrum? Říkal jste ten Chodov – jsou to teda takové mimo kancelářské prostory, když to takto 
řeknu? 

I: Ano, určitě. Samozřejmě jsou schůzky u zákazníků a podobně, ale takový ty schůzky mimo 
kanceláře se řeší takto. 

G: A jaká reakce se objeví u lidí, s nimiž si dáte schůzky tady v kavárně? Jak to vnímají? 
I: Ty lidi jsou v pořádku. A v pohodě. Tam je to o tom, že oni jdou na schůzku se mnou nebo s jinými 

lidmi, a tím je to daný. Ty lidi nemají problém. Pokud by ho měli, tak samozřejmě vyhovíme a 
rádi půjdeme někam jinam. 

G: Ale zatím jste se zřejmě nesetkal s negativními reakcemi, že byste to místo musel měnit. 
I: Ne, nebyl důvod. 
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Rozhovory s informátory-navštěvníky v kavárně Creperie dne 10. listopadu 2009. 
 

1) I1: Žena, 19 let, Středoškolské vzdělání, Studentka vysoké školy, Praha 6-Dejvice (koleje) 
I2: Žena, 29 let, Středoškolské vzdělání, Realitní makléřka, Praha 9 – Prosek. 

 
Délka rozhovoru: 00:18:03 
Čas rozhovoru: 17:10 
 

G: Tak mohu se zeptat, jak často chodíte do tohoto obchodního centra? 
I1: Tak já jsem tu asi podruhý.  
I2: Já určitě tak dvakrát až třikrát do týdne, protože tady pracuju.  
G: Takže to je důvod Vaší návštěvy tohoto centra, že tady pracujete? 
I2: Ano, to je.  
G: Chodíte i do jiných obchodních center? 
I1: Já občas. Málo. 
I2: Já, no tak to nevím, možná o víkendu, když je čas. Palladium, Chodov. 
G: A kam chodíte Vy? 
I1: Hm. Letňany, Palladium. 
G: Dobře, mohly byste mi porovnat Anděl s těmi ostatními? S důrazem na Anděl, zda vůči nim má 

nějaké výhody či nevýhody. 
I2: Tak nevýhody strašný teda, že je tady strašnejch lidí. Jako pro mě tady je strašnejch lidí, Chodov si 

myslím, že je klidnější. Ne teda asi o víkendu, když se tam sjedou všichni ze všech těch vesniček a 
měst, jako. A výhody tohohle centra (...) tak asi tady je nejvíce obchodů, bych řekla, nejvíc tady 
toho je, ale je tady hrozně lidí a to mi vadí, teda. Když sem mám jít nakupovat, tak jsem z toho 
teda docela kyselá, taková. 

G: A co si myslíte Vy? 
I1: Tak já to nemůžu porovnat, já jsem tady vážně si podruhý. 
G: No, dobře. Tak jaký na Vás udělal dojem? 
I1: Moc lidí a velký. Jako velký dobrý, ale moc lidí. Na mě jo. 
G: Mohly byste mi shrnout důvody návštěvy, proč chodíte zrovna na Anděl? 
I2: Ježíšmarjá (ha). No, tak tady je třeba dobrý knihkupectví nebo když sháním něco pro sebe. A jak 

říkám, mám to blízko k práci a seženu tady vše, co potřebuju. A občas sem zajdeme na kafe a na 
jídlo sem nahoru. Ale nějaký specifický důvody, no, asi to, že tady pracuju.  

G: A můžu se zeptat, kde pracujete nebo v jaké oblasti?  
I2: No, v jedný společnosti, která se zabývá realitami – jako makléř.  
G: Dobře. U Vás jsou jaké důvody návštěvy? 
I1: Tak já tady jsem vlastně s ní, ale jinak nemám důvod sem chodit. 
G: Nemáte důvod sem chodit? To mě zajímá. Tak jaktože tu dneska jste? 
I: No, tak třeba sem něco nakoupit.  
G: Aha, a nakupujete i v Tescu? 
I2: Tak já jsem nakupovala ze začátku, ale fakt nemůžu, na mě je tady hrozně moc lidí. Chodím do 

menších obchodů, kde je to příjemnější, rychlejší, ale zase o trošku dražší, co si budeme povídat 
(ha). Tady jsem nakupovala dřív docela často, po práci, ale ty lidi (...), přestala jsem tam chodit. 

G: Takže Vám menší obchůdky vyhovují více?  
I2: Ano, to určitě. Méně lidí, to mi stačí.  
G: A chodíte do nějakých tady na Smícháči? 
I2: No, buď tady, po práci, nebo si zajdu tam, kde bydlím. Na Proseku. Tam jsou nějaký potraviny 

taky. Výběr sice není velký, ale ty základní potraviny si tam koupím.  
G: Jo, to je Praha... 
I2:...Praha 9. 
G: A když potřebujete něco speciálního, zkrátka něco, co tam nekoupíte, tak jedete kam?  
I2: Tak to většinou do větších center, sem na Anděl nebo na Chodov, ještě Letňany. To ale většinou 

obstará manžel, já tam kvůli těm lidem moc chodit nechci.  
G: Jasně. A Vy nakupujete v Tescu? 
I1: Ne, to ne. 
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G: Takže navštěvujete jenom ty módní butiky, kde prodávají oblečení? 
I1: No, jenom oblečení a takový věci. Do Tesca bych sem nešla. 
G: A proč ne? 
I1: Tak asi podobně. Vadí mi tu ty lidi, je to takový velký a nepřehledný. A pak ty fronty (ha). To si 

radši zajdu někam do menšího obchodu, jak říkala tady kamarádka. 
G: Dobře. Vidím, že tu jste dneska ve společnosti, ale chtěla bych se zeptat, zda sem chodíte 

pravidelně v doprovodu nějaké blízké osoby či kolegyně nebo raději samy.  
I1: Tak já radši s přáteli. Teda, co jsem tu byla poprvé, tak jsem tu byla s holkama ze školy, že jsme si 

sem zašly. Ale asi i nadále sem budu chodit s někým.  
I2: Tak určitě sem zajdu raději s někým, hlavně teda se ženami, protože manžel tohle nemá rád, ale 

stává se mi, že tu jsem i sama, když jdu takhle okol a vlítnu sem jen na chvilku – takže tak i tak.  
G: Mohu se zeptat, jaký máte názor na obchodní centrum co se týče jeho umístění? 
I2: Tak já myslím, že je to perfektní lokalita. Já myslím, že jo, že je perfektně umístěn. Je tu metro, 

tramvaje, hroznej shluk lidí, takže si myslím, že je to tady dobrý. 
G: Hraje to u Vás roli, že je to dobře dostupné? Že si řeknete, že půjdete na Anděl, protože to mám 

blízko, namísto tam nebo tam, protože to je daleko. 
I2: No, jasně, určitě je to podle toho, kde se člověk nachází, kde pracuje nebo kde bydlí.  
G: A vy jste říkala, že bydlíte na Proseku, a pracujete kde? 
I2: Tak přímo tady, Nádražní ulice. 
I1: A já jsem v Dejvicích na koleji, takže sem to mám docela blízko.  
G: A máte to sem nejblíž z Dejvic? 
I1: Já bych řekla, že asi jo. Možná ještě to Palladium, to je taky blízko, ale sem je to asi nejblíž.  
G: Hm. Vy jste zmínily, že sem chodíte nakupovat, občas na jídlo, předtím jste říkala, že jdete do kina. 

Dalo by se říct, že pro vás obchodní centrum hraje důležitou roli v životě? 
I2: Tak dalo by se říct, že já k životu potřebuji lidi, když prostě člověk chce vypadnout nebo se tady 

jenom někde cournout, tak jo, tak může hrát důležitou roli. Pro mě jo. Ne teda za účelem, že sem 
chodím utrácet, ale prostě je člověk mezi lidma, když prostě nechce být sám, tak je mezi lidma.  

I1: Tak já jsem chodím jenom, když něco potřebuji, a byla jsem tu jednou na kafi s kamarádkama. 
Někdy to využijeme, protože to máme při cestě a protože některá z nás tady něco potřebuje. 

G: Takže sem chodíte na kafe většinou, když tu zároveň něco potřebujete, ale nechodíte sem záměrně, 
že si zavoláte a sejdete se tady? 

I1: Jo, jo, tak. Většinou, když něco potřebujeme. Není to tak, že bychom se záměrně sešly na kafe 
tady, to ne. 

