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Úvod

Téma své práce „Integrace Francouzů do české společnosti“ jsem si vybrala z více 

důvodů. Prvním je moje celoživotní hluboká náklonnost k Francii, nádherné, kulturní, 

rozmanité zemi.

S tím souvisí také druhý důvod, který mne dovedl k tomu, že jsem si zvolila toto téma. 

Většina prací zabývajících se odchodem občanů z určité země a jejich příchodem do jiné, 

hovoří o životě těchto lidé v kontextu těžké situace, ve které se ocitli. Takové lidi 

k rozhodnutí najít si domov v cizí zemi vedla ekonomická tíseň, náboženský neklid, politická 

tyranie. Tématem společenskovědního výzkumu, který se věnuje jejich postavení, pak bývají 

předsudky okolí, se kterými se imigranti musejí v novém prostředí potýkat, potíže, které 

vyvolává jejich odlišná barva pleti či náboženské vyznání. Tito lidé čelí ekonomickým 

potížím a nebezpečí sociální exkluze.

Jaké jsou ale motivy lidí, kteří se rozhodli žít v cizí zemi, aniž by museli prchat před 

bídou nebo diktátorským režimem? Jaká je situace lidí, kteří pocházejí z ekonomické a 

kulturní velmoci a v novém prostředí je neznevýhodňuje ani odlišné náboženské vyznání ani 

jiná barva pleti? Tím nechci ani v nejmenším naznačit, že Česká republika nemá cizincům co 

nabídnout a že občané vyspělejších zemí, kteří se v ní rozhodli žít, jsou nesoudní a 

nesvéprávní. Přesto se tu ale z objektivního hlediska nabízí otázka: „Proč?“ Na tu se budu 

snažit odpovědět.

Nejdůležitějším bodem mé práce ale je integrace Francouzů do české společnosti. Je 

pro tuto integraci v České republice vhodná půda? A jak vnímají svoji integraci do české 

společnosti sami Francouzi? 

K zodpovězení první otázky by měla přispět část práce s názvem „Kulturní a 

společenský kontext“. Úkolem této části je především vytvoření podkladu pro část 

empirickou. Budu zabývat některými apekty česko-francouzských vztahů, tím, co Českou 

republiku a Francii spojuje historicky, kulturně, vojensky, ekonomicky. Míra intenzity česko-

francouzských vztahů je pro možnost integrace Francouzů do české společnosti zásadní. 

V této části také nebude chybět pasáž „Francie v České republice“, ve které se budu 

věnovat francouzským centrům v České republice. 
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Teoretická část se bude věnovat přistěhovalectví do České republiky. Podíváme se, 

občané jakých zemí se na imigraci do České republiky podílejí nejvíce a jaké jsou podmínky 

pro cizince, kteří se na českém území rozhodnou zůstat. Pro každou oblast této pasáže 

samozřejmě uvedu, jaká je situace Francouzů. Podmínky, které český stát stanoví pro 

Francouze, kteří pobývají v České republice, mají značný vliv na možnost jejich integrace do 

českého prostředí.

Třetí částí práce je část empirická, pro jejíž zpracování mi byly podkladem rozhovory 

s Francouzi, kteří žijí na českém území. Po úvodní pasáži, jež se věnuje užité metodologii a 

popisu výzkumu, následuje výzkum samotný.  V něm jsou představeny výpovědi 

respondentů. S nimi jsem hovořila o nejrůznějších tématech, která se týkají jejich života na 

českém území a která by měla pomoci osvětlit míru jejich integrace do české společnosti.

Pro uskutečnění mého výzkumu jsem si stanovila výzkumný problém a obecnou 

výzkumnou otázku. Výzkumným problémem je integrace Francouzů do české společnosti 

očima Francouzů. Obecná výzkumná otázka zní: Jak se Francouzi integrují do české 

společnosti a jak svou situaci reflektují?

Abych problematice opravdu porozuměla, zvolila jsem kvalitativní výzkumnou 

strategii. Výzkum vychází z polo-strukturovaných rozhovorů s respondenty, kteří musejí 

splňovat určitá kritéria.1

V závěrečné zprávě se konečně budu snažit shrnout získané poznatky. Cílem mé snahy 

bude odkrýt určité vzorce, které se vyskytují, když Francouzi z nejrůznějších úhlů popisují 

svoji integraci do české společnosti. Mým úkolem bude odpovědět na obecnou výzkumnou 

otázku, kterou jsem si stanovila.

