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Abstrakt  

Marketingově-komunikační aktivity mezi Japonskem a Českou republikou jsou 

tématem, kterému se ani přes poměrně významné česko-japonské ekonomické 

vztahy dodnes nedostalo hlubší analýzy. Tato práce se proto věnuje popisu stavu 

komunikace s cílem představit japonskou kulturu v ČR v celém jejím spektru. 

Práce rovněž předkládá popis obou kultur a jejich detailní srovnání, aby tak 

napomohla pochopení komunikace Japonska a ČR a jejích specifik.  

Vzájemné vztahy Japonska a ČR mají dlouhou historii sahající až k první světové 

válce a v závislosti na politických změnách s menšími přerušeními vždy existovaly.  

Po vzniku ČSFR (později ČR) byla znovuobnovena Česko-japonská společnost a 

vzniklo Kulturní a informa ční centrum Velvyslanectví Japonska v Praze – dvě 

organizace s rozdílným pozadím a podobným cílem: napomáhat vztahům mezi 

oběma zeměmi a pomáhat českému publiku poznat japonskou kulturu jak v jejích 

klasických, tak populárně kulturních formách.  

Tyto dvě organizace jsou v práci podrobeny podrobné analýze a následovně je 

předloženo několik tip ů a připomínek k budoucímu rozvoji jejich komunikace, 

které by mohly pomoci její větší efektivitě. 

 

Abstract 

The topic of marketing communication activities between Japan and the Czech 

Republic has despite of all important economical links of the two countries not yet 

been deeply analysed. The goal of this work is to examine the major 



   

communication activities advertising the Japanese culture to the Czech audience. 

It also includes an insight into the cultures, their similarities and differences and 

how these affect the mutual communication. 

Japan and the Czech Republic have started mutual relations during the 1st World 

War, keeping them friendly for most of the future time regardless to political 

changes that haven’t always been favourable.  

After the Velvet Revolution and re-creation of Czechoslovakia (splitting into the 

Czech and the Slovak republic later on), the Czech-Japanese Association and the 

Japan Information and Culture Centre emerged – they are now two organizations 

with different backgrounds yet similar goals: to help building mutual relations 

ofthe two countries and to introduce the Japanese culture in Czech republic in its 

wide range. 

This work presents a detailed analysis of both organizations’ work in propagation 

of Japanese culture in the Czech Republic. It also provides a number of 

recommendations based on the analysis, which could help making the 

communications of both organizations more effective in the future.  
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Úvod 

Téma této práce jsem si vybrala z několika důvodů: jelikož je stejně pestré, jako 

japonská kultura sama, zajímavé jako proměnlivé vztahy Japonska se světem 

a v neposlední řadě proto, že mám k japonské kultuře blízký osobní vztah trvající již od 

mého dětství. Především jde ale o tématiku, která je aktuální již několik let, a přes 

poměrně významné ekonomické vztahy mezi Českou republikou a Japonskem nebylo 

téma marketingově-komunikačních aktivit Japonska v ČR dosud uceleně analyzováno. 

V minulém století se západní vnímání Japonska pohybovalo kdesi mezi 

kouzelným Orientem a zemí tvrdých bojovníků nezlomného ducha, reprezentované 

vždy nejvyšší kulturou s vysoce uměleckými formami1. Ačkoli v průběhu 2. poloviny 

20. století Západ zásobovalo audiovizuální technikou, která umožňovala právě západní 

populární kultuře růst2, zůstávala japonská kultura vyhrazena spíše oblasti vysoké 

kultury, jako například divadla kabuki, poezie haiku či tušové malby. V 21. století se již 

situace změnila: obzvláště s pokořením geografické vzdálenosti formou internetového 

propojení je nám současná japonská masová a populární kultura3 bližší než kdy 

předtím4. Mezi základní znalosti již nepatří jen pojmy jako geisha, samurai a sushi, 

ale například i anime a manga - japonské kultuře se v posledních desetiletích podařilo 

nadchnout západní svět tak, jako žádná jiná asijská kultura. Koichi Iwabuchi vysvětluje 

toto výrazné šíření japonské kultury ve světě tím, že v rámci globalizace poslední doby 

i minulého století jsou nejvýraznější bývalé kolonizátorské velmoci, mezi něž Japonsko 

patří5. 

                                                
1
 V českém prostředí tento postoj ztělesnil např. spisovatel a cestovatel Joe Hloucha (ŠTRÁFELDOVÁ, 

Milena. Japonsko: velká láska spisovatele a cestovatele Joe Hlouchy. Český rozhlas [online]. 04-04-2009, 
-, [cit. 2011-05-16]. Dostupný z WWW: <http://www.radio.cz/cz/rubrika/krajane/japonsko-velka-laska-
spisovatele-a-cestovatele-joe-hlouchy>.) 
2
 BENEDICT, Ruth. The chrysanthemum and the sword: patterns of Japanese culture. 1st ed. 

(reprint). Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 2005. 324 s. ISBN 0529019868. s. 2 
3
 Populární kultura (popkultura) může mít hned několik definic: „kultura oblíbená masami“, „kultura 

tvořená lidem“, „kultura tvořená za cílem získat si oblibu mezi lidmi“, někdy „nízká kultura“. V této práci 
se přikláním k první zmíněné definici. (STOREY, John. Cultural theory and popular culture: an 
introduction. New York : Pearson Education, 2006. 191 s, s. 1) 
4
 CRAIG, Timothy J. Japan Pop!: inside the world of Japanese pop culture. 1st ed. Armonk : M.E. 

Sharpe, 2000. 348 s. ISBN 0765605600. s. 4 
5
 ALLEN, Matthew; SAKAMOTO, Rumi. Popular culture, globalization and Japan. Oxford : Routledge, 

2006. 226 s. ISBN 0415368987. s. 5 
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Důležité je ovšem zdůraznit i to, že Japonsko po staletí přejímalo znaky kultur 

cizích6. Tomuto vlivu byly vystavovány i velmi typické japonské kulturní znaky 

a japonská kultura, jak ji známe dnes, je tedy výsledkem dlouhého míšení původního 

japonského základu s přejatými externími prvky. Jako příklad lze uvést přejímání 

čínských znaků v 5. století, v moderní historii Japonska bylo nejvýraznější dobou tohoto 

přejímání poválečná westernizace.78 

 

Hlavním cílem práce je představit komunikační aktivity, které obě titulní 

organizace, tedy Kulturní a informační centrum Japonského velvyslanectví v Praze 

a Česko-japonská společnost, provozují za účelem seznámení českého publika 

s japonskou kulturou. 

Komunikace mezi dvěma kulturami má svoje specifika – je nutné brát v potaz 

mnoho distinktivních znaků komunikačního protějšku a uvážit, v čem jsou shodné 

s těmi, jimiž disponuje naše vlastní kultura. Mezi takové znaky patří především verbální 

i neverbální jazyk, náboženství, žebříček hodnot a postoje, smysl pro humor 

a v neposlední řadě v dnešní interkulturní komunikaci i kulturní dimenze podle 

Hofstedeho, kterých chci využít ve své práci pro demonstraci rozdílů a podobností 

české a japonské kultury.910 

 Práce se snaží předložit co nejvíce poznatků o minulých vztazích Japonska 

a České republiky, a to jak na diplomatické, tak kulturní úrovni. Rovněž vedle sebe 

staví odlišnosti obou kultur ve srozumitelném srovnání, aby tak naznačila směr, který 

by mohl napomoci v budoucí komunikaci mezi oběma zeměmi. Rovněž je jejím účelem 

poukázat na nedostatky v této komunikaci a příležitosti, jejichž využití by mohlo vést 

k vyšší efektivitě snah k dosažení cílů obou organizací, tedy zvyšovat povědomí 

o japonské kultuře v celém jejím širokém spektru. 

 

                                                
6
 V japonštině existuje i vlastní abeceda pro psaní převzatých slov – tzv. katakana. Pro příklad lze zmínit 

například slova jako „boifurendu“ z anglického „boyfriend“, tedy přítel (partner).  
7
 DONAHUE, Ray T. Japanese culture and communication: critical cultural analysis. 1st ed. 

Lanham : University Press of America, 1998. 377 s. ISBN 0761812490. s. 268 
8
 SCHIROKAUER, Conrad. A brief history of Chinese and Japanese civilizations. 2nd ed. San Diego : 

Harcourt Brace Jovanovich, 1989. 673 s. ISBN 0155055690. s. 450 
9
 DE PELSMACKER, Patrick; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri. Marketing Communications. 

Harlow : Prentice Hall/Financial Time, 2007. 610 s. ISBN 0273706934. s. 548-551 
10

 HERBIG, Paul A. Handbook of cross-cultural marketing. 1st ed. Oxford : Routledge, 1998. 375 s. ISBN 
078900285X. s. 11-30 
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Obě organizace mají obdobné cíle, ovšem rozdílné pozadí a zázemí – v případě 

Informačního a kulturního centra Velvyslanectví Japonska v ČR jde o něco více 

o destinační marketing, jelikož ambasády zemí na zahraničních územích jsou většinou 

hlavním komunikačním kanálem pro dosažení zlepšení míry cestovního ruchu mezi 

danými zeměmi. V druhém případě je naopak primární motivací především propagace 

kultury samotné a dosažení vyšší míry porozumění tak odlišným kulturním zvyklostem 

a tradicím. Je tedy třeba toto téma brát z širšího pohledu než jen z hlediska destinačního 

marketingu – rovněž je potřeba zahrnout, jaké tyto instituce využívají formy marketingu 

eventů, marketingu kultury a jak aplikují metody interkulturní komunikace, která je 

ve výsledku asi tou nejdůležitější oblastí při snaze přibližování cizích kultur odlišným 

národnostem.  

Jak funguje zájem o japonskou kulturu ve všech jejích aspektech v ČR lze 

ilustrovat například na desetileté existenci spolku Manga.cz, který sdružuje primárně 

všechny, kteří mají zájem o japonskou animaci a komiks, ale zároveň se velkým dílem 

zabývá i kulturou tradiční (na webových stránkách vycházejí články o historii, kuchyni, 

tradičních rituálech atd., viz příloha č. 10). Jde o projekt velmi interaktivní – Manga.cz 

pořádá soutěže v kresbě japonského stylu a součástí stránek jsou i aktualizované 

vědomostní kvízy, součástí stránek je i rozsáhlé diskusní fórum. Konkrétní aktivity 

tohoto zájmového spolku a komunity vám přiblíží třetí kapitola této práce.1112 

 

K předkládané práci je nutné zaujmout interdisciplinární přístup, jakkoliv 

primárně vychází z poznatků marketingové komunikace, je nezbytné zohlednit i vývoj 

a poznatky z oblasti japonských studií, interkulturní komunikace či mediální 

komunikace. Práce je podpořena studiem odborné literatury, především o japonské 

kultuře ve vztahu ke kulturám západním, ale i obecněji teoretickou literaturou 

o kulturním marketingu a marketingu destinace cestovního ruchu). Jako analytický 

materiál budu využívat především  dostupné materiály vydávané organizacemi a jejich 

přidružené webové prezentace a v neposlední řadě i empirickou zkušenost dění kolem 

aktivit Kulturního a informačního centra a Česko-japonské společnosti.  

 

                                                
11

 OKAMURA, Tomio. Tomio Okamura: Jak si stojí česko-japonské vztahy?. IHNED.cz [online]. 13. 2. 2007, 
-, [cit. 2011-05-10]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-20421190-tomio-okamura-jak-si-
stoji-cesko-japonske-vztahy>. 
12

 Manga.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z WWW: <http://www.manga.cz>. 
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Práce je rozdělena do čtyř kapitol: první kapitola si klade za cíl představit čtenáři 

pozadí japonsko-českých vztahů a rozdíly i podobnosti mezi oběma kulturami. Kromě 

toho obsahuje i výčet menších organizací, které se zabývají česko-japonskými vztahy 

a propagací těchto kultur, a to v obou zemích, a srovnání situace v ČR se situacemi 

v ostatních zemích západní Evropy. Kapitola druhá je zaměřena na aktivity Kulturního 

a informačního centra Japonského velvyslanectví v ČR – kapitola je uvedena 

teoretickým základem komunikace vládních organizací v cestovním ruchu a dále 

pokračuje deskripcí organizace jako takové a její komunikační činnosti. Třetí kapitola 

je vystavěna stejně jako druhá, zaobírá se ale aktivitami Česko-japonské společnosti. 

Poslední, čtvrtá kapitola, je částí práce, která se věnuje kritice aktivit pro propagaci 

japonské kultury a klade si za úkol představit soubor doporučení, která by mohla 

pomoci aktivitu obou organizací a spolků, se kterými spolupracují posunout blíže 

k jejich cílům. Jde ovšem pouze o návrhy a jejich hlavním posláním je přinést novou 

inspiraci či námět k diskuzi. 

Japonská jména jsou v práci psaná podle západních zvyklostí, tedy křestní jméno 

na prvním místě, příjmení na druhém. Japonská slova a jména jsou psány v anglické 

transkripci, jelikož tato forma usnadňuje čtenáři budoucí hledání dalších informací. 

K anglické transkripci jsem se proto uchýlila z důvodu sjednocení i v případě slov, která 

jsou již v češtině ustálená (např. gejša – angl. trans. geisha).  
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1. Vzájemné vztahy mezi Japonskem a Českou 

republikou 

1.1 Historie česko-japonských vztah ů 

Japonsko a Česká republika (resp. Československo) jsou země, které se vždy 

mohly pyšnit dobrými vztahy, ačkoli v dobách zásadních rozdílů mezi jejich politickými 

a ekonomickými systémy bylo komplikované naplnit tyto vztahy větší aktivitou.  

Respekt Japonců k České republice vychází z tradičního japonského zvyku cenit 

si národů, z nichž vzešlo množství známých osobností. A protože ve srovnání 

s ostatními národy bývalé východní Evropy má ČR opravdu bohatý rejstřík 

významných historických a kulturních postav, je z tohoto hlediska Česká republika 

vnímána Japonci jednoznačně na prvním místě. Již od základních škol jsou mladí 

Japonci vychováváni ke znalosti Smetany, Čapka a Kafky a tyto osobnosti pocházející 

z ČR zná snad každý Japonec, a to včetně mladé generace. Japonci tedy vnímají Čechy 

jako velice vzdělaný a kulturní národ – a to podporuje nejen cestovní ruch, 

ale pravděpodobně i japonské investice do ČR.13 

1.1.1 Vztahy mezi Japonskem a Českem – historie 

Nejspíše prvním stykem Čechů a Japonců bylo vyjednávání T. G. Masaryka 

během jeho cesty do USA v době první světové války. Roku 1920 (v době, kdy už byl 

T. G. Masaryk prezidentem) Japonsko a tou dobou ještě mladý stát Československo 

započaly své diplomatické vztahy. V roce 1939 byly tyto styky přerušeny 

a znovuobnoveny byly až v roce 1957. Když se v roce 1993 Česká republika stala 

samostatnou republikou, bylo Japonsko dokonce mezi prvními zeměmi, které českou 

nezávislost uznaly. Japonsko a Česká republika rovněž v roce 1997 uspořádala oslavu 

čtyřicetiletého výročí obnovení diplomatických vztahů14. 

 

 

                                                
13

 OKAMURA, Tomio. Tomio Okamura: Jak si stojí česko-japonské vztahy?. IHNED.cz [online]. 13. 2. 2007, 
-, [cit. 2011-05-10]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-20421190-tomio-okamura-jak-si-
stoji-cesko-japonske-vztahy>. 
14 Kompletní seznam diplomatických návštěv mezi ČR a Japonskem od vzniku samostatné ČR je uveden 
v příloze. 
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První styky  

Ještě před oficiálním navázáním diplomatických styků spolupracovali 

Čechoslováci a Japonci v první světové válce, a to především v souvislosti 

s československými legiemi v Rusku – japonská strana poskytovala našim legionářům 

materiální zabezpečení a rovněž vypomáhala s transporty, které vyžadovaly přímý 

průjezd Japonskem. V Tokiu existovalo i legionářské zastoupení v čele s Václavem 

Němcem, jehož působení bylo vymezeno jako činnost vojenského atašé. Během 

následujících dvou let existovaly zcela jasné snahy přetvořit Němcovu funkci delegáta 

Národní rady v diplomatický post vojenského atašé a chargé d'affaires československé 

vlády, Japonsko se nicméně k těmto snahám nestavělo příznivě (mimo jiné proto, že 

Němec nebyl podřízen československému ministerstvu zahraničních věcí).15  

ČSR a Japonsko oficiálně navázaly diplomatické styky 12. ledna 1920 – naším 

prvním tamějším velvyslancem byl Karel Pergler. 17. října 1920 bylo otevřeno japonské 

vyslanectví v Praze, jehož prvním zdejším vyslancem byl jmenován Haruzaku Nagaoka. 