G: A když se chcete sejít záměrně na kafe, to chodíte někam jinam? 
I1: Jo.  
G: A kam? Jestli se mohu zeptat. 
I1: No, tak to záleží. Buď jdeme někam blízko školy, to je na Albertově, tam je Přírodovědecká 

fakulta, tam se někam do kavárny zašijeme, nebo chodíme někam v Dejvicích, tam to zase máme 
blízko koleje.  

G: A vidíte mezi touto kavárnou a kavárnou třeba v Dejvicích, kam chodíte, nějaký rozdíl? 
I1: Tak asi tam je míň lidí, takže je to takový (...), jak bych to řekla, komornější (haha). A je tam jiný 

interiér, jiný sedačky a stoly a barvy a tak. Ale jinak je to asi stejný.  
G: Rozumím. A upřednostňujete některé z nich? Chodíte do některých častěji? Myslím tím kavárny 

tady v obchodním centru i kavárny tam u Vás.  
I1: Tak asi chodíte častěji tam, tady se objevíme, když s někým jdu a někdo něco potřebuje. 
G: Zažily jste ten čas, kdy tady to obchodní centrum nestálo? 
I1: Tak já jsem tady nebyla. 
I2: Tak já nejsem původně z Prahy, ale žiju tady asi už pět let. Takže když jsem sem přišla, tak tady to 

centrum už stálo. Ale když jsme ještě žily obě tenkrát na severu, tak jsme občas do tý Prahy 
zajely, když jsme sháněly něco na sebe, protože u nás skoro vůbec nic nebylo. 

I1: Ale je vidět, že je ten Smíchov dneska moderní, takový hezký a nový. 
G: Jak jste si jako by nahrazovaly ten čas, co teď trávíte v tomhle centru? Jak jste dřív žily? 
I2: No, ty bláho (ha). Dřív, tak já nevím, jako. Dřív jinak, jsem tady nebydlela, no. 
I1: Já jsem studovala. Občas jsem u nás doma zašla někam s kamarádama, se třídou. S našima na 

výlety, ale to už pak nebylo moc často.  
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I2: To už si pak neměla moc zájem, když ti bylo patnáct osmnáct, viď?  
I1: No, asi tak (haha). 
G: Dobře, teď ten volný čas trávíte jak? 
I2: Tak já hlavně sportovně. 
G: A vy? 
I1: Tak asi učením, s kamarády. To je asi všechno. 
G: Mohly byste mi ohodnotit ten interiér Nového Smíchova? Když se podíváte dokola... 
I2: No, tak to je docela dobrý. Třeba oproti Palladiu, to je hrozný. Jako tam to mají docela dobře 

obchodně vyřešený, že se musí projít celé centru, protože ty schody jsou na jedné straně a na 
druhé straně, tady je to taky takhle rozhozený, ale tady je to únosný, to Palladium je strašný. Já se 
tam prostě ztrácím. 

I1: Tady to je ale vzhledově hezký. 
G: Jo, líbí se Vám to? A co se Vám tu líbí? 
I1: Jo, líbí, no (...). 
G: Tak co třeba zeleň, barvy atp.? 
I1: Tak já si myslím, že třeba ta zeleň sem moc nepatří, no. Tak jako může tu být, ale nemusí to být 

přehnaný.  
G: Takže žádný park nebo tak nějak?(ha). 
I1: Ne, to ne. 
I2: Já si myslím, že je to dobrý. Barvy i ta zeleň. Nic extra, ale není tu nic, co by mi vadilo. Tak nějak 

to jde dohromady. 
G: A z vnějšku, ta venkovní fasáda, se vám líbí, nebo nelíbí? 
I2: No, tak vzhledem k tomu, že je tady ta modení budova ING, tak to sem relativně zapadá, ale zase 

vzhledem k tomu, že v okolí jsou historický baráky, tak to mohli zvolit trošku líp, si myslím já. 
Ale nevím, co tady bylo dřív, jestli to centrum nebo ten barák ING, kterej teda někdo dovolil 
prosklenej. Kdyby to jako nedovolili a muselo to být historický, tak by bylo historický i to 
centrum. 

G: Takže si myslíte, že to mělo být řešeno decentněji? 
I2: Jo, přesně tak. Ale když jim to dovolili památkáři. 
I1: Určitě to mohlo být decentněji. Jako Palladium. 
I2: No, to je pravda. Tam to asi památkáři nedovolili, tak to udělali tak, jak to dnes vypadá.  
G: To je pravda, Palladim je zvenku vlastně opravená budova. 
I2: Jo, tam je to opravená historická budova, takže to vypadá líp. Ale zase tady jsou i jiný moderní 

stavby okolo, takže kdyby nebyly, tak by asi nebylo ani centrum. 
I1: Ale tady je to tak velký, že ani nevím, jestli by to šlo jinak. Teď je to takový zvláštní. Ale asi to 

nijak nesleduju. 
G: Můžu se zeptat, zda preferujete nějakou dobu, kdy sem chodíte? 
I2: Večer. Tak já asi večer, když už sem jdu.  
I1: Když jdu vyloženě nakoupit, tak spíš přes den, dopoledne, odpoledne, ale když sem jdu takhle 

s někým, tak večer. Určitě. 
G: U Vás ten důvod toho večeru je jaký? 
I2: Tak já nemám jindy čas, že jo (haha). Takže večer po práci, když tu zůstanu, tak jako jo. Nebo 

někdy o víkendu, tak se stane. 
G: A chodíte sem o víkendu často? 
I2: Ne, to ne. To už tu jsem více v týdnu.  
G: Dobře. Můžeme se podívat na to, jak vypadá vaše návštěva obchodního centra? Zajímalo by mě, 

kam jdete, jaké obchody procházíte, co tu děláte a tak.   
I1: No, když jdu za účelem něčeho, třeba, že si jdu koupit kalhoty, tak obíhám ty krámy, ale jinak 

vlezu do nějakýho krámu, co znám, a podívám se. 
G: No, a jakou roli v tom hrají ty restaurace tady nahoře? 
I1: No, tak většinou se tu najím, jo, protože tu sem dlouho, takže mám hlad. 
G: Takže je to takové vyústění, že jdete po obchodech a pak sem? 
I1: Dá se to tak říci.  
G: A stává se Vám, že je to obráceně? To znamená, že bystě šla sem do restaurace a pak... 
I1:...ne to ne. Buď vyústění, nebo je to v půlce, kdy pak zase pokračuju. 
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I2: Jo, mně se stává, že když jdu na oběd, tak chodíme i sem. Když vím, že mám málo času a vím, že 
to jako nestíhám, že nemám čas čekat někde hodinu na oběd, dvacet minut, než mi to přinesou, 
než se najím, tak si dojdu sem, tady se najím a za dvacet mnut běžím zpátky. Ale není to 
pravidlem. Chodíme zkrátka sem i jinam. 

G: A kam chodíte častěji? 
I2: No, tak to asi ven, no. 
G: Jak vypadá návštěva v této kavárně? Co tu tak děláte? 
I2: No, tak povídáme si. Dáme si kafe, třeba něco malého k snědku, jo. 
G: A povídáte si o radostných věcech i závažných věcech? 
I2: Tak semeleme, co se kde děje, ale nic extra závažného. Prostě tak pro relax, viď? 
I1: Jj, přesně tak. Není to místo, kde by se nám asi chtělo probírat něco tragického, nebo jak to mám 

říct. Tady je to o tom kafíčku a drbech (ha). 
G: Je to místo, kde byste se věnovaly činnosti jako je např. vzdělávání, čtení, luštění křížovek atd.? 
I1: Tak já určitě ne.  
I2: Já taky ne. 
I1: To je asi jenom na pokec. 
I2: No, přesně tak.  
G: A proč? 
I1: Tak hlavně je tady ruch, jo. Já se ráda učím nebo si čtu v klidu, třeba doma. Tady je to tak akorát 

na pokec. 
I2: Tak já to ani tam nemusím. Učení už mi dávno nic neříká a čtu si jenom v posteli před spaním 

(haha).  
G: A je kavárna Creperie místo, kam byste vzaly přátele na posezení večer k vínku? 
I1: Já asi ne. 
I2: Tak to já taky ne. 
G: A důvod? 
I2: Tak není tady nic v zásadě soukromýho, tohle je jediná kavárna, vinárna, kde se dá asi posedět. 