                                                            
1 K metodologii výzkumu podrobněji úvod empirické části této práce. 
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I. Kulturní

a
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1.1 Francie a Česká republika - Francouzsko-české vztahy

1.1.1 Nástin česko-francouzských vztahů z historické perspektivy

Abychom dohledali počátky česko-francouzských vazeb, musíme se vydat hluboko do 

historie. Roku 1311 byl na krále českého korunován Jan Lucemburský. Tento Lucemburk 

znal velmi důvěrně prostředí francouzského dvora, studoval na Sorbonně a hovořil čtyřmi 

jazyky. Francouzský dvůr byl přitom nejhonosnější a nejkulturnější v celé Evropě. Janovo

vzdělání a schopnosti pomohly rozvinout zemi po stránce mocenské, kulturní i duchovní. Král 

na českém území prosazoval francouzské vzory. Přes veškerý svůj přínos Jan k českému 

prostředí nikdy úplně citově nepřilnul – většinu času trávil v Paříži. Jeho silné city k Francii 

jsou patrné i z jeho ochoty následovat francouzského krále do boje v roce 1346, ačkoli byl 

téměř slepý. V tomto boji, Bitvě u Kresčaku, také padl.

Malý Václav, pozdější císař Karel IV., byl od svých sedmi let vzděláván doktorem 

Janem z Viviers a dalšími příslušníky francouzského dvora. Jeho společníkem v četných 

diskuzích byl opat Pierre Roger de Rosières, se kterým navštěvoval Sorbonnu. První 

manželkou budoucího císaře se stala Blanka z Valois, nevlastní sestra následníka 

francouzského trůnu Filipa z Valois. Karlovy vazby na Francii jsou zřejmé například z toho, 

že stavbu Chrámu sv. Víta svěřil francouzskému architektovi Matyáši z Arrasu, stavba se 

inspirovala katedrálami v Narbonne a Rodez. Sorbonna zase Karla IV. podnítila k tomu, že 

roku 1348 založil Universitu Karlovu.

K určitému odcizení obou zemí došlo za husitského období. Na české kacíře chtěla 

vytáhnout i Johanka z Arku. Podle dopisu, který údajně napsala v březnu roku 1430, Čechům 

vyčítala, že podlehli „bezbožným a nedovoleným pověrám".2

Z dalších historických česko-francouzských vazeb připomeňme tuto. Roku 1457 náhle 

zemřel český a uherský král Jan Pohrobek. Neuskutečnil se tak jeho plánovaný sňatek 

s princeznou Magdalenou, dcerou francouzského krále Karla VII. 

V letech 1641 – 1642 se Jan Ámos Komenský zdržoval v Anglii. Komenský ovšem 

nesympatizoval s pohnutým vývojem anglické revoluce. V té době o jeho činnost vyvíjel 

značný zájem kardinál Richelieu, jemuž ani nevadilo, že Komenský není katolík. 

                                                            
2 cs.wikipedia.org
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Překvapivě důležitý byl v česko-francouzských vztazích spor o dědictví rakouské. 

Dynastie Bourbonů, která po staletí soupeřila s Habsburským rodem, spolu s Bavorskem

zaútočila na české korunní země. V listopadu 1741 po krátkém boji francouzské vojsko 

obsadilo Prahu. Svojí galantností a disciplínou se francouzským vojákům podařilo získat si 

sympatie Pražanů. Časem ovšem přišly problémy spojené s vydržováním armády jako je 

nedostatek jídla a rozšíření nemocí. Maršál Belleisle pochopil, že je čas Prahu opustit. On a 

jeho vojsko tak učinili v prosinci roku 1742. Jejich odchod oplakaly především ženy, z nichž 

„mnohé měly na šaramantní galské válečníky živoucí památku“. (Čornej, 2001: str. 247) Další 

památku na francouzské vojsko nalezneme v podobě silnice podél Vltavy, ze Smíchova na 

Zbraslav, která je vylámaná ve skále. Kulturním důsledkem potom je rozšíření zednářství.

Napoleonská tažení se českým zemím spíše vyhýbala. Přesto však se francouzská 

armáda dostala až na jižní Moravu a dokonce obsadila Brno. Její přední hlídky byly vysunuty 

až k Vyškovu. 2. prosince 1805 se uskutečnila bitva u Slavkova, známá jako Bitva tří císařů.

Roku 1897 otevřela Francie v Praze svůj konzulát. Hledala totiž mezi mladými 

evropskými národy možné spojence pro případnou odvetu proti Německu.

Zlatý věk česko-francouzských vztahů nastal v letech 1914 – 1930. Během první 

světové války se Paříž stala metropolí československých exulantů. T. G. Masaryk, který se 

sám usadil v Londýně, poslal do Paříže dr. Edvarda Beneše. Pilný Beneš okamžitě navázal 

užitečné vztahy. Vlivným a užitečným spolupracovníkem mu byl Milan Rastislav Štefánik, 

který se uměl pohybovat ve francouzské společnosti. V listopadu 1915 vzniká Český komitét 

zahraniční, jehož úkolem je boj za vznik samostatného Československa. Byla to právě 

francouzská vláda, která jako první uznala nezávislost Československa, a to ještě před 

oficiálním vyhlášením 28. října 1918. V té době si také Francouzské velvyslanectví za své 

sídlo zvolilo Buquoyský palác, kde zůstává dodnes.