V roce 1927 ČSR navštívil bratr císaře, princ Takamatsuo, a jeho choť.16 

 

Druhá světová válka 

V roce 1939 japonská vláda diplomatické styky s ČSR přerušila a rovněž 

přestala uznávat existenci československého státu. Vyslanectví ČSR v Tokiu bylo 

předáno německé moci a určeno k likvidaci, čímž byl pověřen tehdejší vyslanec 

František Havlíček. Ten i po ukončení činnosti vyslanectví dále usiloval 

o informovanost československého exilu o dění v Japonsku, do Londýna za Edvardem 

Benešem se ale dostal až po téměř ročním věznění v Japonsku. 9. prosince 1941 

vstoupila ČSR na základě rozhodnutí československé exilové vlády s Japonskem 

do válečného stavu.  Postupimská deklarace v roce 1945 akceptovala japonskou 

kapitulaci a také rámcovou dohodu o japonském poválečném vývoji.1718 

 

                                                
15

 SCHIROKAUER, Conrad. A brief history of Chinese and Japanese civilizations. 2nd ed. San Diego : 
Harcourt Brace Jovanovich, 1989. 673 s. ISBN 0155055690. s. 525 
16

 LEVORA, Jan. Z historie československo-japonských a česko-japonských diplomatických styků. 
Informační Bulletin. 2003, č. 2, s. 2-7. 
17

 LEVORA, Jan. Z historie československo-japonských a česko-japonských diplomatických styků. 
Informační Bulletin. 2003, č. 2, s. 2-7. 
18

 WILKINSON, Endymion. Japan versus Europe: a history of misunderstanding. 1st ed. 
Harmondsworth : Penguin Books, 1983. 288 s. ISBN 0140224696. s. 67 
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Japonsko a socialistické Československo 

Po roce 1948 se staly československo-japonské vztahy závislými na vývoji 

vztahů mezi Japonskem a SSSR. K řádnému obnovení diplomatických styků došlo až 

v roce 1957, kdy byly rovněž povýšeny na úroveň velvyslanectví, a to po vydání 

společného prohlášení o přerušení válečného stavu (r. 1956). Prvním československým 

velvyslancem v Japonsku byl Ladislav Šimovič a jeho protějškem v Československu 

Shiroshichi Kimura. V letech 1957-1989 je byly podle Bulletinu JICC vztahy spíše 

méně rozvinuté, ovšem zároveň bez jakýchkoli výraznějších konfliktů. Krom obchodu 

se v této době spolupráce zaměřovala i na oblast vědy, výzkumu a kultury.  

 

Politickým přelomem byla historicky první návštěva člena japonské vlády na 

území ČSSR, jež proběhla roku 1967. Ctěnou návštěvou byl japonský ministr 

zahraničních věcí Takeo Miki. Ten se později zúčastnil jednání s ministrem 

zahraničních věcí ČSSR, Václavem Davidem, a to v rámci zasedání Valného 

shromáždění OSN v New Yorku. Téhož roku navštívil ČSSR i japonský ministr 

dopravy Jasushiro Nakasone.  

Po vstupu vojsk zemí Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byly politické styky 

výrazně omezeny. Obchodní vztahy se ovšem vyvíjely bez přerušení, o čem svědčí 

i návštěva ministra zahraničního obchodu Masayoshiho Ohiry. K první návštěvě na 

nejvyšší úrovni došlo během konání světové výstavy EXPO v Ósace, kam přijel tehdejší 

prezident ČSSR Ludvík Svoboda v doprovodu ministra zahraničních věcí Jana Marka.19 

K většímu obnovení politických kontaktů došlo až v roce 1973 při návštěvě 

ministra zahraničních věcí Bohuslava Chňoupka, o pět let později podnikl cestu k nám 

jeho japonský protějšek Sunao Sonoda. V průběhu 70. a 80. let se odehrálo několik 

dalších oboustranných návštěv na ministerské úrovni - šlo především o ministry kultury, 

průmyslu, spojů, stavebnictví a energetiky. V celé této éře rovněž proběhlo několik 

bilaterálních návštěv na parlamentní úrovni. Roku 1989 se konal pohřeb císaře Hirohita, 

jehož se za ČSSR zúčastnil 1. místopředseda vlády Pavol Hrivnák.20 

 

                                                
19

 SCHIROKAUER, Conrad. A brief history of Chinese and Japanese civilizations. 2nd ed. San Diego : 
Harcourt Brace Jovanovich, 1989. 673 s. ISBN 0155055690. s. 606 
20

 LEVORA, Jan. Z historie československo-japonských a česko-japonských diplomatických styků. 
Informační Bulletin. 2003, č. 2, s. 2-7. 
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Japonsko a ČSFR 

Začátek devadesátých let znamenal pro česko-japonské vztahy pozitivní změnu 

– v roce 1990 došlo k oboustranné návštěvě ministrů zahraničních věcí obou zemí. 

V tomto roce byl taktéž slavnostně intronizován nový japonský císař, tedy Hirohitův 

syn Akihito, a tomuto ceremoniálu byl přítomen předseda československého 

Federálního shromáždění Alexandr Dubček. O rok později Dubček provedl oficiální 

návštěvu Japonska na pozvání obou komor japonského parlamentu. Velmi významnou 

byla i návštěva československého prezidenta Havla, jenž byl doprovázen řadou 

tehdejších ministrů vlády ČSFR.21 

 

Vztahy po rozdělení ČSFR 

Jak již bylo zmíněno, Japonsko bylo mezi prvními zeměmi, které uznaly 

existenci České republiky jako samostatného státu. K oficiálnímu navázání 

diplomatických styků mezi nově vzniklou Českou republikou a Japonskem došlo 29. 

Ledna 1993. Prvním velvyslancem České republiky v Japonsku se stal Jan Winkelhöfer, 

jenž zde působil již jako velvyslanec ČSFR, rovněž japonským velvyslancem v ČR 

zůstal z dob ČSFR Kuniaki Asomura.  

Jednou z nejvýznamnějších událostí v česko-japonských stycích v 90. letech 

byla návštěva tehdejšího premiéra Václava Klause s chotí v Japonsku (1996). Byli 

přijati japonským císařským párem a rovněž se při této příležitosti uskutečnilo jednání 

s japonským premiérem Ryutaro Hashimotem a několika dalšími významnými 

postavami japonské politiky. V roce 1999 byl u příležitosti návštěvy českého ministra 

zahraničních věcí Jana Kavana v Japonsku otevřen honorární konzulát v Kóbe.22 

 

Vztahy po roce 2000 

Nové tisíciletí pokračovalo v duchu komunikačně pozitivní polistopadové éry –

 nadále se prohlubovala spolupráce v ekonomické oblasti, přicházely nové investice 

z japonské strany do ČR a i politicky se obě země věnovaly ve velké míře upevňování 

vztahů.  

Rozhodně jedním z nejvýznamnějších politických momentů této doby byla 

historicky první návštěva císařského páru v Praze, a to v červenci 2002. Během této 

                                                
21

 LEVORA, Jan. Z historie československo-japonských a česko-japonských diplomatických styků. 
Informační Bulletin. 2003, č. 2, s. 2-7. 
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čtyřdenní návštěvy se císař Akihito se svojí chotí císařovnou Michiko setkali 

s prezidentem Havlem a jeho chotí Dagmar Havlovou, která jim mimo jiné představila 

své projekty Nadace Vize 97, rovněž navštívili mnoho důležitých historicky kulturních 

památek hlavního města a na Staroměstské radnici byl císaři předán symbolický klíč 

od Prahy.  

Rovněž první v historii byla návštěva japonského předsedy vlády Junichira 

Koizumiho. Ten se zde setkal s tehdejším předsedou vlády Špidlou a s představiteli 

japonských průmyslových kruhů investujících v ČR. Koizumi tehdy nenavštívil ČR 

sám, ale v doprovodu robota ASIMO23, čímž chtěl vzdát hold Karlu Čapkovi, původci 

slova „robot“. Během třídenní Koizumiho návštěvy premiéři podepsali "Společné 

prohlášení směřující ke strategickému partnerství mezi ČR a Japonskem". Tímto 

dokumentem ČR přislíbila např. pomoc při jednáních se Severní Koreou, jelikož 

na rozdíl od Japonska ČR s touto zemí udržovala diplomatické styky.  

 

Další významnou politickou návštěvou byla oficiální návštěva premiéra Jiřího 

Paroubka v Japonsku u příležitosti konání světové výstavy EXPO 2005 v Aichi, 

při které se Jiří Paroubek setkal s premiérem Koizumim.  

Poslední z těchto návštěv nejvyšší úrovně byla cesta prezidenta ČR Václava 

Havla v únoru 2007, který mimo jiné poobědval s císařským párem v jejich tokijském 

paláci. Během jednání japonská strana zdůraznila skvělou úroveň vztahů mezi ČR 

a Japonskem a zdůraznila zájem o hlubší spolupráci se všemi zeměmi Visegrádské 

čtyřky.24 

1.1.2 Umění, kultura a sport 

Dalo by se říci, že první „českou stopou“ na japonských ostrovech je Památník 

míru neboli Atomový dóm v Hirošimě, který byl roku 1915 projektován českým 

architektem Janem Letzelem. Tato stavba je od roku 1996 zapsána na seznamu 

světového dědictví UNESCO. Dalším úspěchem Čechů na území Japonska byla 

olympiáda v Tokiu r. 1964 – zde získala hned několik zlatých medailí gymnastka Věra 

                                                                                                                                          
22

 LEVORA, Jan. Z historie československo-japonských a česko-japonských diplomatických styků. 
Informační Bulletin. 2003, č. 2, s. 2-7. 
23

 Zkratka pro „Advanced Step in Innovative Mobility“ 
24

 Velvyslanectví České republiky v Tokiu [online]. 3. 2. 2005 [cit. 2011-05-01]. Politické vztahy 
(historie a současnost). Dostupné z WWW: 
<http://www.mzv.cz/tokyo/cz/politicke_vztahy/politicke_vztahy_historie_a_soucasnost>.  
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Čáslavská. Čáslavská si tímto obřím úspěchem u celé generace Japonců vysloužila 

status idolu světové úrovně. 

Sportu se týká i další velmi významný bod česko-japonských vztahů, a to 

konkrétně tradičních zápasů sumó. Každoročně se koná pouze pět profesionálních 

turnajů, které jsou v tu dobu bezkonkurenčně nejsledovanějšími sportovními přenosy 

v Japonsku. Státní japonská televize (NHK) vysílá všechny zápasy v přímém přenosu 

v hlavním večerním vysílacím čase. Vítěz tohoto turnaje dostával jako trofej 

od československého (nyní českého) velvyslance cenu - velkou mísu z českého 

broušeného skla. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsou dodnes Japonci tak velkými 

fanoušky českého skla.25 

 

Kulturní vztahy mezi oběma státy začaly narůstat především po roce 1989 a 

to jak na úrovni vládní, tak na úrovni soukromého sektoru. Konečně bylo možné naplno 

představit obyvatelům ČR všechny formy japonského umění a tradic, čemuž napomohl 

vznik všemožných zájmových spolků, včetně důležitého obnovení ČJS v roce 1990. 

Tyto spolky a sdružení fungují v obou zemích a jsou ve svých činnostech velmi aktivní 

a napomáhají tak v upevňování již dobrých a přátelských vztahů mezi Japonci a Čechy.  

Češi se také začali po revoluci více zajímat o japonštinu – do revoluce bylo 

v ČSSR možné studovat japonský jazyk pouze na Univerzitě Karlově v Praze 

a na Státní jazykové škole v Praze. Na začátku devadesátých let se objevilo mnoho 

dalších možností (např. obor japonské filologie na Filozofické fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci a obor japonských studií na Filozofické fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně) a hlavně nová motivace ke studiu – do naší země přišlo mnoho 

japonských společností a otevřely se možnosti cestování.26 

Velmi významný byl ale nárůst zájmu o japonskou popkulturu, jenž byl 

v posledním desetiletí ve srovnání s předchozími lety znatelný. V roce 1999 se v ČR 

stala velmi populární série počítačových her Final Fantasy, která je klasickým 

produktem japonské popkultury, a tím odstartoval nárůst obliby jejích ostatních aspektů, 

tedy především animované tvorby a komiksu (anime a manga). Komunita začala formou 

mailing listu, později došlo na setkávání v „reálném světě“, které se ukázalo jako velmi 

                                                
25

 OKAMURA, Tomio. Tomio Okamura: Jak si stojí česko-japonské vztahy?. IHNED.cz [online]. 13. 2. 2007, 
-, [cit. 2011-05-10]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-20421190-tomio-okamura-jak-si-
stoji-cesko-japonske-vztahy>. 
26

 LEVORA, Jan. Z historie československo-japonských a česko-japonských diplomatických styků. 
Informační Bulletin. 2003, č. 2, s. 2-7. 
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praktické. Kvůli tehdejšímu nedostatku rychlého připojení k internetu bylo velmi složité 

shánět japonské filmy a seriály a většina lidí proto musela spoléhat na přátelskou 

výměnu mezi ostatními fanoušky japonské popkultury (tzv. otaku). V roce 2000 byl 

založen první československý spolek otaku nazvaný Mangaichi, což následoval vznik 

webových stránek Manga.cz a přilehlé komunity. Retrospektivnímu popisu vývoje 

zájmu o japonskou popkulturu v ČR se věnuje např. ing. Jan Horgoš, který je již několik 

let vedoucí postavou Brněnských otaku.27 

 

Důležité je zmínit i to, že tato oboustranná výměna má vzrůstající tendence také 

na úrovních regionů. Lze zmínit například vztahy Takasaki a Plzeň, Kusatsu a Karlovy 

Vary, Kyoto a Praha, a Tsukiyono-cho a Uherský Brod, což jsou města, která navázala 

přátelské vztahy jakožto sesterská města. 

1.1.3 Akademické vztahy Japonska a ČR 

Česká republika a Japonsko spolupracují také na akademické úrovni, nejčastěji 

formou bilaterálních dohod škol a poskytováním stipendií pro studenty (např. 

partnerství mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou v Kjótu, výměnný program pro 

středoškoláky „Japan Europe High School Student Exchange Program“ či „Stáž pro 

vynikající studenty japonštiny“).  

Vědecká pracoviště obou zemí rovněž navazují vzájemné vztahy a spolupracují, 

z japonské strany se českým vědcům také dostává stipendií a grantů.28 

Pro absolventy studií v Japonsku a současné studenty japonských škol byl 

založen spolek Japan Alumni , jehož cílem je napomoci komunikaci mezi těmito lidmi, 

Japonci pracujícími či studujícími v ČR a také se podělit o zkušenosti se studiem 

v Japonsku se zájemci o budoucí studium v této zemi. Sdružení je následníkem spolku 

Ryugakuseikai, jenž existoval jako větev Česko-japonské společnosti.29  

                                                
27

 HORGOŠ, Jan. Otaking po česku: Komunity tehdy a dnes. Zápisník veterána [online]. 5. 8. 2009, [cit. 
2011-05-09]. Dostupný z WWW: <http://hintzu.otaku.cz/otaku/otaking-po-cesku-komunity>. 
28

 Velvyslanectví Japonska v ČR [online]. 2011 [cit. 2011-05-10]. Studium v Japonsku. Dostupné z WWW: 
<http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/icc_study_cz.html>. 
29

 Japan Alumni CZ [online]. 2008 [cit. 2011-05-16]. O nás. Dostupné z WWW: 
<http://japanalumni.webnode.cz/o-nas/>. 
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1.2 Interkulturní srovnání Japonska a ČR 

Bylo by snadné prohlásit, že kvůli fyzické vzdálenosti a rozdílnosti v historii 

jsou srovnávané národy a jejich kultury odlišné. Následující podkapitola se proto věnuje 

bližšímu pohledu na kulturu českou i japonskou a jejich srovnání.  