Jinak tu jsou samý fast foody. A není tady na to moc klid, aby si tu člověk udělal příjemný večer. 
I1: Ani prostor si myslím, na to, aby sem šel člověk na večerní posezení. Teda já většinou chodím ve 

větším počtu, tak proto se mi to zdá. 
G: A kdybyste šla jen např. ve dvou? 
I1: Tak ani tak. Je to prostě jiný. 
G: Tak v čem jsou ty výhody, nebo jako tomu mám říkat, těch restaurací mimo tohle obchodní 

centrum?  
I2: Já nevím, je to tam takový klidnější, není ta prostě tolik lidí okolo, je to uzavřený, je tam větší 

pohoda. 
I1: Asi tak. Taky záleží kam jdete. V nějakém pajzlu je zahulýno a smrad a divní lidé, ale když jdete to 

hospody nebo restaurace, tak to tam není takový otevřený a ta atmosféra je tam prostě daná. Je to 
hospoda a tak. K tomu účelu slouží. Tady je to spíš spojený s těma obchodama. 

G: Jak vnímáte tady to zařízení a vybavení kavárny? 
I2: Obsluha je tady příjemná. Mají tady i něco malýho k jídlu. Dobrý kafe. Líbí se mi tu. Já sem 

chodím nejraději z ostatních. 
I1: Já jsem tu teda asi podruhé, ale taky mi to přijde dobrý. Mám ráda ty barvy a ty slunečníky jsou 

zajímavý. Jako zatím jsem neměla pořádně možnost se podívat do všech těch restaurací, ale zatím 
se mi tahle líbí. Určitě nepůjdu do těch fast foodů, jako je tady vedle, ledaže bych měla veliký hlad 
(ha). 

G: Jak dlouho tu většinou v té v kavárně jste? 
I2: Tak hoďku a půl, dvě. 
I1: Hm, asi tak.  
G: Jste spokojené s cenami? 
I2: Já myslím, že to docela jde. Na to, že jsme v Praze. 
I1: Tak pro mě pro studenta by to mohlo být trochu levnější, ale jde to, když se sem jde občas. 
G: Chodíte ještě do jiných restaurací tady v OC? 
I2: Ne, to ne.  
I1: Zatím jsem byla jen tady a v KFC.  
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2) I: Muž, 45 let, Středoškolské vzdělání, Reality a zábavní průmysl, Praha 5-Smíchov 
 

Délka rozhovoru: 00:26:53 
Čas rozhovoru: 18:40 
 

G: Mohu se zeptat, kolikrát do týdne navštěvujete tohle obchodní centrum Nový Smíchov? 
I: Do týdne? Tak třikrát. 
G: Co je důvodem takové frekvence návštěvnosti? Co Vás sem vede? 
I: No, tak já si myslím, že tady na Smíchově je vlastně to skutečné centrum Prahy, určitě to už dneska 

není Václavské náměstí, takže vlastně, že tady jsou všechny služby, který potřebuji, banky 
všechny zastoupený tady v okolí, že jo. Jo, prostě kompletní servis a to znamená velký výběr 
restaurací, takže sem přesměrovávám většinu obchodních schůzek.  

G: Domníváte se, že Václavák již nemá to prvenství?  
I: To si myslím, že to už je historie, už dávno.  
G: Jo, myslíte si, že ten Smíchov... 
I:...no, já jsem o tom stoprocentně přesvědčen, i jiní lidé tady z okolí jsou o tom přesvědčeni, vlastně 

říkají, že dneska to tady tepe a dejchá a Václavák nebo Staromák jsou již jenom takový nostalgie.  
G: Co bylo podle Vás důvodem té proměny? 
I: Tak já si myslím, že je tady spousta novejch a moderních budov, jak říkám, a myslím si dokonce, že 

je to tím, že tady, teďka nebudu pragmatik, jo, ale že je tady spousta lidí, kteří se tu cítí dobře. 
Protože znám hodně lidí, kteří tu mají obchody, vlastně, takže to má i nějakej podtext energetickej, 
jo, že třeba jsou tady nějaký dobrý energetický siločáry, který prostě podporujou, protože na 
Smíchově, tady u Anděla vlastně, se víceméně těm živnostem daří. A máte něco jinýho někde 
jinde a je to propadák, takže to bude mít asi širší souvislosti. To nebude asi jenom těmi službami, 
ale myslím si, že to má i nějaký takový hlubší podtext, který nejde úplně identifikovat.  

G: Mohu se zeptat, Vy tady někde bydlíte? 
I: Já bydlím na Praze 5-Smíchov, ano. 
G: Takže znáte tu dobu, kdy tady co centrum nestálo, je to tak? 
I: Ano, ano. 
G: Jak to tady vypadalo? 
I: No, tak vypadalo to tady, bylo to tady samozřejmě takový víc strohý, že jo, ale nicméně už v tý 

době, ty starý krámy, co tady jsou na tý hlavní třídě, že jo, vesměs všechny prosperovaly, jo. To 
znamená, že i po revoluci, než tady vzniklo tohle obchodní centrum, tak se tady tomu dařilo, a 
každej si mohl být jistej, víceméně, že kdokoli tady cokoli otevřel a získal tady nějakej podnájem, 
tak se mu vesměs, co já pamatuji, dařilo. 

G: Myslíte, že to bylo tím, že by měli stálou klientelu, která by tam chodila ráda? 
I: Já si myslím, že sem lidi rádi chodí i rádi chodí nakupovat, že se tady cítí příjemně. To je to, co 

neumíme popsat, ale existovalo to tady i tenkrát, akorát se to tímto obchodním centrem umocnilo. 
Jednoznačně toto obchodní centrum dneska, když je tady Marc&Spencer, protože shodou 
okolností tam někoho znám, nějaký manažery, je to nejúspěšnější jejich prodejna a takhle znám 
víc firem, který vlastně konstatujou, že to je tady nejúspěšnější. Vždycky, když se to provozuje na 
více místech v Praze, tak najednou tady na Smíchově to vždycky patří mezi nejlepší nebo 
nejúspěšnější z toho řetězce. Takže to asi vypovídá. Ono potom, když si to člověk všechno 
poskládá, tak si říká, čím to je. Když tady to centrum nebylo, tak se tady přesto těm obchodníkům 
dařilo, jo. A tady, sem ty lidi vůbec rádi chodí, že jo, a teď se to tím centrem umocnilo.  

G: Tak je pravda, že i v minulosti měl Smíchov významné postavení, protože to byla důležitá 
průmyslová oblast, tak to vydrželo i dodnes.  

I: Přesně tak, asi to vše funguje tak, jak má (ha). 
G: Mohl byste mi popsat, jak vypadal ten Smíchov co se týče vizáže, nebo jak bych to mohla nazvat, 

před tím, než se tu postavil Nový Smíchov. Změnilo se to nějak? 
I: Tak určitě se to změnilo daleko k lepšímu, protože tady bylo to starý parkoviště, že jo, byly tady ty 

rozbouraný haly, že jo, a samozřejmě vizuálně to bylo trošku ponurejší tady, že jo, takže se to teď 
rozsvítilo, to znamená, že všechno, co se tady postavilo, vystavilo, včetně metra, že jo, protože 
dřív to bylo tady to parkoviště, takže se tu vybudovala ta stanice toho metra, že jo, i když ona tady 



262 
 

asi byla, ale pak se udělal ten průchod, takže jako celkově bych řekl, že za těch posledních deset 
patnáct let vlastně ten Smíchov šel vizuálně hodně nahoru, celá ta třída.  

G: Tak tady bylo hodně těch projektů a plánů na stavbu moderních budov. 
I: Tak, tak. A myslím si, že to bylo úspěšný, a když říkali, že to bude nový centrum Prahy, tak dneska 

Vám potvrdí každěj, kdo o Praze má trošku přehled, že to tak je. To je skutečnost. 
G: Můžu se zeptat, jak hodnotíte centrum co se týče interiéru? 
I: Já si myslím, že z toho, co jsem viděl, že určitě patří mezi ty nejzdařilejší. Určitě. 
G: A podle čeho tak soudíte? 
I: Tak já nevím, no. Tak je mi to příjemný, no. Já to nijak nekomentuju, jako že bych chodil vyloženě, 

ale řeknu Vám to třeba takhle – řeknu Vám to, co se mi nelíbí. Byl jsem třeba v Palladiu a 
řekněme, že minimálně padesát šedesát procent říká, že se jim tam nelíbí. Ono je to luxusní, jo, ale 
tím, jak se to muselo přizpůsobit těm kasárnám, tak ono je to nějaký nepřirozený, já sem tam byl 
třikrát a nikdy se tam necítím dobře. Něco mi tam vadí, ale neumím to popsat, jo. I když je to tam 
luxusnější, řekněme ty dlažby, že jo, a podobný zážitky mi popisovali i jiní lidi, se kterýma se o 
tom bavím, tak říkaj, že Palladium ne, že jo, a když se je zeptám na nejpříjemnější centrum, který 
je, tak každej řekne Smíchov, jo. Já Vám neumím říct, teda, že by tady byly nějaký převratný 
designérský věci, to nejsou, že jo, ale je to tady tak nějak přiměřeně sladěný k tomu, zase tak jsem 
nad tím nepřemejšlel, spíš nad tím, co mi vadí a Palladium mi vadí.  

G: Co třeba módní značky? Schází Vám tu něco, nebo ne? 
I: Tak ty značky, v zásadě (...) mohl by tu být zastoupen Diesel, jo, to si třeba myslím. Víc italskej 

návrhářů, to si myslím, že tady trochu schází. Jsou obchoďáky, když tady vezmu na Jižním Městu, 
tak tam ten výběr je lepší, jo. Nebo třeba Arkády na „čtyřce“, tam jsou docela neotřelé značky. Ale 
on ten Smíchov, znova říkám, neoplývá nečím převratným, převratným interiérem, převratným 
luxusem, jo, neoplývá ani převratným zastoupením značek, ale přesto ho všichni hodnotěj tak, jak 
ho hodnotěj. Teď otázka je proč, jo. To já jsem si několikrát řekl.  

G: To je pravda, to by mě také zajímalo. Dobře, co třeba prostorová organizace? Vy jste říkal, že to 
Palladium se Vám nelíbí. Co tady, je to lepší? 

I: To je určitě nejpodařenější. Tím, jak je to prosvětlený tady od těch stropů. Přehledný, prostě, člověk 
tady nebloudí, garáže přehledný, není to žádné bludiště. Třeba oproti Chodovu, tam je to hrozný, 
jo. Takže vono to všechno působí všechno se vším, když je to udělaný přehledně, jednoduše, když 
to pak překombinujou ti architekti, tak to taky není ono. Pak tady člověk nemusí mít žádný luxus. 

G: Ano, asi tak. Jak se do centra dopravujete? 
I: Autem. 
G: Autem, aha. Vyhovuje Vám parkoviště? 
I: Já si myslím, že solidní tři hodiny zadarmo, to je dobrý. 
G: Stíháte to? 
I: Já si myslím, že když si člověk potřebuje něco zařídit, tak to do tří hodin stihne. To mi připadá 

solidní a odpovídající. 
G: Takže předpokládám, že tu nejste déle než tři hodiny. Jak asi dlouho jste tady v kavárně? 
I: Tak to záleží, ale většinou tak tu hoďku až hoďku a půl, když tu mám nějakou schůzku.  
G: Kromě toho, že se tu stýkáte s obchodními partnery, chodíte sem také sám? 
I: Tak jsem tu s někým na tom obědě, ale když se pak jdu podívat po obchodech, tak to jdu sám. A 

někdy sem jdu sám taky jenom na oběd, který nemusí být pracovní. Asi tak. 
G: Ještě bych se chtěla zeptat, jaký názor máte na tohle centrum zvenku. Myslíte si, že do toho okolí 

zapadá, nebo nezapadá? 
I: Já Vám rozumím, no. Mně to nevadí. Když třeba vezmu tady to naproti, to prosklený... 
G: ...jo, Zlatý Anděl... 
I: ...tak to je podle mě daleko větší odvaha. No, nevadí mi to. 
G: Myslíte si, že ten Zlatý Anděl i toto centrum je projevem současné snahy o to být moderní? 
I: Tak to určitě, že jo. Dřív to byla dělnická čtvrť, dnes je to jiný. 
G: Dobře. Preferujete nějakou denní dobu, kdy chodíte do centra?  
I: Většinou přes den, kdy tady mám obchodní schůzky, většinou. 
G: To znamená dopoledne i odpoledne? 
I: No, dopoledne většinou. Odpoledne. Navečer málokdy, dneska to je výjimka.  
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G: Když tu jste v obchodním centru, jak vypadá to Vaše návštěva? Od okamžiku, kdy opustíte garáž, 
do okamžiku, kdy se vrátíte. 

I: No, tak já tady mám většinou konkrétní schůzky nebo sem tu na oběd, protože mám na Smíchově 
nějaký vyřizování, cournu se po nějakých krámech, a když se mi to líbí, tak si to koupím, protože 
já jsem typ člověka, že se mi to musí vyloženě zalíbit, jdu prostě kolem výlohy, najednou se 
otočím, vrátím se, jo, a vím, že si to koupím. Takže mi to musí sednout. Tak nějak si cournu, když 
mám čas mezi schůzkama, nebo si zajdu na nějaké občerstvení a pak tady mám nějaký jednání. 
Tak se vlastně snažím dát ty jednání nějakým způsobem za sebou, takže tady mám nějaký prostor 
maximálně půl hodiny, takže cournu, kouknu, shlídnu a dál.  

G: Takže je to tak, jestli jsem to správně pochopila, že jdete sem do těch restaurací, protože tu máte 
nějakou schůzku? 

I: No, taky se jdu ale najíst. Prostě, když se jdu najíst, tak chodím sem do těch restaurací, buď sem, 
nebo támhle Českej svět, taky záleží, komu co sedne.  

G: A stává se, že se sem chodíte najíst, aniž byste měl nějakou schůzku? Že stojíte na Smíchově a 
říkáte si, že byste se mohl jít najíst do obchodní centra? ?  

I: Jo. Tak já se pohybuji stejně tady v blízkosti, takže jdu sem, a v tu chvíli si vyberu, kam jdu, podle 
toho, na co mám chuť. Najím se tady, něco si tady vyřídím, nějaký telefonát, a projdu krámky, 
když mám čas, nebo když nemám, tak jdu zase dál, že jo. Je to právě příznivý tím, že je tady to 
parkování, že nemusím parkovat někde jinde. To si myslím, že je to dobrej tahák. 

G: Chodíte spíš více sem do těch restaurací, nebo do restaurací mimo centrum?  
I: Sem. 
G: A jaký je ten důvod? 
I: Tak třeba právě to, že jdu kolem svých oblíbených krámků, značek, projdu se, jestli tady náhodou 

něco není, mě stačí, když jen tak nahlídnu do krámu, no, a pak jdu na ten oběd. Spojuju to. Právě 
že tady parkuju autem, z devadesáti procent, když tady něco mám na Smíchově, tak zaparkuji 
auto, jo, ono to spolu souvisí, protože se vracím do auta přes centrum, tak jdu rovnou sem, tady se 
najím a pak frčím dál. Jo, protože já tu parkuji z devadesáti procent. 

G: Takže to je taková jedna linie. 
I: No, přesně tak.  
G: Dobře. Říkal jste, že chodíte sem do kavárny nebo do toho Českého světa. Proč si volíte tuto 

kavárnu? 
I: No, tak je to naučený. Jsem naučenej na určitý jídla, teďka si dávám takový polodietní salát, tam 

chodím spíš na obědy, když jsem tady, jako správná česká kuchyně. 
G: Jasně. Takže to je ten důvod, že Vám vyhovuje ta nabídka. 
I: No, no, no. 
G: Líbí se Vám Creperie, nebo nelíbí?  
I: No, příjemný.  
G: Je tu něco konkrétního, co se Vám tu líbí?  
I: Tak takhle jsem o tom zase nepřemýšlel (ha). Jako mě to připadá jako dobrý na to, že to je kavárna.  
G: Můžete mi to porovnat s jinými restauracemi, resp. kavárnami? 
I: Já nemám rád takový rychlý občerstvení, ty fast foody. Jako samozřejmě ne, že bych do nich nešel, 

ale nevyhledávám to. To si dám radši někde normální jídlo. Samozřejmě že tady vedle tenhle typ 
těch plastových židlí, ale já to neřeším, protože to je vedle a já sedím tady. Jdu tam, kde se prostě 
cítím dobře.  