1.2.1 Kultura a její definice 

Dle slovníku cizích slov se dá kultura definovat jako „historicky podmíněný 

souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených a vytvářených lidstvem v procesu 

společenské a historické praxe a charakterizující historicky dosažený stupeň ve vývoji 

společnosti“.30 

Podle Paula A. Herbiga je kultura komunikačním systémem, který umožňuje 

existenci lidské společnosti. Zahrnuje biologické i technologické chování lidského 

druhu, včetně jejich verbálního a neverbálního dorozumívání. Kultura shrnuje způsob 

života, do kterého spadají například hodnoty, víra, jazyk, společenské zvyky, které 

skupina lidí sdílí (většinou v rámci geografického regionu). Lidská společnost si v rámci 

kultury vytváří hierarchii kódů, které regulují lidské interakce a poskytují tak pořádek 

a směr. Je také nositelem „vyzkoušeného a pravdivého“, tedy ověřených metod 

uspokojování fyziologických, osobních a společenských potřeb31. Geert Hofstede 

popisuje kulturu jako „kolektivní naprogramování vědomí, jež odlišuje skupinu nebo 

kategorii lidí od jiné.“32 

1.2.2 Česká republika – stru čný popis kulturních znak ů 

Česká republika je zemí nacházející se ve střední Evropě a díky své poloze byla 

a je místem střetu evropského západu a evropského východu, s čímž souvisí i jakási 

politická a náboženská rozpolcenost.33 

Mezi základní body české kultury patří: 

• Rodina je ve středu sociální struktury a je vždy prioritní. Rodinné vazby 

jsou často silnější než v jiných okolních zemích. Díky tomu jsou Češi 

                                                
30

 KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 7. vyd. Praha : SPN, 1995. 864 s. ISBN 978-80-7235-272-5 
31

 HERBIG, Paul A. Handbook of cross-cultural marketing. 1st ed. Oxford : Routledge, 1998. 375 s. ISBN 
078900285X. s. 11 
32

 HOFSTEDE, Geert H. Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: McGraw-Hill, 1991. 
434 s. ISBN 0071439595. s. 56 
33

 CRAVENS, Craig S. Culture and customs of the Czech Republic and Slovakia. 1st ed. Westport : 
Greenwood, 2006. 216 s. ISBN 0313334129.  
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na první pohled méně pracovití než jiné národy, jelikož profesní život 

často hlavní prioritou nebývá. 

• Češi jsou v komunikaci nepřímí a zdvořilí, vyhýbají se přímému 

nesouhlasu a konfrontaci. Za důležité se považuje používání titulů 

v hovoru i psané konverzaci. Použití křestního jména bez svolení bývá 

považováno za urážlivé. V obchodním jednání jsou rovněž Češi 

rezervovaní. 

• Češi nejsou příliš otevřený národ a je pro ně důležité druhého nejdříve 

blíže poznat, ale i poté jsou ve srovnání s některými jinými národy 

(Američané, Italové, Řekové…) mnohem méně sdílní.   

• Češi mají rádi jistotu a naopak v nejasných a nejistých situacích se cítí 

velmi nepohodlně. To přispívá k tendencím plánovat.  

• S předchozím bodem souvisí i cit pro přesnost, který je u Čechů silnější 

než např. u Jihoevropanů. Více než pětiminutové zpoždění 

je považováno za nevhodné. Češi rovněž začínají v práci dříve než na 

Západě, aby mohli končit dříve, v pátky je často pracovní doba oficiálně 

zkrácená. 

1.2.3 Japonsko – stru čný popis kulturních znak ů 

Japonsko je ostrovní zemí, což odjakživa přispívalo ke zvýšené individualitě 

národu jako celku v ohledu na vliv okolních zemí. Japonská kultura sama se ale vyvíjela 

pod částečným vlivem kultur cizích, ať už šlo o kulturu čínskou v 5. století, přejímání 

státnických a politických zvyků v polovině 19. století či pozdější poválečnou 

westernizaci.34  

Japonci jsou rovněž zvyklí žít v silné koncentraci obyvatel na obyvatelnou 

plochu, což naopak vede k potlačení individuality u jednotlivců a k vysoké disciplíně 

a společenské odpovědnosti.  

Důležitými body pro porozumění japonské kultuře a mentalitě jsou35: 

• V Japonsku se vždy častěji přizpůsobuje jednotlivec kolektivu, jen 

málokdy naopak.36 

                                                
34

 SCHIROKAUER, Conrad. A brief history of Chinese and Japanese civilizations. 2nd ed. San Diego : 
Harcourt Brace Jovanovich, 1989. 673 s. ISBN 0155055690. s. 450 
35

 ALSTON, Jon P.; TAKEI, Isao. A Guide to Twenty-First Century Japanese Business. 1st ed. 
Bloomington : IUniverse, 2005. 184 s. ISBN 0595355471. s. 1-102 
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• Práce je na žebříčku priorit pro Japonce velmi vysoko – z práce se běžně 

odchází až po oficiálním konci pracovní doby. Rovněž je velmi atypické, 

aby si Japonec bral delší dovolené – pro Japonce je dobou odpočinku 

mnohdy až důchod.  

• Japonci si příliš necení změn, ba spíše naopak,. Zůstávají často většinu 

života věrní jednomu zaměstnavateli a v práci natolik přilnou 

ke kolektivu spolupracujících, že odmítají změnit práci za lepší jen kvůli 

tomu, že ho nechtějí opustit. Tato japonská touha být součástí kolektivu 

je doprovázena i velkým strachem z nepřijetí.  

• Japonci vyrůstají a žijí s takzvaným pocitem „on“, tedy pocitem 

neustálého „zadlužení“. Jde o pocit potřeby odvděčit se za předchozí dar, 

který ale z pohledu Japonce nikdy není kompletně smazatelný. Tento 

pocit vyvstává například ve vztahu potomek -  rodič. V japonské kultuře 

rovněž existuje tzv. pocit „giri“, což je pocit dluhu za sociální status, 

který má například zaměstnanec vůči svému zaměstnavateli.37  

• Japonci jsou dochvilní, ale zároveň velmi pomalí v rozhodování, 

což pramení ze zodpovědnosti a související potřeby zjistit co nejvíce 

informací a detailů o daném tématu. Pro tento cit pro detail jsou Japonci 

připravováni již během studií. Rovněž si potrpí na poctivé plánování. 

• Japonci jsou perfekcionisté. Cokoli co neodpovídá úspěchu 

stoprocentnímu je často považováno rovnou za neúspěch. S tím souvisí 

i jejich z historie známá nevole se vzdát.38 

• Japonský národ je podobně jako český často příliš slušný na to, aby vířil 

vody negativní odpovědí. Japonec se často raději odpovědi zcela vyhne, 

než aby rozrušil tzv. „wa“, tedy jakousi společenskou harmonii. 

• Vytvořit přátelské pouto trvá Japonci velmi dlouho, a to obzvláště mimo 

pracovní prostředí. V Japonsku dokonce existuje pořekadlo „noví přátelé 

jsou břemenem“, které vyjadřuje, že přátelství zahrnuje i mnoho 

povinností.  

                                                                                                                                          
36

 REISCHAUER, Edwin O.; JANSEN, Marius B. The Japanese today: change and continuity. 5th ed. 
Cambridge : Harvard University Press, 1977. 459 s. ISBN 0674471849. s. 159 
37

 DE MENTE, Boyé L. Japan's Cultural Code Words: 233 Key Terms That Explain the Attitudes 
and Behavior of the Japanese. North Clarendon : Tuttle Publishing, 2004. 316 s. ISBN 0804835748. s. 
219 
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• Japonská společnost je velmi maskulinně orientovaná. Manželky Japonců 

se často nezúčastňují společenských akcí s přáteli či kolegy (ačkoli jak 

již bylo zmíněno, pro Japonce je to zpravidla jedna společná kategorie); 

Japonci žijící v západních zemích jsou přitom často rádi, když jim 

společnost dá příležitost trávit s manželkou tento čas.39 

1.2.4 Srovnání obou kultur 

Velice praktickým nástrojem pro srovnávání charakteru kultur jsou indexy podle 

zkoumání Geerta Hofstedea, který identifikoval pět univerzálních kulturních dimenzí, 

kterými lze charakterizovat národní, regionální, komunitní, organizační a také třídní 

kultury. V praxi se dnes používají první čtyři: vzdálenost moci (power distance), 

individualismus (individualism), maskulinita (masculinity) a vyhýbání se nejistotě 

(uncertainty avoidance).40 

K rychlému srovnání japonské a české kultury podle těchto dimenzí uvádím 

následující graf: 
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Graf 1: Porovnání kulturních dimenzí Japonska a ČR (Zdroj: http://www.geert-hofstede.com, 

zpracování vlastní) 
 

Již ze zběžného pohledu je jasné, že hlavním rozdílem mezi zmiňovanými 

kulturami je index maskulinity (MAS). V Japonsku se i dnes velmi pevně drží tradiční 

role mužů a žen – ženy zůstávají poměrně často v domácnosti a spravují ji (starají se 

                                                                                                                                          
38

 BENEDICT, Ruth. The chrysanthemum and the sword: patterns of Japanese culture. 1st ed. 
(reprint). Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 2005. 324 s. ISBN 0529019868. s. 38 
39

 REISCHAUER, Edwin O.; JANSEN, Marius B. The Japanese today: change and continuity. 5th ed. 
Cambridge : Harvard University Press, 1977. 459 s. ISBN 0674471849. s. 175 
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o ekonomický chod domácnosti, rozhodují o studijních záležitostech potomků), muži 

pracují a tráví doma během svého ekonomicky aktivního věku velmi málo času. V české 

kultuře se ženy v domácnosti vyskytují v mnohem menší míře a klasické genderové role 

jsou u nás s postupem času více potlačovány.41 

Druhým největším rozdílem je index vzdálenosti moci (PDI), tedy míra 

nerovnosti v moci, která je společností akceptována. V ČR je tento index nízký, protože 

Češi kladou větší důraz na rovnost mezi lidmi a příliš velká autorita je vnímána jako 

nežádoucí. V Japonsku není ukazatel nikterak dramaticky vysoký, ovšem i tak 

potvrzuje, že Japonci mají rádi řád a hierarchii ve společnosti.  

Již dříve jsme zmínili, že jak Češi, tak Japonci nemají rádi nejistotu, což je 

v grafu vidět na indexu vyhýbání se nejistotě (UAI). Nejblíže se pak oba národy ocitají 

v indexu individualismu (IDV), který dokazuje, že je pro Japonce společnost přednější 

než jejich vlastní individualita. Je to národ velkého „MY“, zatímco západní země jsou 

spíše kulturami velkého „JÁ“.42  

 

1.3 SWOT analýza japonské kultury 

 
Tabulka 1: SWOT analýza japonské kultury jako objektu propagace (zpracování vlastní) 
 

                                                                                                                                          
40

 HOFSTEDE, Geert H. Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions, and 
organizations across nations . 2nd ed. Thousand Oaks : Sage, 2003. 616 s. ISBN 0803973233. s. 24-31 
41

 CRAVENS, Craig S. Culture and customs of the Czech Republic and Slovakia. 1st ed. Westport : 
Greenwood, 2006. 216 s. ISBN 0313334129. s. 43-46 
42

 HERBIG, Paul A. Handbook of cross-cultural marketing. 1st ed. Oxford : Routledge, 1998. 375 s. ISBN 
078900285X. s. 13 
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Silné stránky (strenghts):  

• Exotika – Japonská kultura je pro Čechy velmi odlišná a exotická. To 

s sebou nese duch romantiky a silně přispívá k přitažlivosti této kultury. 

• Pestrost – Jak již bylo zmíněno výše, japonská kultura je velmi 

rozmanitá a nabízí mnoho potenciálních zájmů pro prakticky kohokoliv, 

od kultury tradiční až po soudobou popkulturu, a ve všech bodech tohoto 

spektra nabízí japonská kultura velký výběr.  

• Exkluzivita  – Japonská kultura má punc luxusu, a to hlavně kultura 

klasická. Lidem je jasné, že člověk se zájmem např. o japonskou 

kuchyni, výtvarné umění či bojové umění musí do tohoto zájmu 

investovat velké množství času a peněz. Tyto zájmy jsou často opředeny 

složitými pravidly a potřebou speciálních pomůcek, které nebývá snadné 

nalézt.  

• Zdravý životní styl – současná oblíbenost zdravého životního stylu je 

výhodná pro japonskou kuchyni (potažmo jiné aspekty japonské kultury, 

např. kultura čajová), která je známá pro svůj přínos pro lidské zdraví 

(Japonci samotní v dnešní době často přejímají stravovací návyky 

západní, nicméně na západ je komunikována jejich tradiční kuchyně).43 

• Náboženství – Pro západní kulturu exotická náboženství zakořeněná 

v japonsku (tedy hlavně buddhismus a šintoismus) přispívají k atraktivitě 

japonské kultury. Na rozdíl od náboženství, se kterými jsou obyvatelé 

západního světa intenzivně konfrontování jsou jak buddhismus, tak 

šintoismus náboženství velmi poklidná a vůči sobě mírumilovná – 

v Japonsku můžete nalézt i malý šintoistický chrám uprostřed velkého 

buddhistického.44 

Slabé stránky (weaknesses): 

• Vzdálenost – Japonsko je pro nás nejvzdálenější asijskou zemí vůbec. 

Pro lidi, kteří mají o japonskou kulturu silný zájem, se tím velice 

komplikuje možnost dalšího poznávání této kultury.  

                                                
43

 VARLEY, Paul. Japanese culture. 4th ed. Manoa : University of Hawaii Press, 2000. 383 s. ISBN 
0824822927. s. 241 
44

 McOMIE, William. Foreign Images and Experiences of Japan: First century AD to 1841. 1st ed. 
Folkestone : Global Oriental, 2005. 494 s. ISBN 190190346X. s. 3 



   

 

20 

  

• Finanční náročnost – Tento bod se týká nejen nákladů spojených 

s cestováním, ale i těmi, které se týkají poznávání japonské kultury v ČR, 

obzvláště co se týče jazykových, čajových, sportovních kurzů (které 

vyžadují mnoho drahého sportovního vybavení). 

• Jazyková bariéra – Japonština je jazyk, který se od toho našeho liší 

opravdu markantně, což je znát již z pouhého prvního pohledu na jejich 

odlišnou abecedu. Zatímco kultury např. okolních evropských zemí jsou 

nám více pochopitelné díky podobnostem v jazyce a všeobecně vyšší 

srozumitelností jazyka i pro jedince, kteří jazyk nestudují, japonština je 

jazykem, který si vyžaduje více pozornosti a přípravy. Z toho vyplývá, 

že je složitější dostávat se k vlastním zdrojům o japonské kultuře bez 

„prostředníka“, který bude sloužit jako jazykový a kulturní překladatel. 

• Kulturní rozdíly, jiné vnímání kulturních tabu  – V japonské kultuře 

existují témata, která Evropané vnímají jinak – v té tradiční je 

to například geisha, která může být evropskýma očima vnímána jako 

prostitutka a tudíž mít negativní konotace. V popkultuře může být 

západní konzument šokován např. naprostou přirozeností 

homosexuálních vztahů, které bývají často vyobrazeny velmi detailně 

a v Japonsku jsou vnímány jako velmi romantické a erotické prakticky 

celou společností bez ohledu na sexuální orientaci.45 

Příležitosti (opportunities): 

• Dlouhá historie vztahů s Čechy – V první části první kapitoly této práce 

již byla popsána hluboká historie vzájemné komunikace mezi Japonskem 

a ČR (ČSR, ČSSR, ČSFR). Díky této dlouhé spolupráci má japonská 

kultura výhodu, je mezi lidmi známější a proto je nyní možné 

komunikovat i méně známé aspekty japonské kultury.   

• Často diskutovaná v médiích – Japonsko je zemí technického pokroku 

a díky tamějším objevům a vynálezům je často zmiňováno ve zdejších 

médiích. Všeobecná popularita vede k častému zařazení dokumentů 

a článků o Japonské kultuře na obrazovky a stránky českých médií. 
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Je nutno ovšem zmínit i náchylnost země k přírodním katastrofám, jež 

nakonec rovněž vedou ke zvýšené pozornosti médií věnované Japonsku.  

• Média pokořující fyzickou vzdálenost – Moderní doba nabízí mnoho 

způsobů, jak překonat vzdálenost mezi Japonskem a západem. 

To usnadňuje jak komunikaci mezi jednotlivými organizacemi, tak 

distribuci materiálů a informací. 