G: Vyhovuje Vám cena? Přijde Vám to přijatelný? 
I: (...) No, připadá mi to přijatelný. Na Prahu je to dobrý. Jo, připadá i na to, co tady nabízí, mi to 

připadá přijatelný. Dobrá úroveň a tak. Milá obsluha. Je to jedno s druhým. 
G: Vy jste říkal, že sem chodíte na pracovní schůzky. Můžete mi prozradit, proč je pro Vás Creperie 

místem pracovních schůzek a proč to není jiná restaurace nebo třeba kancelář? 
I: No, protože já jsem zvyklý většinu věcí řešit spíš v terénu, jo. I když kancelář mám, jsem mimo jiné 

majitelem Mořského světa na Výstavišti, takže tam zázemí mám, tam jsem dvakrát v týdnu, a ty 
zbývající schůzky, které nesouvisí z větší části s tou firmou, tak ty si řeším takhle, protože nemám 
zapotřebí, je to pro mě pohodlnější a příjemnější sedět takhle někde vysloveně mezi lidma, i 
možná energeticky je to zajímavý, než být někde zapíchlej v kanceláři. 

G: Jasně, taková lepší atmosféra. Předpokládám tak, že tu probíráte převážně obchodní věci... 
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I: Ano, tak. Když tu jsem s někým známým, tak zabrousíme i do soukromí, ale převážně ty 
kancelářské záležitosti.  

G: Myslíte si, že to mimo kancelářské prostředí má i vliv na jednání s lidmi, že to není takový 
oficiální? 

I: Já si myslím, že určitě. Je příjemný, že ho pozvu na oběd. Ono to probíhá tak, že ho pozvu na 
snídani, někdy na oběd a někdy na večeři, že jo, jo, takže si dáme kafíčko, tohle, dobrý, a v tý 
kanceláři víte, jak to je, že jo. Můžete si koupit super presovač, ale ještě tam musí být někdo, kdo 
to půjde udělat, takže si myslím, že tento typ schůzek mi vyhovuje. 

G: Vy jste říkal, že sem chodíte tak dvakrát třikrát, že? 
I: Hm.  
G: Máte nějaké pozitivní nebo negativní reakce, že by se jim tady líbilo, či nelíbilo? 
I: Ne, vesměs sem rádi všichni chodí. 
G: Když tu jste, jak probíhá ta návštěva v kavárně?  
I: No, tak přijdu, buď na někoho čekám, tak si udělám telefonát, zrovna než jste přišla, tak jsem chtěl 

telefonovat, ale to neříkám ve zlým, nebo si vezmu knížku, když mám zrovna po ruce... 
G:...takže si tu i čtete? Přijde Vám to jako vhodné prostředí?  
I: Jo, jako já to nemám nějak tak. Nepřijde mi to. Prostě nějaký relax. Já moc teda relax nečtu, ale 

(haha)... 
G: Aha, tak co si zde čtete, jestli se můžu zeptat? 
I: Tak spíš nějaký ty ezoterický věci. 
G: Tak možná pro to je tak kavárna vhodná. 
I: Jako nevadí mi to. Doma na to zase nemám tolik času. Já se snažím ten čas nějak vyplňovat. Takže 

buď si vyřídím něco po telefonu, nebo, když mám po ruce knížku, když si ji nezapomenu ráno 
vzít, tak si chvíli čtu, čekám na schůzku, objednáme si něco k jídlu, nebo si objednám něco 
předtím, proběhne schůzka a pak pádím domu.  

G: A co si nejčastěji objednáváte? Ten salát. I palačinky si dáváte? 
I: Tak když jsem tady někdy přes den na oběd, tak si dám palačinku, sladkou, večer si dávám salát, 

jinak víc chodím na obědy do toho Českýho světa, kde si dám svíčkovou, že jo (ha).  
G: A jako nápoj si dáváte? Říkal jste, že jezdíte tím autem, tak asi nealko, ne? 
I: Buď vodu nebo colu.  
G: Mohla bych se ještě zeptat, zda je tahle kavárna místem, kam byste vzal přátele na posezení? Ať by 

to mělo být na to kafe nebo např. večeře, vínko s někým. 
I: Jako na večeři s přáteli bych šel jinam. 
G: A co Vás k tomu vede? 
I: No, prostě do nějaký komornější restaurace. Protože je to tam takový útulnější, protože naopak 

večer, když jdu s někým na večeři, tak tohle beru, že tohle je taková v pozitivním slova smyslu 
dobrá továrna, takže mě tady nevadí pracovat, najíst se tady, ale teda, když mám jít s někým na 
večeři, tak určitě nepojedu na Novej Smíchov, kde jsem třikrát v týdnu, tak už jenom z toho 
důvodu. Ale i si myslím, že to není prostředí ideální, kam jít na večeři při svíčkách, jak se říká, tak 
to jsou zajímavější restaurace. Třeba na okraji Prahy, kde je to takový komornější. 

G: Dobře. Když tu takhle sedíte, vnímáte, že by tu převládal nějaký typ lidí? Třeba mladí, staří, 
maminky, důchodci atd.  

I: Tak nad tím jsem nepřemýšlel, ale když se nad tím teď zamyslím, tak si myslím, že je to spíš pro 
mladý a taková ta střední generace. Myslím si, že starší lidé už moc ne.  

G: Můžeme se vrátit k té době, kdy tady to obchodní centrum nebylo? Kde probíhaly ty pracovní 
schůzky? 

I: Tak já jsem předtím měl trošku jiný činnosti, než mám teďka posledních deset let, tak já jsem se 
v centru moc nevyskytoval. Rozumíte, já jsem byl na okraji Prahy, kde jsem měl velkoobchod 
s textilem, kde byly ty kanceláře, tak já jsem do centra jezdil třeba jednou týdně. Jo, je to podle 
toho, jakou činnosti děláte. 

G: Hm. Takže proto u Vás teď hraje centrum větší roli než předtím, kdy se Vaše činnost soustředila 
jinam. Mohl byste mi teda shrnout, jak vnímáte obchodní centrum, resp. jakou roli pro Vás hraje?  

I: Tak je to pro mě pozitivní. Já ho vnímám tak, že je to, když to řeknu úplně natvrdo, energeticky 
jedno z nejpozitivnějších míst v Praze, protože o tom něco vím, tak vím, co říkám, proto si 
myslím, že sem podvědomě chodí rádo hodně lidí, když už mají utratit peníze, tak je utratit sem. 
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Probíhá tady ještě hodně obchodních schůzek a všem se tady vesměs daří, to znamená, že i když 
se obecně daří méně, tak tady se daří pořád dobře - co já vím. Podle mého názoru tady jsou nějaký 
dobrý energetický zlomy, který mi nedokážeme popsat. A to je to, co mě sem táhne, když už si 
mám jít cokoli koupit, tak už jdu na Smíchov, než kamkoli jinam, teda. Tím neříkám, že nejdu 
kamkoli jinam za jinou značkou, ale necítím se tam tak dobře jako tady. A když jdu v podstatě na 
pracovních schůzky, tak vím, že tady dobře probíhají. Mám lepší šanci se domluvit s tím 
partnerem než na místě, který to nemá. Jako není to úplně nutný, ale zeptám se, jestli nechce jet na 
Smíchov a jestli si tam nechce dát obydek, jo, prostě, a vesměs se to tady těm lidem líbí a já vím, 
že je to tady pro mě dobrý, nebo si uvědomuju, čím to tady může být. Neříkám, že to tím bezpečně 
je, jo, ale to může být jedna z věcí, která může hrát pozitivní roli, protože každej člověk, když 
přijde do nějakého pozitivnějšího prostředí, tak prostě pookřeje. Je milejší, přátelštější a ty 
schůzky probíháji prostě v úplně jiné rovině, třeba.  

G: Můžu se zeptat, jak dlouho se věnujete ezoterice? 
I: Asi osm let. 
G: A vy se domníváte, že ten Smíchov měl i v historii takovou pozitivnější energii? 
I: Ano, i já jsem měl svýho času kdysi patnáct prodejen a tady té se dařilo nejlépe. A protože to vím i 

z jiných oborů, to je jedno, jestli se bavím se řezníkem nebo s kýmkoli jiným, že to tady právě 
takhle funguje, tak si právě myslím, že to (...) ono to centrum to možná tady ekonomicky trošku 
vylepšilo, udělalo z toho větší centrum, ale nemyslím si, že by se tady ty energie změnily nějak 
k pozitivnímu nebo negativnímu. Takhle, oni se nezměnily k negativnímu, což je docela úspěch.  
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Rozhovor s informátory-návštěvníky v kavárně Creperie dne 22. listopadu 2009 

 
1) I1: Žena, 56 let, Středoškolské vzdělání, Administrativní výpomoc, Praha 9 – Hloubětín. 

I2: Žena, 45 let, Vysokoškolské vzdělání, Podnikatelka, Praha 7 - Holešovice. 
 

Délka rozhovoru: 00:19:34 
Čas rozhovoru: 14:30 

 
G: Mohla bych se zeptat, jak často navštěvujete tohle obchodní centrum Nový Smíchov? 
I2: No, tak podle situace. Když si člověk potřebuje něco nakoupit, tak sem jde, ale nějak pravidelně, to 

asi ne. 
G: To znamená kolikrát týdně? 
I2: No, tak většinou jednou. 
G: Dobře. A Vy? 
I1: No, tak vzhledem k tomu, že já jsem tady kousek bydlela, tak jsem sem chodila pomalu každý den. 
G: Vážně? Takže bývávaly doby, kdy jste tu byla každý den? 
I1: Hm. 
G: A teď už ne? Teď už bydlíte jinde? 
I1: Teďka dojíždím, takže teďka už ne.  
G: A jak je to tedy teď? 
I1: No, takže teďka tak jednou týdně. Po cestě do práce, když se stavím.  
G: Proč si vybíráte zrovna tohle obchodní centrum?  
I2: No, protože je blízko metra. Asi tak nějak. Metro, zastávka tramvaje, vše. 
I1: No, tramvaje, metro – je na správném místě.  
G: Takže je to tak, že je to hlavně z toho důvodu, že to máte po cestě domů a je to dobře dostupné? 
I1: No, asi tak. Je to prostě blízko, mám to tady kousek od práce a tak. 
G: Dobře. Chtěla bych se zaměřit na to, k čemu to centrum využíváte a proč sem chodíte... 
I2: No, pro to důležité. Nákupy většinou, jak potraviny, tak i přes nějaké to oblečení, boty a tak.  
I1: Já to mám asi taky tak. Člověk to může využít jak k tomu, tak teda k tomu, co tu říkala kamarádka. 
G: Je tu něco, co by vám tu scházelo, co se týče těchle věcí - tedy sortiment, počet butiků, značky atd. 
I2: No, tak to asi ani ne, protože já jsem tady takhle nahoře asi podruhé nebo potřetí, ale jinak většinou 

sem dole v Tescu, tam se pohybuji asi nejvíce.  
I1: Co se týče těch počtu butiků, tak si myslím, že to tak stačí. Co si budeme povídat, my než to 

obejdeme (haha). A to Tesco, to má asi vše, co člověk potřebuje nakoupit ke všednímu vaření, 
takový ty obyčejný věci.  

G: Chodíte i do jiných obchodních center? 
I2: No, já ne. Není moc čas.  
I1: Pravda, není moc čas.  
G: Takže jste nikdy v žádném nebyly? 
I2: No, tak to jo, byla jsem několikrát na Zličíně a v Nových Butovicích, ale to asi nestojí za řeč... 
I1: ...To jako jo. Já jsem se byla ještě mrknout v tom novém Palladium, ale jen jednou. A taky na 

Chodově. 
I2: Ale tady tak většinou. 
I1: No, nejčastější je tohle.  
G: A mohly byste mi je srovnat s Andělem z hlediska barev, uspořádání těch obchodů, nabídky 

restaurací atd., prostě tak, co vás napadne. 
I1, I2: (.......) 
I2: Já jsem byla teďka dvakrát na Nových Butovicích, protože to mám kousek od práce, ale jinak moc 

ne. 
G: A které centrum se Vám líbí více, pokud vůbec některé? 
I2: Tak tady mi to připadá víc větší a takové prostornější, tam mi to připadá takové na hromádce 

všechno. Je to tam takové nepřehlednější, tady, jak se to točí dokola, tam se to taky jako točí 
dokola, ale některé ty obchody se prolézají z jednoho patra do druhého, a to tady není, takže tady 
člověk zaleze a vyleze na stejném místě (ha).  
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G: Hm, zajímavé. 
I1: A já můžu posoudit z vícero, no, co jsem se občas nachodila nebo co mě vyvezli mladí nebo můj 

manžel (haha), tak říkám, kdybych to srovnala třeba s Chodovem, tak je to menší, no, a tím že je 
to menší, tak je to takové, není tu tolik lidí, není to takové..., je to přehlednější.  

G: Můžu se zeptat, jakou denní dobu upřednostňujete při návštěvě obchodního centra? Ráno, 
odpoledne, večer. 

I2: No, většinou k večeru. 
I1: A já tak odpoledne. 
G: A co je tím důvodem, proč zrovna v tuto dobu? 
I2: Tak u mě je to čas, časově mi to prostě vyjde. Většinou po práci. Dopoledne prostě nemůžu, to 

většinou pracuji ve své firmě, takže pak si sem občas zajdu, pak mám volno si sem kdyžtak zajít. 
I1: No, mě jako, jak to vyjde. Podle toho, jak se vyspím nebo jak se dostanu z práce (haha). Protože 

občas chodím vypomáhat odpoledne, tak se tady dopoledne stavím před prací.  
G: Je to tedy tak, že tu návštěvu spojujete s něčím, tedy s tím, že to máte při cestě? Třeba do té práce? 
I1, I2: No, přesně tak.  
G: Není to tak, že byste se sem vydaly, nakoupily a pak zase jely domů? 
I2: Ne, tak to ne. Spojuju to. 
I1: No, taky tak. 
G: Dobře. Mohly bychom se zaměřit na to, jak hodnotíte interér obchodního centra? 
I2: Tak je to pěkný, no. Mně se to líbí celkově, prostě všechno.  
I1: Mně to přijde takový normální, není to nijak přeplácané, ani nijak ošklivé nebo tak něco. Je to 

hlavně tak, že ta doba se prostě mění, já to můžu už posoudit (ha), a ty obchodní centra tu prostě 
jsou.  

G: Není tu nic, co byste přidaly nebo změnily? Třeba oproti tomu Chodovu? 
I1: Tak tam je moc lidí, takže upřímně, tam zas moc nechodím, ale i tak se mi tam moc nelíbí. Tady je 

to takový volnější.  
G: Dobře. My jsme se bavily o tom vnitřku, jaký máte názor na obchodní centrum zvenku? Když si 

představíte tu vnější fasádu... 
I2: Tak je zajímavá. Ta budova celkově. Myslím, že to docela jde.  
I1: Tak já si myslím, že to sem sedí, protože naproti je ta budova prosklená, nějaké kanceláře, která je 

taky atypická, takže to docela jde k sobě. Že je to takový moderní centrum. 
G: Hraje pro vás obchodní centrum důležitou roli v OC?  
I2: No, tak jak se to vezme. Určitě jsme žily bez něj, ale teď, když tu je, tak proč ne. Ale asi bych se 

určitě bez něj obešla. Došla bych si do menších krámků. Ale přesto radši půjdu sem, kde je to 
najednou. 

I1: No, přesně tak. Přesto radši půjdu sem, kde mám více těch obchodů na kupě, než abych běhala z 
obchodu do obchodu, no. 

I2: Jako když je tam možnost, tak proč ne. Ale kdyby možnost nebyla, tak by se muselo takhlenc. 
G: Můžu se zeptat, jak vypadá vaše návštěva, od okamžiku, kdy sem vejdete, do okamžiku, kdy 

odejdete? Kam jdete a co děláte? Ráda bych si utvořila takovou představu o tom, jak to vypadá.  
I1: Navštívíme spoustu obchodů a občas odcházíme s hromadou tašek (ha). To je ta dobrá varianta. A 

takdy s prázdnou peněženkou... 
I2:...nebo kartou (ha). 
G: Kde jste byly dnes? 
I1: Dneska jsme byly ve sportu. Už se blíží doba Vánoc, takže tak zjišťujeme, co, kde, jak a za kolik 

(ha). Já si to nerada nechávám na poslední chvíli, takže to dělám už teď. A hlavně tady je to 
všecko při jednom.  

I2: No, přesně tak. Ve sportu a dalších obchodech. 
G: Jak dlouho tu v obchodním centru asi jste? Kolik času vám zabere jedna návštěva? 
I2: Tak většinou kolem těch dvou až tří hodin. Než to všechno projdeme. 
G: Chodíte sem do centra většinou s někým, nějakým doprovodem, nebo samy? 
I1: Tak já tak půl na půl. Někdy si sem zaběhnu na ty nákupy do Tesca sama, ale po těch nákupech a 

pokoukání se po obchodech jdu s někým.  
I2: Já většinou s někým.   
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G: Ještě se vrátím k tomu průběhu návštěvy. Jak zapadá do vaší návštěvy ta návštěva této restaurace 
nebo i jiných? To znamená, jdete sem po nákupech, před nákupy či během nich. Jak to máte? 