Hrozby (threats): 

• Globalizace, stírání kulturních rozdílů mezi západem a východem – 

Globalizace může ohrozit vysokou míru exotičnosti japonské kultury. 

Na druhou stranu pomáhá vzájemnému přiblížení východu a západu.46 

• Jiné východní kultury, např. arabského světa – Krom již zmíněné 

Číny je pravděpodobně největším „konkurentem“ japonské kultury v ČR 

kultura arabského světa (blízkého východu) - velmi oblíbená je arabská 

kuchyně, hudba, tanec.  

• Současná ekonomicky nepříznivá doba – Kultura je zbytná potřeba, 

která v době ekonomické krize není mezi hlavními prioritami lidí, 

obzvláště pokud je potřeba vynaložit nějaké finance.  

• Averze vůči velrybaření – Kontroverzní japonský zvyk lovu velryb je 

obzvláště západním světem velmi kritizován. Pro jedince i sdružení, kteří 

se angažují v ochraně přírody jsou proto Japonci téměř nepřátelským 

národem a mohou být vnímáni jako „necitliví“ a „vůči přírodě 

nezodpovědní“ (což kontrastuje s jejich jinak velmi vůči přírodním 

zdrojům šetrnou povahou).4748 

1.4 Organizace užívající marketingovou komunikaci m ezi 

Japonskem a ČR 

Krom JICC, které spadá pod Velvyslanectví Japonska v ČR, a ČJS, nejstarší 

organizace podporující komunikaci japonské kultury u nás, existuje ještě několik 
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organizací, které jsou v souvislosti s česko-japonskými marketingově komunikačními 

vztahy relevantní. 

1.4.1 Velvyslanectví České republiky v Tokiu 

Velvyslanectví České republiky v Tokiu je primární organizací pro 

diplomatickou komunikaci ČR v Japonsku. Jako nástroj prezentace české kultury 

obyvatelům Japonska slouží podřízené České centrum (viz níže). 

Českými velvyslanci v letech 2009-2010 byli Jaromír Novotný a od 13. 12. 2010 

Kateřina Fialková.49 

1.4.2 České centrum v Tokiu 

Dle webu Českých center je hlavním posláním „rozvoj dialogu se zahraniční 

veřejností a podpora aktivní prezentace ČR ve všech oblastech kultury, vědy a školství, 

obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury 

do programů předních uměleckých institucí v zemích působení.“ V japonském Tokiu 

funguje České centrum od roku 2006 a je oficiálně součástí českého velvyslanectví 

v Japonsku, tudíž by se dalo označit za český protějšek japonského JICC v Praze.  

Sídlí v suterénu budovy velvyslanectví, kde se nachází multimediální sál, 

informační středisko, dále v prvním patře knihovna centra. S Českým centrem v této 

budově sídlí i místní zastoupení agentury CzechTourism.  

Pro japonskou veřejnost centrum připravuje akce prezentující českou kulturu, 

které se odehrávají i za hranicemi japonské metropole. Ve velmi pestrém programu 

centra se dají nalézt výstavy, divadelní a hudební představení a přednášky (velice často 

například o českém umění).  

Ředitelem Českého centra v Tokiu je Petr Holý, který přispěl česko-japonským 

vztahům např. překladem řady českých kulturních děl do japonštiny.50 

1.4.3 Japonsko- česká spole čnost 

Japonsko-česká společnost vznikla na základech původní Japonsko-

československé společnosti, která byla založena roku 1959.  

                                                
49
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V současnosti je jejím hlavním programem vydávání bulletinů, pořádání 

koncertů a přednášek, jazykových kurzů, mezinárodní výměna mezi ČR a Japonskem. 51 

1.4.4 The Japan Foundation 

The Japan Foundation je organizace se specializací v interkulturní výměně mezi 

Japonskem a ostatními zeměmi. Sídlí v japonském Tokiu (s pobočkou v Kjótu) a má 

mnoho zahraničních kanceláří, v Evropě je to v Itálii, Německu, Velké Británii, Francii, 

Maďarsku a Rusku. Celkově má po světě kanceláře ve 21 zemích. K 1. dubnu 2010 

měla organizace 230 zaměstnanců. 

The Japan Foundation funguje již od roku 1972, kdy byla zřízena japonským 

ministerstvem zahraničních věcí. Dnes se věnuje hlavně propagaci japonské kultury 

(mnohdy ve spolupráci s místními organizacemi v cizích zemích – např. Japan Pop 

Culture Festival v Paříži, který byl v roce 2009 s pomocí The Japan Foundation 

organizován francouzským Institutem pro japonskou kulturu), intelektuální výměnou 

a výukou japonského jazyka v zahraničí.52 

1.4.5 Menší české zájmové spolky a komunity 

Obzvláště pro menší města jsou důležité místní japonsky-kulturní komunity. 

Mezi ty patří např.: 

• Japonské centrum Brno, 

• Japonský akademický klub (Brno), 

• Japonský klub Olomouc, 

• Japonský klub Zlín, 

• Sdružení přátel japonské kultury (Praha), 

• Brněnští otaku, 

• CAT klub (Děčín), 

• AnimeCrew CZ (Říčany). 
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1.5 Srovnání česko-japonských vztah ů se vztahy Japonska a 

vybraných dalších evropských zemí 

1.5.1 Velká Británie 

Diplomatické vztahy Velké Británie (VB) a Japonska byly započaty v roce 1854 

Smlouvou o přátelství a obchodu. V roce 2008 tedy oficiálně oslavili 150 let 

vzájemných vztahů. Tyto oslavy zahrnovaly ve VB - celkem 452 akcí pro veřejnost, 

které se tematicky týkaly především umění a vědy, v Japonsku se konalo 330 

obdobných akcí (samozřejmě s britskou tematikou).  

 

UK-Japan 21st Century Group je jakési „sdružení starších“, které bylo založeno 

v roce 1985 na základě dohody ministerské předsedkyně Thatcherové a ministerského 

předsedy Nakasoneho. Má za úkol diskutovat možnosti kooperace těchto dvou zemí 

a zvykem je výsledky těchto diskuzí předkládat právě ministerským předsedům.  

Programem, který v ČR zastoupení nemá, je JET Programme, tedy The Japan 

Exchange and Teaching Programme (Program pro výměnu a výuku), jehož účelem 

je pomoci poznání kultur. V rámci tohoto programu se již přes 9500 Britů dostalo 

do Japonska jako pomocní učitelé nebo sportovní trenéři. 5354 

Japonské velvyslanectví v Londýně nemá vlastní specializovaně kulturní 

pobočku jako je tomu v ČR, zato je v Londýně pobočka JNTO, která slouží především 

jako nástroj marketingové komunikace s cílem podpořit cestovní ruch z Velké Británie. 

Web JNTO nabízí mnoho informací, kontaktů a speciálních nabídek pro cestovatele 

(výhodné nabídky letů, ubytování apod.). Zájemcům poskytuje i tištěné brožury. 

Samotné velvyslanectví potom shromažďuje a zveřejňuje ucelený seznam veřejně 

přístupných akcí s japonskou tematikou.  

 

Větší aktivitu ve směru seznamování Britů s japonskou kulturou vyvíjí 

The Japan Society. Tato organizace je v mnohém podobná české ČJS a sdílí s ní 

i mnohé cíle, tedy podporování vzájemného pochopení obou kultur a studia japonské 

kultury. Jde o ale organizaci početnější, čítá kolem 1000 aktivních členů, z nichž cca 45 
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% jsou Japonci. Mezi aktivity The Japan Society patří například přednášky na školách, 

čtenářský klub, charitativní bály a výroční udělení cen Japan Society Awards pro 

jednotlivce, kteří prokázali výjimečnou službu japonsko-britským vztahům.55 

Vlastní pobočku má v Londýně i v předchozí části popsaná organizace 

The Japan Foundation, která zde poskytuje například přednášky a jazykovou výuku.56 

1.5.2 Něměcko 

Německo-japonské vztahy mají velmi dlouhou historii, která sahá až 

do období Edo (1603-1868), kdy zde pracovali němečtí lékaři a vědci, např. Engelbert 

Kaempfer a Philipp Franz von Siebold ve službách holandské Východoindické 

společnosti v Japonsku. Ti zde šířili povědomí o západní společnosti a zároveň přivezli 

do Evropy mnoho nových poznatků o Japonsku. V pozdějším období Meiji (1868-1912) 

se Japonsko inspirovalo ústavou pruskou při tvorbě vlastní moderní ústavy.   

Japonsko a Německo měly neblaze známý blízký vztah i během 2. světové 

války, kdy byly obě země součástí Osy Berlín-Řím-Tokio (neboli Fašistická osa). 

Po válečné prohře byly diplomatické vztahy obnoveny roku 1951.57 

V dnešní době je Německo velmi významným zdrojem investic směřujících 

z Evropy do Japonska. Diplomatické vztahy byly v posledních letech velmi klidné, bez 

větších problémů.58 

 

Stejně jako Velká Británie, i náš soused Spolková republika Německo má 

ve Frankfurtu vlastní pobočku JNTO. Zde nabízí japonská organizace cestovního ruchu 

mnoho informací pro cestovatele a výhodné turistické nabídky za účelem podpory 

cestovního ruchu.59 

Vedle velvyslanectví funguje v Německu také Japonsko-německé centrum 

v Berlíně, mezi jehož hlavní aktivity patří pořádání výstav, koncertů a podobných akcí, 
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kurzů a vydávání vlastních publikací, například JDZB Echo a JDZB Special60. Mezi 

dalšími organizacemi seznamující obyvatele Německa s japonskou kulturou najdeme 

Japonský kulturní institut v Kolíně nad Rýnem, který patří pod japonskou organizaci 

The Japan Foundation.  

1.5.3 Srovnání 

Obě země mohou v porovnání s Českou republikou těžit hlavně z přítomnosti 

zastoupení JNTO a The Japan Foundation. Je pochopitelné, že Německo jako 

nejlidnatější stát Evropské unie a Velká Británie jakožto nejzápadnější (ve smyslu 

nejblíže vlivu USA) země Evropy se svými 62 miliony obyvatel jsou pro tyto 

organizace mnohem atraktivnějšími místy k propagaci japonské kultury než ČR, kde 

aktivity těchto organizací může alespoň v roli prostředníka zprostředkovávat alespoň 

JICC.  

Obě tyto organizace (logicky ale především JNTO a kampaň Yokoso) přispívají 

k budování brandu Japonska jako destinace cestovního ruchu ve Velké Británii 

a Německu. Na českém trhu je Japonsko v tomto ohledu poněkud opomenuto. 

Jak Britové, tak Němci jsou zároveň všeobecně lépe obeznámení s japonskou 

popkulturou, za což mohou děkovat delší historii komerčního prodeje produktů tohoto 

rázu (knih, komiksů, filmů, her atp.) v jejich zemích (což uzavřenější trh ČSSR 

neumožňoval). Existuje zde mnohem delší tradice aktivity fanoušků těchto kulturních 

aspektů, ať už jde o činnost organizační (například tzv. „cony“) či o činnost tvůrčí (např. 

výtvarnou, inspirovanou japonskou kulturou). Vzhledem k několikanásobně vyššímu 

počtu obyvatel v těchto zemích lze ale pokládat míru aktivity ze strany samotných 

fanoušků v ČR za srovnatelnou s tou zahraniční, což lze doložit např. počtem větších 

hromadných setkání – zatímco ve Velké Británii se jich každoročně pořádá kolem 

dvaceti, v ČR (s jejími zhruba deseti a pul miliony obyvatel) se těchto „conů“ pořádá 

kolem deseti (ačkoli na některých je japonská kultura zastoupena jen minimálně).61 
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2. Komunikace Informa čního a kulturního centra 

Velvyslanectví Japonska v ČR 

2.1 Role vládních organizací v marketingu destinací  

 
Jako destinaci chápeme geografický prostor (stát, místo, region), který si 

návštěvník vybírá jako svůj cíl cesty. Destinace nabízí služby jako ubytování, 

stravování, sportovní aktivity a zábavu62. Obzvláště u destinačního marketingu velkých 

oblastí (tedy například celých států) je důležité, aby byla komunikace jednotná 

i v případě, že destinaci propaguje více subjektů a aby si příjemce udržel jednotnou 

představu o dané destinaci.63 

Jedním ze způsobů, jak sjednotit komunikace destinace cestovního ruchu je 

vytvořit specializovanou organizaci. Taková organizace potom může pomáhat 

zabezpečovat správnou, efektivní činnost všech subjektů, které se v marketingu 

destinace v dané destinaci angažují. V ČR je takovou organizací Česká centrála 

cestovního ruchu - CzechTourism, která má dva cíle: zvyšování počtu turistů  v českých 

regionech a zároveň i příjmů z cestovního ruchu. Jde o státní příspěvkovou organizaci 

Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.64 

V Japonsku pak existují dokonce dvě obdobné organizace – Japan Tourism 

Agency (JTA) a Japan National Tourism Organization (JNTO). Na rozdíl 

od CzechTourismu, jež je činný již od roku 1993, JTA byla zřízena až v roce 2008. 

Mezi její hlavní cíle patří propagace Japonska jako destinace v rámci kampaně Visit 

Japan, zpřístupňování Japonska cizincům, zlepšování podniků v rámci cestovního 

ruchu, aby lépe vyhovovaly zahraničním turistům a zároveň motivování Japonců 

samotných k objevování vlastní země.65 

Japan National Tourism Organization je naopak organizací s velmi hlubokou 

historií v oblasti propagace Japonska jako destinace cestovního ruchu – založena byla 
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příjmů z cestovního ruchu. . 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 341 s. ISBN 80-247-1014-5. s. 35 
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 CzechTourism [online]. 2011 [cit. 2011-04-15]. Informace o CzechTourism. Dostupné z WWW: 
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 Japan Tourism Agency [online]. 2011 [cit. 2011-04-15]. About the JTA. Dostupné z WWW: 
<http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/about/index.html>. 



   

 

28 

  

již roku 1964. V Japonsku JNTO provozuje informační centra pro návštěvníky, zapojuje 

se do prezentací Japonska na mezinárodních veletrzích, vede průzkumy z oblasti 

cestovního ruchu a také řídí činnost třinácti podřazených poboček JNTO ve světě.66 

 

Z pohledu role vládních organizací v destinačním marketingu se dají země 

rozdělit na dvě skupiny – ty, ve kterých fungují přímo pobočky organizací cestovního 

ruchu jiných zemí, a ty, ve kterých existují jen ambasády (a jejich podřízené 

organizace). Česká republika jako poměrně malá a nelidnatá země ale pobočky 

specializovaných vládních agentur nepřitahuje. Proto musí jejich roli zastupovat právě 

velvyslanectví – někdy jen jako distribuční kanál agenturních materiálů, jindy více 

intenzivně skrze event marketing a produkci vlastních materiálů. V ideálním případě ale 

velvyslanectví vždy spolupracuje s organizací pro cestovní ruch země, aby bylo 

dosaženo jednotnosti cílů a postupů komunikace.  

2.1.1 Formy komunikace 

V této části textu se budu věnovat formám komunikace, které může vládní 

organizace (organizace cestovního ruchu, kulturní centrum velvyslanectví) využívat. 

 Cílový příjemce komunikace, v tomto případě potenciální účastník příchozího 

cestovního ruchu, potřebuje být především dobře informován. K tomu slouží složky 

komunikačního mixu, tedy reklama, direct mail, publicita, public relations atp. 

Při komunikaci je nutno počítat i s word of mouth, který je v oblasti cestovního ruchu 

velmi mocným hráčem.  

Komunikačními možnostmi pro organizace věnující se marketingu destinace 

jsou tedy67: 

• Tištěná reklama – tištěné reklamní prostředky (letáky, prospekty) patří 

v této oblasti snad k těm nejvyužívanějším.  

• Audiovizuální reklama – může jít o televizní spot či v dnešní době spot 

internetový, tento druh reklamy má ještě lepší možnosti předávání 

vizuální informace, bohužel je ale většinou velmi nákladný.  
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• Venkovní reklama – mezi venkovní reklamu lze zahrnout billboardy, 

polepy vozů veřejné dopravy, venkovní poosvětlené plochy atp.  

• Reklama na místě prodeje – v tomto případě jde o informační kanceláře 

cestovního ruchu. 

• Webové stránky – jsou většinou navštěvovány až po vzbuzení prvotního 

zájmu o destinaci, ale i tak by jim měla být věnována dostatečná péče. 

Mohou obsahovat takřka libovolný objem informací za velmi nízkou 

cenu. 

• Direct mail – v dnešní době nahrazen e-mailovými zprávami, většinou 

vyžádanými. Mohou obsahovat jak informace o kulturním dění, tak 

speciální nabídky týkající se cestovního ruchu (např. ve spolupráci 

s aerolinkami, hotely). Také jsou dobrým komunikačním nástrojem pro 

zasílání novoročních přání, tiskových zpráv, dotazníků či přihlášek. 

• Publicita – bezplatné zmínění destinace v tisku, televizi, na internetu atp. 

Pokud se organizace věnuje pořádání eventů, je většinou pravděpodobné, 

že se jí za to dostane zmínky v médiích.  

• Public relations – ve vztahu k zaměstnancům i k veřejnosti, sponzoring, 

účast na veletrzích a výstavách. Pod PR spadá také destinační identita, 

tedy filozofie, etika destinace, vizuální koncept (logo, barvy, symboly, 

slogan…). 

 

Jde tedy o poměrně široké spektrum možností komunikace, ze kterých si 

organizace může vybírat, či použít v rámci své komunikační strategie více z nich.  
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2.2 Charakteristika Informa čního a kulturního centra 

Velvyslanectví Japonska v ČR 

 
Obrázek 1: Logo Velvyslanectví Japonska v České republice (zdroj: Informační Bulletin. Praha: 
JICC 2003, č. 2, s. 1) 
 

Informační a kulturní centrum Velvyslanectví Japonska v ČR (zkráceně se užívá 

JICC – anglická zkratka) bylo poprvé uvedeno v provoz v listopadu 2000 a sídlí 

v Chotkově paláci v Praze. Dva roky po svém otevření bylo ale silně poničeno 

záplavami – vzhledem k tomu, že velmi podstatnou částí centra je i knihovna, přineslo 

léto roku 2002 poměrně velké škody68. Otevřeno mohlo být až za dva roky, tedy 

na podzim 2004. 

Dnes Informační a kulturní centrum velvyslanectví Japonska v ČR poskytuje 

svým návštěvníkům každý pracovní den přístup do knihovny s japonskou literaturou 

a literaturou s japonskou tématikou, nabízí informace o širokém spektru studijních stáží 

v Japonsku a videoknihovnu. Jeho součástí je kromě místnosti s knihovnou 

i víceúčelový sál a malá výstavní síň. Víceúčelový sál má kapacitu 50 míst k sezení – 

při promítáních a přednáškách o populárních tématech (filmy, vaření) je ovšem schopný 

pojmout i 100 lidí, tedy 50 stojících diváků navíc.69 

 

Centrum spadá pod Velvyslanectví Japonska v Praze na Maltézském náměstí, 

jehož současným velvyslancem (od r. 2008) je pan Chikahito Harada.70 

Mezi hlavní aktivity JICC lze zařadit organizaci kulturních akcí či jejich záštita, 

distribuce materiálů vlastních (každoroční vydání Bulletinu) i převzatých (materiály 

japonské agentury pro cestovní ruch, např. časopis Nipponia) a možnost konzultace 
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s pracovníky centra např. pro studenty japanistiky. Stránky JICC na webu 

velvyslanectví nabízí velmi detailní výčet všech kulturních akcí aktuálních i minulých, 

rovněž je možné zapsat se pro odebírání newsletteru JICC.71 

2.3 Komunika ční aktivity JICC 

Aktivity JICC je možné rozdělit na dvě části – distribuce materiálů Japan 

National Tourism Organization (v rámci jejího programu Yokoso!/Visit Japan) 

a aktivity „původní“, mezi něž patří tvorba vlastních tištěných materiálů a jejich 

distribuce skrze vlastní knihovnu, pořádání, spolupořádání či záštita eventů zaměřených 

na japonskou kulturu, pořádání přednášek a filmových promítání ve vlastních 

prostorách a samozřejmě newsletter JICC, který o všech těchto aktivitách všechny 

zájemce náležitě informuje.  

2.3.1 Časopis Nipponia 

Časopis Nipponia byl čtvrtletně vycházející magazín o rozsahu 28 stran, jehož 

cílem bylo „představovat moderní Japonsko lidem na celém světě“. Vydáván byl 

společností Heibonsha ve spolupráci s Japan Tourism Agency a jejím posledním 

šéfredaktorem byl Jun-Ichi Ishikawa.72 

Magazín obsahoval vždy hlavní tematický článek doprovázený fotografiemi 

vysoké kvality. Tento rozsáhlý článek byl potom následován rozhovorem s vybraným 

cizincem žijícím a pracujícím v Japonsku a článkem zabývajícím se japonskou 

gastronomií (ve starších číslech přímo recept).  

 Vydáván byl od roku 1997, dokud v roce 2009 nebyla jeho produkce přerušena. 

Výtisky lze ale získat či vypůjčit přes knihovnu JICC nebo objednat přes stránky 

časopisu. Články ze starých vydání lze na webových stránkách zdarma pročítat [20].  

Po krátké přestávce byl časopis obnoven pod pozměněným titulem Nippon. Tento 

rebranding byl v prvé řadě možností, jak změnit jméno na zapamatovatelnější (Nippon 

je v japonštině výraz pro Japonsko).73 
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2.3.2 Časopis Nippon 

Časopis Nippon je nástupcem Nipponie, vydáván stejnou společností a vytvářen 

stejnými autory. Rovněž uvádí stejný důvod vydávání a jeho vizuální zpracování je až 

na logo a název prakticky totožné. 

Na rozdíl od Nipponie tento časopis není zdarma a není možné si ho předplatit, 

jako tomu bylo u původní Nipponie. Nippon je nyní možné objednat přes webové 

stránky vydavatelství, pro zájemce je dostupný i v knihovně JICC.74 

 

Jak časopis Nippon, tak jeho předchůdce, časopis Nipponia (konkrétně jejich 

obálky) jsem v příloze č. 1 a č. 2 podrobila sémiotické analýze. 

2.3.3 Materiály kampan ě Visit Japan 

Kampaň Visit Japan (dříve známá více jako „Yokoso! Japan“) patří mezi hlavní 

činnosti JNTO. Jejím sloganem je „Japan. Endless Discovery.“ který má symbolizovat 

široký výběr zážitků, které země nabízí a její rozmanitost. Stránky kampaně vysvětlují: 

„Slogan vyjadřuje naší víru, že zahraniční návštěvníci navštíví Japonsko mnohokrát 

a tím získají zkušenost s více oblastmi, které zdejší cestovní ruch nabízí. Každá 

návštěva je novou příležitostí pro cestovatele, aby se seznámili s úchvatnou japonskou 

přírodou zastoupenou květy sakury, s dějinami a s tradiční i moderní japonskou 

kulturou, kuchyní a každodenním životem obyvatel Japonska.“75 

 

V prostorách JICC jsou k dostání některé letáky Visit Japan, dle mého osobního 

pozorování jsou to ale spíše náhodné vzorky. Jako příklad mohu uvést například leták 

na podzim/zimu 2010 se slevovými kupony pro turisty. Mnoho z těchto materiálů 

(například i časopisy Nipponia a Nippon) využívaly v rámci grafického designu logo 

Yokoso. 
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Obrázek 2: Logo kampaně Yokoso (zdroj:  [28] Visit Japan 2011 [online]. 2011 [cit. 2011-04-01]. 
About Visit Japan. Dostupné z WWW: <http://www.visitjapan.jp/eng/about/index.html>.) 

2.3.4 Informa ční bulletin JICC 

 

Obrázek 3: Logo Informačního bulletinu JICC (zdroj: Informa ční Bulletin. Praha: JICC 2003, č. 2, 
s. 1) 
 

Koncepce informačního bulletinu v lecčem připomíná magazín 

Nipponia/Nippon, samozřejmě s tím rozdílem, že vychází pouze v češtině, jen jednou 

ročně a věnuje se vždy jen jednomu ústřednímu tématu bez prakticky jakýchkoli 

odboček ve formě jiných článků. Rovněž neobsahuje žádné informace o autorech textu 

ani fotografií. Jediným takovým vodítkem je logo a adresa Velvyslanectví Japonska 

v ČR v levém horním rohu na každém vydání.  

Bulletin 2009 se tematicky věnoval světovým dědictvím UNESCO v Japonsku. 

Na dvanácti stranách byly za pomoci topografických schémat a barevných fotografií 

představeny důležité japonské památky.  

V roce 2010 se kvůli organizačním komplikacím nepodařilo bulletin vydat 

v zamýšleném termínu, proto je v plánu až vydání bulletinu pro rok 2011, jehož 

tématem budou oslavy Matsuri.  
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2.3.5 Mailing list 

Mailing list JICC je odesílán z adresy info@japanembassy.cz – na této adrese 

je možné požádat o přidání do mailing listu. V časovém úseku let 2009-2010 bylo 

v rámci mailing listu odesláno celkem 43 e-mailových zpráv, z nichž 18 obsahovala 

ještě další textovou či obrazovou přílohu. Výpočtem se dá stanovit, že na jeden měsíc 

připadají necelé dvě e-mailové zprávy, (ovšem  v některých měsících jde i o tři e-

maily).  

Hlavním účelem je bezesporu informovat o akcích vlastních a spřátelených 

a umožňuje tak všem, kteří o to projeví zájem mít téměř absolutní přehled o kulturním 

dění v ČR s co se Japonska týče, aniž by museli pravidelně navštěvovat webové stránky 

JICC.  

 

Alternativou k mailing listu JICC je mailing list ČJS, k jehož odběru se lze 

přihlásit posláním zprávy na email office@japan.cz. 

2.3.6 Promítání film ů  

Promítání filmů v prostorách JICC organizuje Asociace Japonců žijících v ČR 

a Japonské velvyslanectví v Praze pod oficiálním názvem „Setkání s japonským 

filmem“. Filmy pochází z Evropské filmotéky, filmového archivu The Japan 

Foundation. Filmy začínají pravidelně v 18 hod., vstup je zdarma a o promítání 

informuje mailing list JICC.  

Seznam všech promítaných filmů v období 2009-2010 zpracovaný podle 

odeslaných e-mailů mailing listu JICC je uveden v příloze.  

2.3.7 Přednášky 

V prostorách JICC jsou pořádány také přednášky – pro představu o jejich obsahu 

lze zmínit například přednášku o robotech a špičkové japonské technologii 

s přednášejícími Yukiko Nakagawa a Yoshikiko Sugimoto (v japonštině s překladem). 

Této přednášky se zúčastnil i robot GR-001. Dále proběhla v letech 2009-2010 také 

série pod titulem „Japonsko očima cizinců“ (v češtině), jejímž účelem bylo za pomocí 

lidí, kteří v Japonsku strávili delší časový úsek přiblížit lidem kulturu (organizoval 

Spolek studentů a absolventů japonských škol ve spolupráci s Japonským informačním 

a kulturním centrem Velvyslanectví Japonska v ČR).  
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Přednášky zabývající se populárními tématy (vaření, populární kultura) dosahují 

návštěvnosti až 100 návštěvníků, účast na více specializovaných přednáškách se 

nejčastěji pohybuje v počtu do 50 návštěvníků. Důležitou součástí činnosti JICC jsou 

i přednášky na školách, nejčastěji těch zaměřených na cestovní ruch. Jde o školy po celé 

republice, především střední a základní. JICC samo aktivně školy obesílá s nabídkou 

a nabízí jim přednášky obecného zaměření, popřípadě orientované směrem 

k japonskému školství či jazyku. 

2.3.8 Eventy 

Eventy (přednášky se dají také označit za eventy, ovšem pro naše účely budeme 

mezi těmito dvěma typy eventů rozlišovat) pořádané, spolupořádané či zaštítěné JICC 

jsou jistě jednou z nejzajímavějších aktivit, kterou JICC veřejnosti za účelem propagace 

japonské kultury a prohloubení porozumění mezi oběma kulturami poskytuje.  Těm 

významnějším se věnuji v jednotlivých kapitolách, ovšem za zmínku jistě stojí i další 

akce, např.76: 

• Ukázka přípravy japonské kuchyně. 

• Ukázka oblékání kimona. 

• Koncert Tokyo College of Music Symphony Orchestra. 

• Výběr z opery Kaguya-hime v Obecním domě v Praze. 

• Podzimní slavnost Aki Matsuri. 

• Shakuhachi festival. 

• Loutkové a pantomimické představení pohádky v podání Noriyukiho 

Sawy. 

Pro shrnutí lze z tohoto výčtu poznat, že se JICC věnuje při pořádání (či 

spolupořádání) těchto eventů hlavně tradiční kultuře. Akce týkající se kultury populární 

ovšem nejsou odsunuty stranou, mají spíše jiný charakter (jak je popsáno 

v následujících podkapitolách). 

2.3.9 Týden japonské kultury v Brn ě 

Týden japonské kultury v Brně proběhl v roce 2010 jako výsledek spolupráce 

Velvyslanectví Japonska v Praze a Japonského centra v Brně. Šlo o čtyřdenní kulturní 
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festival odehrávající se v Brněnském Sále B. Bakaly (BKC) ve dnech 1.- 4. června. 

Vstup byl zdarma. Program je uveden v příloze. 

Na sestavě programu je jasně vidět snaha skloubit v poměrně krátkém časovém 

úseku a malém prostoru (festival se konal jen v jediném sále) oba aspekty japonské 

kultury – moderní popkulturu i klasické tradiční umění. Takový to přístup by se mohl 

u jiných tematických zaměření zdát riskantní a nekompaktní, ovšem jak již bylo 

zmíněno, Japonsko je zemí kontrastů a proto je tento koncept více než přijatelný.  

Popularity dosáhlo téma manga a anime tvorby pro dívky (shoujo manga/anime) 

– v jedné přednášce šlo o vývoj shoujo manga skrze celé 20. století, druhá tématicky 

směřovala k fenoménu shounen-ai (tedy „chlapecká láska“ – romantické příběhy, 

jejichž hlavními aktéry jsou dva muži). Doplňující přednáškou byla ta o českých 

fanoušcích japonské kultury. To ukazuje na zájem o takřka sociologický pohled na téma 

zájem o japonskou kulturu v ČR. 

 

Z pohledu na programovou sestavu lze tedy usoudit, že šlo o akci mířenou na 

nejširší spektrum lidí se zájmem o japonskou kulturu. Žádné zdroje neuvádějí oficiální 

stanovisko k účelu akce, lze si však snadno domyslet, že primárním motivem bylo šířit 

povědomí o Japonsku a zároveň vytvořit několikadenní místo pro setkání lidí s tímto 

zájmem. Mohlo ovšem jít i o jistou formu propagace samotného Japonského centra 

v Brně, které se samo zabývá i výdělečnou činností, např. organizací kurzů japonského 

jazyka.  

 

Propagace 

Týden Japonské kultury v Brně byl propagován především letákem 

(viz příloha č. 1) ve formátu A4 s motivem klasické manga77 kresby, konkrétně detailu 

dívčích očí. Obsahoval stejné informace o programu, jako byly zmíněny výše v textu. 

Autor ilustrace není uveden. 

Jejich distribuce se odehrávala především na internetu, letáky byly ale k dostání 

v prostorách JICC a Japonského centra v Brně.  

                                                
77

 Pojem „manga“ je přímý překlad slova „komiks“. Je proto špatné přistupovat k němu jako k označení 
pouze typicky kreslených komiksů, protože japonský komiks může být nakreslen zcela západním stylem a 
stále jde o „manga“.  
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Důležitými formami propagace byla ale také spolupráce s webovými stránkami 

stejného zaměření a word of mouth. Mezi tyto stránky patřily například Manga.cz78 

(které uváděly jen podrobný program) a samozřejmě kulturní oddíl webových stránek 

Velvyslanectví Japonska v ČR, jež na akci zval následujícími slovy: 

„Velvyslanectví Japonska v ČR pořádá od 1. do 4. června 2010 sérii kulturních 

akcí s názvem „Týden japonské kultury v Brně“. Kromě divadelního představení 

kyogen se uskuteční například koncert, promítání filmů a cyklus přednášek. Podrobný 

program naleznete níže. Všechny zájemce tímto na všechny akce „Týdne 

japonské kultury v Brně“ srdečně zveme.“ 79 

2.3.10 Filmový festival Eigasai 

Eigasai je festival soudobých japonských filmů a kultury, který proběhl jak 

v roce 2009 (2. ročník) tak v roce 2010 (3. ročník) a jeho tradice nadále pokračuje. Oba 

ročníky se odehrály v kině Lucerna na Václavském náměstí v Praze.  