I2: Po nákupech, jenom tak, posedět a pobavit se. Posedět na kafíčko. 
I1: No, přesně tak. Probrat to důležité, co se stalo a tak. A člověk je taky zmoženej z těch nákupů a 

z toho lítání, tak si sem jdeme odpočinout.  
G: A stalo se vám, že byste sem šly cíleně, aniž byste předtím nakupovaly? 
I2: Tak to mně teda ne. To asi ne. Vždycky se to spojí s něčím.  
I1: Tak já tady chodím i tak jako normálně, občas, když mám třeba s někým schůzku, tak zajdem sem.  
G: To mě zajímá – když máte schůzku, tak nevylučujete možnost, že byste sem šla s tím druhým 

člověkem jen na to kafe? 
I1: Hm, přesně tak. S babama si pokecat (haha). Vlastně, když nechceme jít do nějaký restaurace nebo 

tak, tak vlastně zajdeme tady.  
G: Hm. A co je ten důvod, že jdete sem do obchodního centra a ne do restaurací mimo tohle centrum? 
I1: No, tak protože si třeba dáváme, jak se dnes u mladých říká, spicha před obchoďákem, to je někdy 

záchytný bod, kde se prostě sejdem, protože to máme blízko, tak jako na středu místa. Tak kde 
jinde se nahánět, než tady, kde to každý zná.  

G: Takže si řeknete, že se sejdete před Novým Smíchov a že půjdete na kafe sem? 
I1: No, ano. Ale většinou to je při cestě, teda, že se pak každá ještě někam rozutečeme.   
G: A můžete mi porovnat restaurace mimo obchodní centrum a restaurace tady nahoře ve třetím patře? 
I2: No, tak já jsem tady krátce v Praze, takže jsem ještě nestačila pořádně něco obhlídnout. Já jsem se 

teď nastěhovala a ještě jsem se nestačila seznámit, tak já Vám s tímhle moc nepomůžu. Já jsem 
většinou tady. 

I1: Tak já mám třeba známé, co třeba neradi chodí do kaváren nebo restaurací nebo tak, protože tam je 
třeba zakouřeno, nebo tak, a tady je přece jenom větší prostor, takže ono se to tak jako by 
rozplyne. 

I2: To mě teda zase přijde, že je tady zakouřeno, pro mě jako nekuřačku.To mi trošku vadí, ten kouř.  
I1: No, tak někdy to je horší, někdy lepší. 
G: Má ta kavárna ještě nějaké jiné výhody a nevýhody oproti těm restauracím? 
I1: Je tam větší soukromí. Tady je to přece jenom spojené nějakou tou přepážkou, a tak je to takový 

otevřený. Tam je to v tomto lepší.  
G: Ještě bych se chtěla vrátit k tomu, když jste říkala, že sem chodíte cíleně na to kafe. Jak často sem 

chodíte z tohohle důvodu? Je to třeba několikrát do měsíce? 
I1: Ne, to ne. To není moc často. Tak dejme tomu dvakrát za půl roku. Jako takhle chodím často na to 

kafe sem, ale jinam do těch restaurací na to kafčo s holkama chodím i častěji.  
G: Líbí se vám zařízení a vybavení kavárny Creperie, nebo to není váš styl? 
I2: Tak na to, že jsem tady jako v tý kavárně poprvé, tak musím říct, že pěkný. Celkově. 
G: A co třeba konkrétně? 
I2: Tak já nevím, tak celkově jako. Já to nemůžu moc porovnat s jinou kavárnou, protože, jak jsem 

říkala, nejsem tu moc dlouho, a tak jsem tu ještě v jiné kavárně nebyla.  
G: Dobře, a když to srovnáte s ostatními restuaracemi tady? 
I2: Tak já nevím, prostě líbí, no. Tak jako celkově, no (ha). 
I1: Tak mě se asi líbí ten design, že to vypadá dobře. Každopádně, když člověk přijde, tak si vybírá 

podle toho, jak to kde vypadá, že. Takže jako když vidím, že tady to vypadá dobře, tak půjdu radši 
tam, kde to vypadá dobře, než abych jako tam, kde vidím židle, stoly, prostě klasiku, tak to ne.  

G: Takže máte ráda něco zvláštního? 
I1: No, ano, tady je to takový jiný než jinde.  
G: Vyhovuje vám obsluha? 
I1, I2: Jo.  
G: A co třeba ceny? 
I2: No, tak jde to.  
I1: Je to cenově přijatelný na Prahu.  
G: Můžu se zeptat, jak to vypadá, když sem přijdete do té kavárny? Co tu děláte? 
I1: No, tak přijdem, sednem, vyberem si, přijde obsluha (haha). Jako klasika. A pak prostě klábosíme, 

jak se říká. Co se stalo nestalo, rodina, práce.  
I2: No, asi tak. Proberem všecko.  
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G: Je to místo, kde byste probíraly vážná témata? Tím myslím rodinné tragedie i společenské, 
respektive politické události.  

I2: No, to asi moc ne. Když se sejdeme, tak si asi nechceme příliš trápit hlavu tím, co špatného se 
stalo. Teda, pokud to jsou nějaké banální špatné věci, co se stává všem, tak to spíš necháme být a 
bavíme se o normálních věcech. 

I1: No, to asi ne. Jenom tak, jak jsem říkala. 
G: Je to místo, kam byste si šly posedět s kamarádkami na vínko? Myslím tím spíš večerní posezení 

než rychlé kafčo.  
I2: No, to nevím, to bych řešila asi až v dané situaci. Takže nevím.  
I1: Já ne. Protože zavíraj v deset. Tak to je hlavně asi takový ten důvod, protože když už se s někým 

takhle sejdu, a to už asi mockrát není, oproti tomu, když byl člověk mladý, to byly jiné časy (ha), 
takže, když už se s někým sejdu, tak někdy vydržím sedět dýl než do deseti. I když to není třeba o 
tolik dýl. A hlavně se scházíme někde poblíž bydliště, abychom nemuseli jezdit přes celou Prahu. 
A navíc mi to přijde takové nepřirozené.  

G: To by mě zajímalo – proč je to nepřirozené? 
I1: Tak asi to je o zvyku, že je člověk zvyklý se sejít někde v té hospodě, restauraci, kam normálně 

chodí, tady je to takové strašně rozlehlé. Ale asi lidi, co tu bydlí v okolí, se tu asi setkávají. Ta 
restaurace je přece jenom taková uzavřenější.  

G: Znáte tu dobu, kdy tady to obchodní centrum nebylo? 
I2: Ne, já se přistěhovala nedávno.  
I1: Já taky ne. Nebyla jsem tu.  
G: Dobře, tak jak hodnotíte Smíchov dnes? 
I1: Tak asi je atraktivní a lukrativní, ne? 
I2: Tak já nevím, no. Je to docela dobrý. Čisto, i když občas se někde něco najde. Nejsou tu moc 

žádný individua. Co jsem měla možnost vidět jako ostatní Prahu, tak je to takový moderní, no. A 
hlavně je to blízko spojení.   

G: Co se týče třeba té vizáže, nebo jak to mám říct.  
I1: No, tak tady kolem toho centra je to pěkné, ale dál za tím centrem mi přijde, že už je to takové 

neudržované. Tady je to centrum, prakticky, tak tím jsou i ty budovy takové upravenější, 
vzhlednější.  

G: Takže si myslíte, že se zaměřili investoři jen na tuto oblast a dál už je to ošklivější?  
I1: No, když si třeba vezmu smíchovské nádraží, tak to mi přijde takové strašně (...), hodně velký 

okraj.  
G: To je pravda a je to jen pár metrů. 
I1: Oni se asi soustředili hlavně na tuto oblast. 
G: Dobře. Mohla bych se ještě zeptat, co si tu nejčastěji objednáváte? 
I2: Tak já tu jsem dnes poprvé, tak já zkouším tady tohle. To je horká čokoláda. 
I1: My jsme tady šly do těch horkých nápojů, my jsme to chtěly vyzkoušet, takže já mám nějakou 

zahradní, co to je (...) zahradní punč. Ale jinak většinou na kávu.  
G: Všímáte si, že by tu převažovaly nějaké věkové skupinky hostů? Tím myslím mladé, stařší, 

maminky, studenty atd. 
I1: Tak já myslím, že veškerá věková kategorie. My jsme toho důkazem. Jako není tady dětskej 

koutek, takže to by mohl být problém, na druhou stranu mohou běhat tady po tom volným 
prostoru. 