 

Eigasai 2009 

Druhý ročník festivalu proběhl ve dnech 23. – 29. ledna 2009, trval tedy sedm 

dní. Byl motivován silným zájmem o současný japonský film, který se projevil při 

pořádání ročníku prvního. Neměl žádné ústřední téma, nabízel poměrně různorodou 

sérii japonských filmů.  

Festivalové projekce probíhaly každodenně od 18:30 h. Vstupné na jednotlivé 

filmy se prodávaly za cenu 70 Kč, zvýhodněná permanentka na celou přehlídku za 

200 Kč. Vstupenky i permanentky byly k prodeji v pokladně kina Lucerna každý 

promítací den od 12 do 21 h.  

Pořadateli přehlídky filmů a kultury byly v roce 2009 nadace The Japan 

Foundation, Velvyslanectví Japonska v ČR, Česko-japonská společnost a Palác 

Lucerna. 

 

                                                
78

 Manga.cz [online]. 28.05.2010 [cit. 2011-04-20]. Týden japonské kultury v Brně. Dostupné z WWW: 
<http://www.manga.cz/index.php?clanek=751&druh=3 >.  
79

 Velvyslanectví Japonska v ČR [online]. 2011 [cit. 2011-04-15]. Předchozí kulturní akce. Dostupné z 
WWW: <http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/icc_archive_cz.html>. 
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Eigasai 2010 

Třetí ročník festivalu se konal ve dnech 22. – 28. ledna. V tomto roce se začal 

festival více orientovat i na japonskou kulturu všeobecně a tak nabídl i bohatý 

doprovodný program: vystoupení japonských bubeníků, přednášky o kaligrafii, 

kimonech a ikebaně. Vstupné na jednotlivé filmy se zvýšilo na 80 Kč, permanentka 

stála 190 Kč a nově přibyla i možnost zakoupení „VIP vstupenky“ za 500 Kč, která 

krom vstupu na všechny promítané filmy zaručovala i dobrá místa k sezení. Tato byla 

distribuována v dárkovém balení, zdobená japonskou kaligrafií.  

Pořadatelé filmů zůstali stejní. Hlavním partnerem se pro tento ročník stala 

japonská společnost Yamaha, dalšími partnery byly firmy Denso a Nitto Denko (taktéž 

obě japonské společnosti působící v ČR). Hlavním mediálním partnerem byla Česko-

Slovenská filmová databáze (ČSFD), dále společnost Pragoplakát, Rádio 1, časopis 

Metropolis a Rejže.cz (české stránky o asijském filmu).  

Program festivalu Eigasai 2010 je uveden v příloze.  
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3. Komunikace Česko-Japonské spole čnosti 

3.1 Nestátní neziskové organizace a marketing kultu ry – 

teoretický úvod do problematiky 

Nestátní neziskové organizace (někdy také označované jako nevládní neziskové 

organizace), jsou organizace nezřizované státem a na státu nezávislé, jež mohou 

generovat zisk, ovšem ten není přerozdělen mezi vlastníky organizace, ale je použit 

k dalšímu rozvoji a dosahovaní cílů organizace. Neziskovými organizacemi mohou být 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a rovněž 

náboženské společnosti a církve.80 

Neziskové organizace, které se věnují kultuře, byly po dlouhou dobu závislé 

na státním vedení či patronech. Dnešní doba ale uvádí tyto organizace do pozic, 

ve kterých si musí poradit samy a samy také plánovat svojí marketingovou komunikaci. 

Mění se společenský význam kulturních organizací a způsob konzumace kultury, pročež 

je vhodné věnovat se ještě důsledněji než dříve tvorbě a uskutečnění marketingového 

plánu.81 

Mezi ziskovými a neziskovými organizacemi je řada rozdílů, ovšem pro oba 

případy platí základní pilíře marketingu: služba zákazníkovi a vzájemně výhodná 

výměna. Z toho důvodu je i pro neziskové organizace zásadní informovanost zákazníků 

o jejích produktech či činnosti se všemi dostupnými detaily. Z toho vyplývá, že 

i způsoby, jakými mohou nestátní neziskové organizace komunikovat, jsou prakticky 

totožné s těmi, které fungují pro organizace ziskové82. Organizace, jejichž cílem 

je seznámit veřejnost s cizími kulturami mohou využívat komunikačních metod, které 

používají komerční firmy s cílem zvýšit znalost značky či postoj k ní.  

Znalost značky, v tomto případě znalost cizí kultury, znamená, že si lidé jsou 

schopni zapamatovat základní charakteristiky propagovaného. Tato zapamatovatelnost 

                                                
80

 Ministerstvo financí České republiky [online]. 2011 [cit. 2011-05-09]. Financování neziskových 
organizací. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/nezisk_organizace.html>. 
81

 KOLB, Bonita M. Marketing for Cultural Organisations. 2nd ed. London : Published by Cengage 
Learning EMEA, 2005. 234 s. ISBN 1844802132. s. 209 
82

 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. Praha : Grada Publishing, 2008. 
232 s. ISBN 978-80-247-2721-9. s. 206-216 
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nestojí pouze na objektivních faktech, ale i na image značky (kultury) a emocionálních 

asociacích, které si k ní lidé vybudují.83 

 

Japonská kultura má v České republice (ve srovnání s jinými asijskými 

kulturami, např. korejskou či vietnamskou) výhodu, jelikož díky dlouhé historii 

vzájemných vztahů a snah o sblížení obou kultur je pro Čechy (i přes některé zažité a ne 

nutně pravdivé stereotypy) kulturou známou. Proto je teoretickým cílem těchto 

organizací rovněž udržet v lidech povědomí o značce, dokázat jim, že má objekt 

komunikace stále co nabídnout.  

3.2 Charakteristika ČJS  

 
Obrázek 4: Logo Česko-japonské společnosti (zdroj: Česko-japonská společnost [online]. 2011 [cit. 
2011-05-12]. Dostupné z WWW: <http://www.japan.cz/>.) 
 

Česko-japonská společnost je nezávislým a dobrovolným sdružením občanů 

a právnických osob, sídlící na adrese Na Můstku 8/380, 110 00 Praha 1. ČJS sdružuje 

občany a instituce, kteří napomáhají rozvoji vzájemných vztahů mezi národy České 

republiky a Japonska. ČJS se angažuje jak na území České republiky, tak i v zahraničí. 

Nynější Česko-japonská společnost funguje od r. 1990, kdy byla obnovena 

po více než dvaceti letech. První Československo-japonská společnost byla založena 

r. 1946 a poté v roce 1948 rozpuštěna. Její činnost byla obnovena roku 1969, ovšem jen 

na dobu několika měsíců a poté byla opět pozastavena. 

Jako cíle své činnosti oficiální stránky ČJS uvádějí84: 
 

• napomáhat rozvoji vzájemného poznání, porozumění, respektu 

a inspirace mezi obyvateli ČR a Japonska, 

• napomáhat uvedení japonské kultury do obecného povědomí české 

veřejnosti, stimulovat zájem české veřejnosti o studium japonštiny 

a tradičních i soudobých japonských disciplín, 

                                                
83

 DE PELSMACKER, Patrick; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri. Marketing Communications. 
Harlow : Prentice Hall/Financial Time, 2007. 610 s. ISBN 0273706934. s. 161 
84

 Česko-japonská společnost [online]. 2010 [cit. 2011-04-10]. O ČJS. Dostupné z WWW: 
<http://www.japan.cz/index.php?menu=14>. 
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• ve spolupráci s partnerskými organizacemi v Japonsku a ČR podporovat 

zájem Japonců o českou kulturu a napomáhat integraci japonské 

komunity v ČR do místního prostředí. 

Členy představenstva ČJS jsou na postu čestných předsedkyň česká olympijská 

vítězka Věra Čáslavská (jak již bylo zmíněno, díky svým úspěchům na olympijských 

hrách v Tokiu je tato naše gymnastka Japonci velmi oblíbená) a PhDr. Věna 

Hrdličková, orientalistka a odbornice na japonské zahrady a bonsaie. Předsedou ČJS je 

Václav Kučera, místopředsedou v Japonsku Prof. Karel Fiala a dalšími místopředsedy 

pak JuDr. Petr Hanzlík a Ing. Petr Podruh. Kompletní seznam členů představenstva ČJS 

je uveden v příloze. 

ČJS je velmi zájmově širokým sdružením – spadá pod ni mnoho dalších klubů a 

spolků, včetně čajové školy Urasenke a japonsky popkulturního Manga.cz, dále má ČJS 

například hudební sekci a sekci japonských zahrad. Jejich výčet je rovněž zahrnut 

v seznamu členů představenstva v příloze. 

 

ČJS nabízí zájemcům členství, a to za poplatek 500 Kč ročně, popřípadě 300 Kč 

pro studenty a důchodce. Členové získávají s průkazkou mnoho výhod, mimo jiné to je 

sleva z výtvarných a jazykových kurzů a workshopů, publikací, možnost bezplatného 

využívání knihovny ČJS a také slevy poskytované partnery, jako jsou Čajovna v síti či 

restaurace Planet Sushi.85  

3.3 Komunika ční aktivity ČJS 

Vzhledem k počtu podřazených organizací a spolků, kterými ČJS disponuje, 

není žádným překvapením, že jsou aktivity, kterými ČJS propaguje japonskou kulturu 

v ČR velmi pestré a že je jich poměrně mnoho.  

Jde především o různé typy akcí pro veřejnost – přednášky, semináře, 

workshopy a také kulturní události jako v předchozí části zmíněný filmový festival 

Eigasai, divadelní představení a koncerty. Na mnoha významných akcích se podílí 

ve spolupráci s JICC, tyto byly popsány v předchozí kapitole.  

                                                
85

 Česko-japonská společnost [online]. 2011 [cit. 2011-05-16]. Dostupné z WWW: 
<http://www.japan.cz/>. 
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3.3.1 Časopis Kokoro 

Časopis Kokoro je primární publikací ČJS (společnost se ale podílela i na vydání 

několika japonsky zaměřených knih). Jde o občasník, který v každém vydání pokrývá 

hned několik témat, ve srovnání s bulletinem JICC je tedy při prakticky stejné frekvenci 

vydávání obsáhlejší. Vychází již od roku 1990, starší vydání jsou dostupná v knihovně 

ČJS, novější i k objednání přes web ČJS.  

Na rozdíl od bulletinu JICC není zdarma, jeho cena je nyní nastavena na 60 Kč 

(pro členy 50 Kč). V minulých letech byl časopis dostupný pro všechny členy zdarma 

(v rámci členských poplatků). 

3.3.2 Workshopy 

Ve srovnání s činností JICC pořádá ČJS více interaktivních akcí. Pro příklad lze 

uvést například workshopy výtvarné tvorby, které v roce 2010 v sídle ČJS vedli lektoři 

jako Jiří Tesař či Veronika Sýkorová, což jsou oba tvůrci odchovaní komunitou serveru 

Manga.cz, která je popkulturní větví ČJS. Tyto workshopy jsou koncipovány jako 

setkání s mladými výtvarníky, kteří jsou již v komunitě fanoušků japonské popkultury 

u nás zavedení a známí a mohou návštěvníkům svojí kritikou a radami pomoci 

ke zdokonalení v tvorbě v japonském manga stylu.  

Na každotýdenní bázi se ČJS věnuje třem oblastem: sekce čaje (škola Urasenke) 

pořádá každý čtvrtek od 19.30 hod. studijní schůzky Praxe japonské Cesty čaje, které 

jsou volně přístupné veřejnosti. Česká asociace Go pořádá každé úterý od 18 h „Setkání 

nad gobanem“, tedy herní večery, kde se mohou setkávat lidé se zájmem o tuto tradiční 

deskovou hru. Sekce pro studium filozofie a náboženství pořádá každé úterý a čtvrtek 

od 6.30 do 8.00 hod ranní meditace zazen podle ritu japonské zenové školy Sótó 

(v úterý též od 19:30 do 21:00, příchod v 19:15). 

Některé workshopy jsou dokonce organizovány jako vícedenní pobyty mimo 

Prahu (např. workshop tance Buto v Lužických horách). Nezbytným tématem 

je i japonská kuchyně, pro kterou ČJS připravila několik „rychlokurzů“ pro začátečníky. 

Tyto kurzy jsou placené, ale členové ČJS mají ve většině případů slevu.  

 

Ze složení workshopů ČJS lze soudit, že jsou mezi lidmi oblíbené aktivity 

spojené s kulturou tradiční, s občasným zpestřením ve formě dílen inspirovaných 

kulturou populární. 
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3.3.3 Setkání fanoušk ů, tzv. „Cony“ 

Velmi specifickou aktivitou komunity Manga.cz byly každoroční setkání 

fanoušků v rámci tzv. „conů86“. V ČR se koná hned několik takových setkání, mnohé 

z nich s již několikaletou tradicí. Mezi nejvýznamnější patří pražský Pragocon (konající 

se v zimních měsících), Advík (odehrávající se v létě) a úžeji japonsky zaměřený 

Akikon, chotěbořský Festival Fantazie a brněnský (rovněž téměř ryze na Japonsko 

zaměřený) Animefest. Nejčastěji se pořádají přes víkendy v prostorách základních škol 

či gymnázií a většina návštěvníků zde přespává.  

Součástí programu připravovaného spolkem Manga.cz na těchto setkáních byly 

přednášky, workshopy a z velké části promítání japonských animovaných i hraných 

filmů. V posledních letech se ale většina organizační aktivity na těchto setkáních 

přesunula k ostatním, mladším komunitám, jako je například významný brněnský 

spolek Brněnští otaku (občanské sdružení) či webové fórum OtakuLand.cz. Manga.cz 

je nejčastěji zastoupená lidmi, kteří už mají většinu svého aktivního působení 

na stránkách za sebou, ale tím spíše mají mezi fanoušky dobré jméno, například Michal 

Wokoun, jenž je dnes editorem prvního sborníku české mangy Vějíř, či Jiří Tesař, který 

se již léta věnuje přednášení a workshopům na téma kresby v manga stylu.87 

K bližšímu seznámení s funkcí webu Manga.cz slouží detailní popis v příloze. 

                                                
86

 Zkratka z anglického „convention“, tedy konference, shromáždění. V této zkrácené verzi se používá 
téměř výhradně pro větší setkání lidí se zájmem o sci-fi, fantasy, komiksovou a animovanou tvorbu a 
japonskou pop-kulturu. 
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4. Zhodnocení komunika čních aktivit 

Po detailní analýze komunikačních aktivit obou titulních organizací lze posoudit, 

do jaké míry je tato činnost pro podporu znalosti japonské kultury v ČR vhodná a jaké 

jsou její silné a slabé stránky.  

Obě organizace jsou neziskové, a proto je třeba si uvědomit, že jejich orientace 

nesměřuje k zisku, ale k naplnění vytyčených cílů. Ty jsou, jak je patrné z analýzy 

v předchozích kapitolách, prakticky totožné. I přesto jsou ale moje doporučení a návrhy 

k jednotlivým organizacím odlišné.  

4.1 Návrhy pro JICC 

JICC je jedinou organizací tohoto typu, která by se věnovala propagaci japonské 

kultury v ČR v přímé návaznosti na japonské velvyslanectví. JICC v ČR zastupuje 

organizace jako JNTO a Japan Foundation, což je ovšem role, pro kterou je JICC příliš 

malou organizací a aktivity těchto japonských organizací v komunikaci téměř zanikají.  

Pokud je tedy ČR pro vlastní kancelář JNTO či Japan Foundation příliš malým trhem, 

měla by se JICC kromě vlastních aktivit také více věnovat roli prostředníka pro tyto 

japonské organizace. 

 

Samozřejmostí by mělo být zřízení webových stránek obdobných těm, které 

zřídila JNTO např. ve Velké Británii a Německu (tedy moderních, přehledných, 

ale hlavně samostatných). Lidé by tak byli snadněji informování mimo jiné o tištěných 

propagačních materiálech, které JNTO vydává, a které jsou sice dostupné v knihovně 

JICC, ale ví o tom jen lidé, kteří knihovnu pravidelně navštěvují. Současný on-line 

prostor JICC je příliš zastaralý a strohý na to, aby dokázal upoutat na první pohled, 

a obsahuje převážně informace pro lidi s hlubším zájmem o činnost JICC 

a velvyslanectví, ovšem např. pro potenciální návštěvníky Japonska nenabízí prakticky 

žádná užitečná fakta. 