G: To asi ano. Proč si ze všech restaurací tady v obchodním centru volíte právě tuto kavárnu? 
I2: Tak já jsem tady přišla s kamarádkou, ta mě sem zatáhla (ha). 
I1: No a já z toho důvodu,  že, člověk, když vyjede ze schodů, tak je taková nejblíž, no (ha). A 

vzhledově vypadá dobře, takže tak.  
G: Ale blízko je třeba i mekáč nebo ta pizzerie. Proč si nevolíte zrovna je? 
I1: No, protože jsme neměly chuť na jídlo (haha). Spíš na tu kávu. Jsme si šly vyloženě jenom 

sednout, nešly jsme za účelem se najíst.  
G: A pak ještě půjdete po nákupech? 
I2: Ne, to už jsem byly. 
I1: Pak už pofrčíme domu. 
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Rozhovor s informátorem-personálem v kavárně Creperie dne 7. ledna 2010 
 

1) I: Muž, 45 let, Vysokoškolské vzdělání, Majitel (provozní) kavárny, Praha 5- Smíchov 
 
Rozhovor má formu písemných poznámek.212 
Čas rozhovoru: 10:15 

 
- Majitel se snaží navštěvovat kavárnu každý den, v různou denní dobu, aby mohl kontrolovat 

obsluhu a zároveň získal povědomí o provozu a klientele kavárny. V této kavárně se zdržuje jen 
po určitou dobu (např. 4-6 hodin). 

- V kavárně působí ode dne otevření, tedy osm let. 
- Kromě zaměstnání využívá obchodní centrum minimálně. Chodí maximálně jednou dvakrát do 

týdne do lékárny nebo knihkupectví, popř. navštíví konkurenční provozovny – a to v různou 
denní dobu ve spojení s prací. V obchodním centru nenavštěvuje místní supermarket Tesco, 
neboť nakupování přenechává manželce. Taktéž minimálně chodí do módních butiků, protože 
nakupuje v zahraničí, kde se mu zdá nabídka větší a ceny nižší.  

- Jeho názor na obchodní centrum je takový, že obchodní centrum je zdroj nabídky pro zvyšující se 
poptávku, doplněk pro veřejnost. Pozitiva shledává v tom, že je to nový společenský prostor, kde 
se lidé setkávají, je tu širší nabídka produktů (celá škála zboží), je to místo trávení volného času. 
Negativa shledává v tom, že lidé změnili hodnoty ve způsobu trávení volného času a 
upřednostňují teď uzavřené prostory obchodního centra před přírodou či sportem.  

- Pro majitele kavárny představuje centrum kontakt s lidmi, hraje pro něj důležitou roli, což ale 
odůvodňuje tím, že tu jsou takové podmínky – kdyby žil v subtropickém pásu u moře, ležel by 
raději u moře. Obchodní centrum je pro něj místo k občasnému si posezení s přáteli v jiných 
kavárnách než Creperii.  

- Majitel navštěvuje i jiná obchodní centra v Praze. Je to pro něj zdroj informací o konkurenčních 
provozovnách, popř. je to cíl celé rodiny (není to jen jeho rozhodnutí). Navštívil Nové Butovice – 
velkou výhodu vidí v menší koncentraci lidí, která úzce souvisí k větším klidem, naopak 
nevýhodou je lokalita tohoto centra (na periferii), která snižuje jeho postavení. Na Arkádách si 
cení dobrou přehlednout oproti Chodovu či Palladiu. Nový Smíchov mu nabízí komplexní služby, 
širokou nabídku restauračních zařízení, je dobře umístěn a dopravně dostupný a zastává silné 
postavení – byl to velice moudře udělaný projekt.  

- Co se týče interiéru, vyzdvihuje přehlednost a prosvětlenost. Interiér se mu líbí. Jediné, co by 
změnil, jsou toalety, ale jejich stav je prý logickým následkem jeho používání velkou masou lidí, 
kteří se k cizímu chovají neslušně.  

- Pozitivně shledává i exteriér centra – podle jeho názoru zohledňuje prostředí (ekologický prvek), 
shledává jeho zasazení do okolní zástavby jako citlivé (stavba nepůsobí dominantně). 

- Smíchovské prostředí si informátor pamatuje velmi matně, ale ví jistě, že to tu byla šedivá černá 
zóna, která se po otevření centra proměnila v živější místo, které dostalo jiný ráz. Tato proměna je 
ale pro něj vykoupena větší koncentrací lidí, dopravou, kriminalitou (kriminální živlové se stahují 
do míst, kde je hodně lidí). 

 
- V kavárně mají své vnitřní předpisy z hlediska přístupu obsluhy k návštěvníkům – zdvořilost, 

ochota, vstřícnost (s těmito pravidly je personál každé ráno seznámen, jejich cílem je získávat 
zákazníky, resp. přimět je, aby se vrátili zpět). 

- Management kavárny se soustředí na tři oblasti – na personál (lidský faktor je rozhodující), na 
kvalitu produktů a kulturu podniku, která souvisí se vzhledem (interiérem). 

- Interiér má evokovat pocit, že se jedná o francouzskou kavárnu (přesto si však majitel uvědomuje, 
že nelze nikdy francouzský design zcela zkopírovat – stále je to v českém prostředí). 

- Je tu snaha se interiérem odlišit (má být na první pohled lákavější, osobitější) – podle názoru 
informátora se tento záměr splnil. 

- Podle majitele jsou základní klientelou ženy (ze 70-80 procent), zvláště z hlediska denní doby, 
kdy odpoledne a večer žen přibývá. Ranní a polední dobu jsou zde i muži, byť v menším 

                                                 
212 Majitel si výslovně nepřál, aby byl rozhovor nahráván. 
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zastoupení, a obecně lidi z officu – hosté využívají spíše tu kavárenskou nabídku, tedy především 
nápoje. V poledne přichází hodně ženských i smíšených dvojic a lidé si nejčastěji objednávají 
palačinky – v tuto dobu tu není moc lidí z officu, kteří dávají přednost „klasickým“ obědům 
(polévka a hutnější hlavní jídlo). Odpolední a večerní doba je charakteristická posezením s přáteli 
u kávy, kdy si objednávají spíše lehčí pokrmy (saláty) – navečer je zde zřetelně více žen. Ráno je 
klidnější, kolem poledne lidí přibývá, nejvíce lidí je odpoledne a navečer.  

- Rozdíl vidí také ve všedním dni, kdy sem chodí lidé z kanceláří na obchodní schůzky, a 
víkendovém sobotním dni, kdy tu jsou rodiny a páry (lidé nikam nechvátají, jsou tu na společném 
odpočinku, doba návštěvy je delší a většinou spojují návštěvu s kinem), a neděli, kdy méně 
konzumují, ale spíše si objednávají dezerty a pití. 

- V menšině jsou zde děti (přestože záměrem managementu bylo nalákat děti na sladké palačinky), 
senioři (podle názoru majitele, mají pravděpodobně jinou představu o kavárně, navíc je tu cena 
produktů vyšší z důvodu vyššího nájmu a také sortiment se liší od sortimentu klasické cukrárny). 

- Podle názoru informátora chodí návštěvníci do kavárny primárně za posezením s přáteli, které 
spojí s občerstvením, poté za obchodními schůzkami a někdy se zde také sebevzdělávají (učí se 
zde cizí jazyky), popř. se zde věnují odpočinkovým aktivitám (např. čtení). 

- Velký vliv na frekvenci návštěvnosti má počasí, resp. roční období – když je ošklivé počasí, je 
zima či prší, anebo naopak velké teplo, je návštěvnost větší, protože lidé se před počasím snaží 
skrýt. Také se zde hrají roli premiéry v kině, svátky (Valentýn). V posledních letech se zde 
neprojevuje již takový vliv Vánoc (jsou tu i silnější měsíce, které mají větší trby, než prosinec). 

- Nejčastěji si objednávají sladké palačinky a nealko nápoje, které si dávají řidiči, jichž je tu hodně, 
nebo lidé na pracovních schůzkách, víno si častěji objednávají v odpoledním a večerním čase 
během posezení (alkoholické nápoje se během dne moc neprodávají). 

- Mají tu stálou klientelu – jsou to převážně ženy mladší i střední generace. Stálí zákazníci 
představují důležitou složku, protože jsou měřítkem kvality. Objednávají si často stejné produkty. 
Má-li obsluha čas, komunikuje s těmito zákazníky více. 

 