Kromě těchto převzatých materiálů vydává JICC i vlastní bulletin, který by si 

rovněž zasloužil více pozornosti, protože ačkoli vychází jen jednou ročně, pokrývá 

zajímavá témata, a proto by mohl vycházet ve větším nákladu a být distribuovány 

na více místech. Vzhledem k potížím s dodržením každoroční pravidelnosti je ale 

zjevné, že je JICC jakožto součást velvyslanectví velmi citlivé na nečekané události, 
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kterými jsou například přírodní katastrofy, které následně vyžadují plnou pozornost 

velvyslanectví. 

4.1.1 SWOT analýza komunikace JICC 

 
Tabulka 2: SWOT analýza komunikace JICC (zpracování vlastní) 
 

Silnými stránkami  komunikace JICC je bezpochyby to, že naprostá většina 

služeb a akcí je dostupná bez poplatku či vstupného, což přispívá k otevřenosti aktivit 

JICC pro kohokoli (omezující může být jedině kapacita prostorů JICC). Aktivity, 

kterým se JICC sama nevěnuje, vyvažuje spoluprácí s jinými spolky.  

Slabými stránkami je podle analýzy nedostatek prostoru na webu 

velvyslanectví – prezentace JICC je na těchto stránkách na místě a design webu 

odpovídá celkovému účelu, ale pokud by chtěla JICC svoje komunikační aktivity 

rozšířit např. o spolupráci s Japan Foundation či JNTO, bylo by vhodné vytvořit ještě 

druhé webové stránky.  

JICC se s ohlašováním akcí většinou omezuje na web a mailing list, což 

nepřispívá k rozšíření základny posluchačů.  

To souvisí s příležitostmi pro komunikaci JICC – zájem o japonskou kulturu je 

mezi lidmi pořád vysoký a kdyby se JICC věnovala rozšíření svého publika, dosáhla by 

větších úspěchů v rámci šíření japonské kultury v České republice.  

Ačkoli návaznost na velvyslanectví je uvedena jako silná stránka, je zároveň 

i hrozbou – v mimořádné situaci (přírodní katastrofa, významná diplomatická návštěva) 

je činnost JICC pozastavena. 
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4.2 Návrhy pro ČJS 

Česko-japonská společnost funguje v ČR s velkou tradicí – jde prakticky 

o nejstarší organizaci tohoto typu (pokud počítáme i s jejím fungováním před 

přerušeními) v ČR. To jí poskytuje dobré jméno a zázemí mnoha českých expertů 

a vážených osob.  

V dnešní době je ale japonská kultura, a to nejen ta populární, koníčkem mnoha 

mladých lidí. Jen na serveru Manga.cz je na „mapě otaku“88 registrováno více než 900 

lidí z celé republiky, což ale v současné době nemusí být ani zdaleka konečné číslo, 

jelikož mnoho lidí se angažuje v jiných internetových komunitách. Dnešní generace 

středoškoláků, potažmo vysokoškoláků, je zaměřena téměř primárně na on-line 

komunikaci. Nevěnují tolik času tištěným médiím ani televizi, zato komunitní, sociální 

servery (Facebook, internetová fóra) jsou pro ně hlavním zdrojem informací a zábavy, 

což potvrdil výzkum agentury Millward Brown s názvem České děti.89 

Hlavním internetovým centrem dění pro mladé lidi v rámci ČJS byla kdysi fóra 

Manga.cz, která jsou sice ještě „živá“, ale zato velice programátorsky zastaralá 

a omezená. Ostatní činnost Manga.cz se dnes omezuje prakticky jen na fanouškovskou 

výtvarnou soutěž, která zároveň zabírá většinu prostoru pro zajímavé novinky z oblasti 

japonské kultury. Z tohoto důvodu bych navrhovala rekonstrukci stránek Manga.cz, 

vytvoření lepšího propojení se sociálními sítěmi a větší zaměření na mladé fanoušky 

japonské kultury, aby měli informace o akcích ČJS takříkajíc „z první ruky“. Rovněž by 

bylo vhodné více spolupracovat s ostatními komunitami jako je Otakuland.cz 

či Akihabara.cz, a více zapojit jejich aktivní členy do vlastních akcí. ČJS by jim nabídla 

širší pohled na japonskou kulturu i za hranicemi kultury populární a získala by tak širší 

základnu členů a návštěvníků akcí.  

 

                                                
88

 Manga.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-05]. Mapa otaku. Dostupné z WWW: 
<http://manga.cz/mapa/>. 
89

 TINKOVÁ, Lenka. Výzkum České děti potvrdil sílu FB. Marketing & Média [online]. 31. 1. 2011, [cit. 
2011-05-05]. Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-49629790-vyzkum-ceske-deti-potvrdil-silu-
fb>. 
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4.2.1 SWOT analýza  

 
Tabulka 3: SWOT analýza komunikace ČJS (zpracování vlastní) 
 

Mezi silné stránky komunikace ČJS patří dlouhá historie, velmi široká a pestrá 

nabídka aktivit a zdrojů pro všechny zájemce a také přístup k japonské kultuře, jenž je 

českému publiku velmi blízký.  

Naopak slabými stránkami je vysoká koncentrace činnosti ČJS v Praze, což je 

dáno pražským sídlem společnosti, a také pomalu slábnoucí činnost populárně kulturní 

části ČJS, Manga.cz, která často ČJS zastupovala při aktivitách spojených s japonskou 

populární kulturou na celorepublikových srazech.  

Příležitostí je zlepšení komunikace s komunitami, a to nejen Manga.cz, 

ale i ostatními, nově vznikajícími. Jejich členové by nemuseli nutně přejít k Manga.cz, 

mohli by se z nich stát rovněž noví členové ČJS.  

Pokud by se ČJS mladým komunitám nevěnovala, staly by se pro ni hrozbou, 

jelikož by noví lidé se zájmem o japonskou kulturu mohli přecházet k těmto skupinám 

lidí a ČJS by tak přišla o potenciální členy a publikum.  
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Závěr 
 

Tato práce analyzovala dvě organizace, které mají podobné cíle – představit 

japonskou kulturu českému publiku. První, JICC, je neziskovou organizací vytvořenou 

Velvyslanectvím Japonska v Praze, zatímco ČJS je nevládní neziskovou organizací 

s dlouhou tradicí. Obě organizace spolu aktivně spolupracují, jak je z analýzy 

komunikačních aktivit zjevné. Obě organizace nabízejí velmi širokou škálu příležitostí 

pro všechny, kteří mají o Japonsko zájem – mezi činností organizací nechybí vydávání 

vlastních tištěných materiálů, pořádání akcí vlastních ani poskytování záštity nad 

akcemi spřátelených spolků.  

Na základě analýzy lze konstatovat / Analýza prokázala, že v  komunikačních 

aktivitách obou institucí stále existují jisté rezervy, které jsem s pomocí SWOT analýz 

definovala jako následující:  

• V případě JICC  je to především jistá pasivita, jelikož většina aktivity je 

známa jen pro jedince, kteří se sami o kulturní dění s japonskou 

tématikou zajímají. JICC má omezený prostor k sebeprezentaci na webu 

Velvyslanectví Japonska v ČR, ovšem pokud by bylo možné spustit 

externí stránky (či stránky na společné doméně, ale graficky odlišené), 

mohlo by to alespoň trochu vyvážit absenci zastoupení japonských 

organizací jako je JNTO či Japan Foundation u nás.  

• ČJS by měla podpořit budování mladé komunity – vzhledem ke svému 

stáří se kolem společnosti sdružuje mnoho zavedených odborníků a lidí, 

kteří se v těchto kruzích pohybují již delší dobu, mladí lidé (rámcově 14-

20 let staří) se zájmem o japonskou kulturu se ale sdružují v nezávislých 

zájmových spolcích. Větší spolupráce s těmito komunitami či jejich 

aktivní zapojení do činnosti ČJS by tak mohlo být přínosné pro obě 

strany. 

 

V tomto bodě se dá jen diskutovat o tom, jak se bude další komunikace mezi 

těmito dvěma zeměmi vyvíjet. Pokud se ČJS a JICC začne více věnovat on-line 

komunikaci s komunitami, mohlo by to vést i k většímu zapojení japonské strany, 

jelikož obě organizace disponují mnoha kontakty a mladí lidé v komunitách by k nim 

dostali přístup pro případnou komunikaci s Japonskem. Pokud budou tyto komunity 
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naopak ponechány svému vlastnímu vývoji, existuje riziko, že se tyto skupiny mladých 

lidí uzavřou před komunikací se svými japonskými protějšky.  

I přítomnost japonských organizací JNTO a Japan Foundation v ČR je tématem 

k diskuzi – přinesly by jejich aktivity do ČR nové možnosti a zdroje informací pro 

zájemce o japonskou kulturu, nebo by se staly jen informačním bodem pro budoucí 

návštěvníky Japonska? A byla by vůbec existence jejich poboček v ČR pro japonskou 

stranu výhodná?  

 

V době vytváření této práce prošlo Japonsko těžkým obdobím způsobeným 

přírodní katastrofou – rozsáhlým zemětřesením. Při zemětřesení samotném a následných 

vlnách tsunami, které poničily japonská pobřeží, zemřelo mnoho japonských občanů. 

Ačkoli tato práce pokrývá jen komunikaci JICC a ČJS za léta 2009-2010, je nutné 

zmínit alespoň na závěr, že obě organizace se ještě v době dokončování mojí práce 

aktivně věnovaly pomoci katastrofou zastiženému Japonsku, informování veřejnosti 

o možnostech pomoci a pořádání benefičních akcí.  

 

Při zpracovávání tématu komunikace mezi ČR a Japonskem bylo potřeba 

uplatnit interdisciplinární přístup – i přesto, že se nevěnuji studiu japanistiky, pokusila 

jsem se pečlivým přístupem k odborné literatuře pochopit a následně popsat zásadní 

rozdíly mezi jmenovanými zeměmi, což je pro pochopení vztahů a komunikace 

Japonska a ČR nezbytné. 

Tato práce pro mne byla velmi zajímavým pohledem na činnosti neziskových 

organizací v oblasti kultury, rovněž ale příležitostí seznámit se velmi detailně se všemi 

způsoby, jakými se i mnoho nepříliš známých aspektů japonské kultury představuje 

v naší zemi. Jelikož jsem sama příznivcem japonské kultury a do knihoven ČJS a JICC 

jsem aktivně docházela již před téměř deseti lety, bylo zpracovávání práce do jisté míry 

i příležitostí jak porovnat, jak se tyto organizace a jejich komunikace vyvinuly a kam se 

posunuli jejich představitelé. I kvůli tomuto blízkému osobnímu vztahu k JICC a ČJS 

bych byla potěšena, kdyby bylo možné tyto organizace seznámit s výsledky této analýzy 

a tipy pro zdokonalení komunikace s veřejností a následně je zapracovat do jejich 

dlouhodobé komunikační strategie.  
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Summary 
  

This thesis has analysed two organizations with one similar goal: to present 

the Japanese culture to the Czech audience.  

First one, JICC, is a nonprofit organization created as a branch of the Embassy 

of Japan in the Czech Republic. Second one, the Czech-Japanese Association, is a non-

governmental nonprofit organization functioning for many years now. Both 

organizations actively cooperate, as described in the analysis.  

Both organizations provide a very wide range of activities for everyone with 

an interest in Japan and its culture. These activities include cultural events, publishing 

original journals and materials and providing assistance to everyone who needs 

information on the topic. They also both cooperate with many other smaller 

organizations with similar goals.  

The analysis has shown that both organizations’ communication has its flaws. 

The SWOT analysis in my work helped to define those flaws as the following:  

JICC is too passive in its communication, which makes the activities provided 

by the organization only available for people actively trying to get more experience 

and information on the Japanese culture. Also, JICC’s on-line presentation at the official 

Japanese Embassy website is too limited. My proposal is to communicate more 

intensively with Japanese organizations for tourism and culture such as the Japan 

Foundation or JNTO, create a new on-line presentation and provide a bigger number 

of potential travellers and/or Japan enthusiasts with a more attractive and organized way 

of getting to know Japan.  

The Czech-Japanese Association should put more effort into communicating 

with the young communities. The association can thank its long history for the number 

of experts that are its members, but younger people (14-20 year olds) are creating their 

own communities on-line, focusing mostly on the Japanese pop-culture. If the Czech-

Japanese Association started to work with these young communities more, both sides 

could profit, as the young people would get access to the association’s rich collection 

of resources and provide and could mean a significant expansion of the association’s 

members in return.  

This work has provided me with a very interesting insight into the activities 

of nonprofit organizations, just as it was an opportunity to get familiar with all the ways 

the Japanese culture is advertised in the Czech Republic. As I am personally a great fan 
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of Japan and its culture and have been in contact with both organizations for almost ten 

years now, it was also a chance to analyse its development. This personal relationship 

I have with both organizations is also the reason I would be very pleased if my analysis 

and recommendations would help in the future improvement of their communication. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Sémiotická analýza obálky časopisu Nipponia č. 48, 2009 
 
Popis postupu při sémiotické analýze 

 

Při následující analýze jsem využívala postupu Rolanda Barthese a jeho systému 

denotát – konotace. Vzhledem k omezenému rozsahu bakalářské práce jsem 

neanalyzovala třetí rovinu, mytologickou, tato možnost se nabízí při dalším, hlubším 

rozpracování tématu.90 

Denotát lze vysvětlit jako znak, symbol či doslovný odkaz k označovanému. 

Konotaci lze popsat jako reakci na denotát, jeho interpretaci. Ta je u každého jedince 

odlišná, což může záviset např. na kultuře, ve které byl vychován, a ve světě tak existuje 

mnoho znaků s naprosto protikladným vysvětlením (např. v západním světě je bílá 

barvou nevinnosti, barvou svatební, na východě jde často o barvu smutku, barvu 

pohřební). 

Ráda bych v této analýze podrobněji zjistila, jakými znaky k nám tento typ 

komunikace promlouvá a jaké symboly v ní lze nalézt.  

Oba analyzované dokumenty byly vydány v roce 2009, kdy došlo k rebrandingu 

časopisu Nipponia a stal se z něj nový magazín Nippon. 

 

                                                
90

 BARTHES, Roland. Mytologie. 1. vyd. Praha : Dokořán, 2004. 172 s. ISBN 80-86569-73-X. 
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1. Nápis „Nipponia“ (název časopisu) v patkovém písmu orientálního typu. 

Konotace: orient, westernizace orientu. 

2. Logo časopisu, slovo „Nipponia“ napsané japonskou abecedou hiragana 

v červeném písmu ručně psaného (hand writing) typu. 

Konotace: Japonsko, orient, východ, exotika, tradice, umění. 

3. Fotografie japonského paláce. 

Konotace: Japonsko, cesty, historie, monarchie, umění. 

4. Ilustrovaná mapa tokijské dopravy a tokijských památek. 

Konotace: jednoduchost, zábava, cestování, objevování, doprava. 

5. Fotografie tří barevných odznaků s originálními ilustracemi. 

Konotace: originalita, moderní výtvarné umění, kultura, fanoušek, móda, 

zábava. 

6. Logo kampaně Yokoso! V červenočerné barevné kombinaci, v písmu ručně 

psaného typu. 

Konotace: nadšení, mládí, dynamika, tradice, pobídka, malba. 

7. Fotografie starožitné japonské vázy. 

Konotace: tradice, umění, stáří, krása, kvalita, cennost. 

8. Béžová barva pozadí. 
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Konotace: neutralita, jemnost, starožitnost, příroda. 

9. Fotografie japonského hradu s moderním městem v pozadí. 

Konotace: střet, rozdíly, kontrast, soulad, harmonie, vyváženost 

 

 

Obálka posledního vydání časopisu Nipponia dle mojí analýzy klade důraz 

především na představení Japonska jako země milující umění a respektující svojí 

dlouhou historii a památky. Neutrální barevné schéma působí velmi neutrálně a čtenář 

tak není komunikovanými významy zbytečně „napadán“, naopak má dostatek klidu a 

prostoru na vlastní prozkoumání symbolů. S tímto „zkoumáním“ souvisí i ústřední 

ilustrace, která vzbuzuje konotace s cestováním a objevováním – kreslená železnice nás 

po obálce vede kolem tokijských památek a zároveň kolem vložených fotografií. 
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Příloha č. 2: Sémiotická analýza obálky časopisu Nippon, č. 1, 2009 

 

 
 

1. Červený nápis „Nippon“ napsaný japonskou abecedou hiragana. 

Konotace: Japonsko, orient, východ, exotika, tradice, umění. 

2. Nápis „Nippon“ v latince, černý, psaný bezpatkovým oblým písmem. 

Konotace: moderní svět, mládí, jednoduchost, nezávaznost, vysvětlivka. 

3. Černá kalkulačka. 

Konotace: práce, přesnost, matematika, věda, technologie, usnadnění práce. 

4. Brýle. 

Konotace: pomoc, ostrost, pohled, doplněk, móda. 

5. Kancelářská sešívačka. 

Konotace: kancelář, práce, zaměstnání, povinnosti. 

6. Hračka – barevné auto. 

Konotace: hra, zábava, dětství, rychlost, nezávaznost, bezstarostnost. 

7. Motoristická helma. 

Konotace: rychlost, jízda, doplněk, bezpečí, cesta. 

8. Slogan „Discovering Japan“ psaný bezpatkovým oblým písmem. 

Konotace: poznání, pobídka, cestování. 

9. Figurka ženské postavy z japonského kresleného seriálu. 

Konotace: hra, sbírka, popkultura, Japonsko, láska, sex. 
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10. Štětec na make-up. 

Konotace: krása, péče, tvář, žena. 

11. Bílé pozadí. 

Konotace: čistota, jednoduchost, světlo, prostor. 

12. Kovové kolo automobilu. 

Konotace: doprava, moderní svět, rychlost, cesta, základ. 

13. Logo kampaně Yokoso! v černočervené barevné kombinaci, ručně psaným 

písmem. 

Konotace: nadšení, mládí, dynamika, tradice, pobídka, malba. 

14. Bílý popisovač. 

Konotace: práce, kancelář, zaměstnání, sdělení, psaní, vzkaz, kontrast. 

 
Jednoduchý design obálky prvního čísla časopisu Nippon evokuje řád a pořádek 

a představuje čtenáři systematickou „přehlídku“ japonských výrobků. Bílé pozadí je 

strohé, ale od hlavních objektů zájmu, tedy zmíněných výrobků nijak neodvádí 

pozornost.  

Mezi předměty jsou vysoce zastoupené kancelářské potřeby, symbol práce, píle 

a profesionality, což jsou vlastnosti pro Japonsko velmi charakteristické. Tyto symboly 

vyvažuje přítomnost dvou hraček, jež ovšem nejsou nutně určené dětem – ty mohou ve 

člověku vzbudit vzpomínky na bezstarostnost dětství a radost ze hry. V případě figurky 

ženy z animovaného seriálu je nutné zmínit i sexuální konotace. 

Dalo by se říci, že tato obálka je jakýmsi představením japonského národa 

v devíti předmětech (je ale nutné toto tvrzení brát s rezervou, jelikož žádnou světovou 

kulturu není samozřejmě možné shrnout do devíti předmětů), což je pro první číslo 

časopisu věnovaného japonské kultuře na místě. 
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Příloha č. 3: Seznam vzájemným návštěv mezi Japonskem a ČR mezi lety 1991-200991 
 

Z Japonska do České republiky 

 

1994 prosinec  Vládní vyslanec Nobuo Matsunaga 

1995 září  Komise sněmovny reprezentantů pro zahraniční věci 

1996 srpen  Bývalý ministr zahraničních věcí Yohei Kono 

1996 září  Bývalý ministr zahraničních věcí Kamon Muto 

1996 říjen  Její výsost princezna Sayako 

1997 srpen  Ministr zahraničních věcí Yukihiko Ikeda 

1997 srpen  Předseda horní sněmovny paramentu Juro Saito 

2000 září  Ministr financí Kiichi Miyazawa 

2001 červenec  Ministr zahraničních věcí Makiko Tanaka 

2002 leden Ministr pro vzdělání, kulturu, sport, vědu a technologii Atsuko 

Toyama 

2002 červenec  Jejich veličenstva císař a císařovna Japonska 

2003 srpen  Prime minister Džuničiró Koizumi 

2005 leden  Ministr průmyslu a obchodu Shoichi Nakagawa 

2007 srpen  výzkumná skupina Rozpočtového výboru Dolní sněmovny 

2007 srpen  Předseda Organizačního výboru Dolní sněmovny Aisawa Ichiro 

2008 červenec  Místopředseda Dolní sněmovny Takahiro Yokomichi 

2009 květen  Premiér Taro Aso 

 

Z České republiky do Japonska 

 

1993 duben  Ministr hospodářství Karel Dyba 

1995 srpen  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip 

1995 prosinec  Prezident Václav Havel 

1996 září  Předseda vlády Václav Klaus 

1996 říjen  Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý 

1997 prosinec  Předseda senátu Petr Pithart 

1999 říjen  Ministr zahraničních věcí Jan Kavan 

                                                
91

 Velvyslanectví Japonska v ČR [online]. 2011 [cit. 2011-05-12]. Obecný přehled. Dostupné z WWW: 
<http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jac_general_cz.html>. 
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1999 říjen  První dáma Dagmar Havlová 

2000 červen  První místopředseda senátu Ivan Havlíček 

2002 únor  Ministr financí Jiří Rusnok 

2005 květen Vicepremiér pro ekonomiku Martin Jahn, ministryně školství 

Petra Buzková, místopředseda Senátu Petr Pithart 

2005 červen  Premiér Jiří Paroubek 

2005 září  Vicepremiér a ministr dopravy Milan Šimonovský 

2006 listopad  Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek 

2007 únor Prezident Václav Klaus, ministr zahraničních věcí Karel 

Schwarzenberg 

2008 září  Prezident Václav Klaus 

2009 březen  Vicepremiér a ministr životního prostředí Martin Bursík 

2009 prosinec Předseda Senátu Přemysl Sobotka (setkal se s premiérem 

Hatoyamou a předsedy obou komor Parlamentu) 
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Příloha č. 4: Seznam filmů promítaných v rámci Setkání s japonským filmem v JICC 

Zpracováno podle pravidelných e-mailů mailing listu JICC. 
 
2010: 

24/11 Chibi Maruko-chan SUDA Y., SHIBAYAMA T. / 1990 
21/10 Chibi Maruko-chan SUDA Y., SHIBAYAMA T. / 1990 
29/09 SaddoVakeishon AOYAMA Shinji / 2008 
07/07 Sausu Baundo MORITA Yoshimitsu / 2007 
19/05 Otoko-wa tsurai yo:  

Shiretoko bojoo 
YAMADA Yoji / 1987 
 

10/03 Kono mado wa kimi no 
mono 

FURUMAYA Tomoyuki / 1994 
 

13/01 Kamata kooshinkyoku FUKASAKU Kinji / 1982 
  

 
2009: 

11/11 Akashia no michi MATSUOKA Jooji / 2001 
23/09 Nihon ichi mijikai 

 
SAWAI Shinichiro / 1995 

08/07 Tsugumi ICHIKAWA Jun / 1990 
03/06 A . un FURUHATA Jasuo / 1989 
11/03 Shimantoogawa ONCHI Hideo / 1991 
14/01 Kazahana SOOMAI Shinji / 2000 
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Příloha č. 5: Leták Týdne japonské kultury v Brně92  
 
 

 
 

                                                
92

 Japonské centrum Brno [online]. 2010 [cit. 2011-05-12]. Akce a události. Dostupné z WWW: 
<http://www.japancenter.cz/akce>. 
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Příloha č. 6: Program Týdne japonské kultury v Brně93 

 

1. června (úterý) 

18:00–20:00 

Zahájení Týdne japonské kultury v Brně 

Koncert shakuhachi s přednáškou 

Představení Malého divadla kyogenu - program: Shimizu, Busu (v češtině) 

 

2. června (středa) 

18:00 Moderní manga pro ženské publikum – žánr shounen ai 

Přednáška o anime - přednášející: Mgr. Kateřina Garajová (lektorka FF MU) 

19:00–21:00 Sword of the stranger 

Promítání anime (japonsky s českými titulky) – 2008, akční dobrodružný 

animovaný film. 

3. června (čtvrtek) 

18:00 Procházka světem mangy pro dívky – z minulosti do budoucna 

Přednáška o anime - přednášející: Bc. Lenka Vlková (poradkyně Japonského 

Centra Brno) 

19:00–21:00 Gunbuster 

Promítání anime (verze pro film, japonsky s českými titulky) – 1988, 

animované akční sci-fi drama o pilotu válečného robota. 

 

4. června (pátek) 

18:00 Manga a její fandové v České republice 

Přednáška o anime - přednášející: Jan Horgoš (sdružení Brněnští otaku) 

18:40–19:00 Japonská opera Yuzuru – vybrané árie 

Účinkující: Jan Snítil (dirigent), Katarína Jorda Kramolišová (pěvkyně) 

19:00–21:00 Always – Sunset on the 3rd Street 

Promítání filmu (japonsky s českými titulky) – 2005, rodinné drama. 

                                                
93

 Manga.cz [online]. 28.05.2010 [cit. 2011-05-12]. Týden japonské kultury v Brně. Dostupné z WWW: 
<http://www.manga.cz/index.php?clanek=751&druh=3>. 
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Příloha č. 7: Program festivalu Eigasai 200994 

 

23. ledna (pátek) 

18:30  

Slavnostní zahájení 

Billiken  

Billiken  (Biriken ビリケン)  

Režie: Sakamoto Junji (1996), 100 min. 

  

24. ledna (sobota) 

 18.30 

Japonský den v Lucerně (13-18 h.) 

(Mramorový sál, kinosál, kavárna a další prostory Paláce Lucerna) 

Kulturní odpoledne pro celou rodinu: divadelní představení Noriyukiho Sawy, 

módní přehlídka kimon, hudba japonských lidových slavností (bubny wadaiko, 

kytara shamisen), dílny tradičních disciplín a mnoho dalšího. 

 

Západ slunce ve 3. okrsku  

Always: Sunset on Third Street  

(Always san-chōme no yūhi ＡＬＷＡＹＳ 三丁目の夕日) 

Režie: Yamazaki Takashi (2005), 133 min. 

  

25. ledna (neděle) 

18.30 

Charisma  

Charisma   (Karisuma カリスマ) 

Režie: Kurosawa Kiyoshi (2000), 103 min. 

   

                                                
94

 Eigasai 2009 [online]. 2009 [cit. 2011-05-12]. Program. Dostupné z WWW: 
<http://www.eigasai.cz/2010/2009/program.html>. 
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26. ledna (pondělí)  

18.30 

Na svátek milenců  

The Stars Converge (Chirusoku no natsu チルソクの夏) 

Režie: Sasabe Kiyoshi (2003), 114 min. 

  

27. ledna (úterý)  

18.30 

Duo  

2/Duo (2 Dyuo ２／デュオ) 

Režie: Suwa Nobuhiro (1996), 90 min. 

  

28. ledna (středa)  

18.30 

Anděl přijede na kole  

Turn over - An angel is coming on a bicycle 

(Futaribiyori 二人日和)  

Režie: NOMURA Keiichi (2004), 113 min. 

   

29. ledna (čtvrtek)  

18.30 

Samuraj Soumrak 

The Twilight Samurai (Tasogare Seibei たそがれ清兵衛) 

Režie: Yamada Yōji (2002), 129 min. 
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Příloha č. 8: Program festivalu Eigasai 201095 

 

22. ledna  Slavnostní zahájení  (pátek) 

18:00  | Kanárek (Kanaria カナリア) 

Režie: Shiota Akihiko (2004), 132 min. 

 

23. ledna  Japonský den v Lucerně  (sobota)  

13 – 18 h.  | Japonské divadlo, hudební happening, dílny tradičních disciplín 

(Vstupné dobrovolné) 

18:30  | Skleněný králík (Garasu no usagi ガラスのウサギ) 

Režie: Shibun’ichi Setsuko (2005), 84 min. 

 

24. ledna (neděle)   

Hush (Hasshu! ハッシュ) 

18:00  | Režie: Hashiguchi Ryōsuke (2001), 135 min. 

 

25. ledna  (pondělí) 

Visutá zahrada (Kūchū teien 空中庭園)  

18:30  | Režie: Toyoda Toshiaki  (2004), 113 min.  

 

26. ledna  (úterý) 

 Paččigi! (Pacchigi パッチギ)     

18:30  | Režie: Izutsu Kazuyuki (2004), 119 min. 

 

27. ledna  (středa)  

Půl pravdy (Han-ochi  半落ち) 

18:30  | Režie: Sasabe Kiyoshi (2005), 121 min. 

 

                                                
95

 Eigasai 2010 [online]. 2010 [cit. 2011-05-12]. Program. Dostupné z WWW: 
<http://www.eigasai.cz/2010/Site/program.html>. 
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28. ledna  (čtvrtek) 

Náš dům (Bokunchi ぼくんち) 

18:30  | Režie: Sakamoto Junji (2002), 115 min. 
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Příloha č. 9: Představenstvo Česko-japonské společnosti96  

 

• Čestné předsedkyně:  Věra Čáslavská, Doc. PhDr. Věna Hrdličková 

• Předseda: Václav Kučera (Česká asociace kjúdó, Sdružení učitelů japonštiny) 

• Místopředsedové: Prof. Karel Fiala, (Fukui Prefectural University (zástupce v 

Japonsku) ), Judr. Petr Hanzlík, Ing. Petr Podruh (Čajový obřad – Čajová škola 

Urasenke ČR) 

• Kulturní projekty: Mgr. Robin Heřman 

• Pobočka Cheb: Dr. Ing. Jiří Hofman 

• Pobočka Plzeň: Ivo Weber 

• Čajový obřad – Čajová škola Urasenke ČR: Lubomír Černota 

• Sekce Akita inu: Jiří Hiemer 

• Bonsaje a zahrady: Václav Wiesner 

• Hudební sekce: Mgr. Jiří Rohan (výměny a společné projekty, vážná a soudobá 

hudba)  

• Doc. Vlastislav Matoušek, PhD. (tradiční hudba, Yobi Take Puraha Shakuhachi 

Collegium) 

• Japonský meč – Nihonto kenkyukai: Ing. Bohumil Planka 

• Sekce netradiční kultury – Manga CZ: Ladislav Heythum 

• Ikebana - Prague Sogetsu Study Group: Ing. Daniela Hátleová 

• PhDr. Kristina Kopáčková 

• Dita Sálová 

• René Skupý 

• Zdeněk Thoma 

• Mgr. Marcela Žebrakovská 
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Příloha č. 10: Webové stránky Manga.cz97 

 

 

 
 

Popis: 

1. Logo serveru Manga.cz – je použité písmo orientálního charakteru. Logo zabírá 

minimum místa, je prostorově i barevně nevýrazné. 

2. Hlavní orientační lišta stránek – v této jednoúrovňové orientační liště, která je 

dostupná na všech jednotlivých stránkách webu. Usnadňuje orientace pomocí 

kategorizace článků, dále je její součástí odkaz na Mapu otaku a galerii.  
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3. Ilustrace – ilustrace ve stylu klasického shoujo komiksu je hlavním vizuálním 

motivem webu. 

4. Diskuze – hlavní komunitní součást webu, odkazuje na jednoduchý diskuzní 

systém. 

5. Akce – ve zkratce upozorňuje na nadcházející akce relevantní pro fanoušky 

japonské kultury (např. tzv. „cony“). 

6. Autor měsíce – tato část je věnována poslednímu vítězi výtvarné soutěže, 

zároveň obsahuje rychlý odkaz na nejnovější kolo soutěže a hlasování.  

7. Soutěž – prostor pro publikaci vědomostních testů, jejichž vyplněním mohou 

členové komunity získávat skóre a soupeřit s ostatními na uveřejněném 

žebříčku. 

8. Anketa – prostor pro anketní otázku zadávanou administrátory webu. 

9. J-Pop – zde jdou zveřejňovány japonské popové skladby volně ke stažení. 

10. Hledání – vyhledávač obsahu na stránkách Manga.cz. 

11. Aktuality – sloupec umístěný na pravé straně webu sloužící ke zveřejňování 

zkratkovitých zpráv různého charakteru – může jít o zprávy o připravovaných 

akcích, soutěžích a zajímavém obsahu na ostatních webech.  

12. Newsfeed – střední část webu je vymezena pro delší zprávy a články včetně 

doprovodných ilustrací/fotografií. Zprávy jsou zveřejňovány ve zkrácené verzi, 

pro čtení celého článku je třeba pokračovat na samostatnou stránku článku. 

 