13. července 1919 se Praha, aby vyjádřila svůj vděk, oděla do francouzských barev a 

lidé se shromáždili před Buquoyským palácem. 14. červenec – francouzský svátek - se stal 

příležitostí k uspořádání lidového bálu na Žofíně a recepce na Francouzském velvyslanectví

ze přítomnosti T. G. Masaryka, prvního československého prezidenta. Toho dne 

českoslovenští vojáci pochodovali pod Vítězným obloukem.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1805
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Slavkova
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Vojenskou misi tehdy řídil generál Pellé. To on se obrovským dílem zasloužil o vznik 

československé armády. Mezi francouzskou a československou armádou vznikla hluboká 

důvěra, která nabývala na síle další spoluprací. 

Pro rozvinutí česko-francouzských kulturních styků bylo zásadní založení 

Francouzského institutu v Praze Ernestem Denisem roku 1920.

Období mezi lety 1938 a 1945 znamenají úpadek vzájemných vztahů. Obrovskou ránu 

jim zasadil podpis Mnichovské dohody roku 1938, kterou Francie zradila smlouvu o česko-

francouzské vzájemné pomoci. Jacques Chirac tuto dohodu v roce 1997 označil za „hanebnou 

demisi demokracií“.3 Přitom si tím Francie, jak ukazují dějiny, nepomohla. Už před 

uzavřením dohody Hitler jasně věděl, co má v plánu. Mussolinimu se svěřil, že 

Československo je třeba zlikvidovat, protože disponuje čtyřiceti divizemi a svazuje mu ruce 

vůči Francii. Zakrátko už severofrancouzské kopce jizvily pásy českých tanků Lt-38, kterých 

se zmocnili Němci… 

Válečné útrapy ale nebyly jediným tragickým výsledkem francouzské zrady. Poté, co 

„Západ“ zklamal, u české veřejnosti prudce vzrostly levicové tendence. Prezident Edvard 

Beneš, milovník Francie, odešel do emigrace jako zdrcený člověk, který se bez hlubšího 

zamyšlení upínal k spolupráci s diktátorem Stalinem.  

Bývalý odbojář Maurice Dejean 7. září 1945 jako francouzský velvyslanec obnovil 

činnost v Buquoyském paláci.

Obrovskou stagnaci česko-francouzských vztahů znamenaly roky 1948 - 1989, 

kdy Československu vládl komunistický režim. Činnost Francouzského velvyslanectví byla 

hlídána a potlačována. Vrcholem tohoto bezútěšného stavu byl rok 1951, ve kterém došlo 

k vyhoštění francouzského konzula z Bratislavy, k uzavření Francouzského institutu v Praze a 

přerušení leteckého spojení mezi Prahou a Paříží. Stalinova smrt v roce 1953 přinesla jen 

slabé a krátkodobé zlepšení česko-francouzských vztahů. Francouzský velvyslanec se věnoval 

kulturní činnosti. Nepříznivý vývoj událostí v roce 1956, potlačení povstání v Budapešti, 

suezská krize a alžírská válka vedly k opětovnému ochladnutí vzájemných vztahů. Od roku 

1964 se vztahy pomalu zlepšovaly, ale jakékoli naděje pak udusila normalizace, během níž 

mnoho frankofilů opustilo zemi. Na činnost knihovny Francouzského institutu dohlížel 

komunistický cenzor.

                                                            
3 Internetové stránky Velvyslanectví francouzské republiky www.france.cz.
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Určitá česko-francouzská spolupráce však existovala nadále. Jacques Derrida, 

francouzský filosof, se za totality podílel na založení francouzské Společnosti Jana Husa, 

která podporovala aktivity českého disentu. Její snahou bylo, aby čeští vysokoškolští studenti

a učitelé mohli díky tajnému kontaktu se zahraničím pokračovat v práci a studiu. Až do roku 

1989 tato společnost organizovala tajná setkání českých a francouzských intelektuálů. Jacques 

Derrida byl dokonce při jedné tajné přednášce v Praze zatčen a do Francie se dostal až na 

žádost tehdejšího francouzského prezidenta Françoise Mitterranda, který za něj intervenoval 

u Gustáva Husáka. Odbojný novinář Pavel Tigrid v té době značnou měrou přispíval 

k informovanosti českého disentu. Roku 1960 ve Francii začal vydávat kulturně-politickou 

revue Svědectví, jejichž dvacet tisíc výtisků posílal každé čtvrtletí do Československa. Od 

října roku 2007 zdobí pařížskou ulici Croix des Petits Champs pamětní deska na počest tohoto 

novináře.

80. léta a Gorbačova perestrojka přinesly výrazné změny. V prosinci roku 1988 do 

Československa přijel francouzský prezident François Mitterrand, který při té příležitosti 

vybídl Gustáva Husáka ke změnám v zemi. Během této návštěvy si také francouzský 

prezident vyžádal setkání s českými disidenty. 9. prosince 1988 s nimi posnídal 

v Buquoyském paláci. Nechyběl ani Václav Havel. 

Skutečné navázání na vzájemné česko-francouzské styky umožnila až Sametová 

revoluce. Plně byla obnovena činnost Francouzského institutu v Praze. Roku 1991 v něm byl 

otevřen Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES). Znovuotevření 

se dočkala také česká sekce Carnotova lycea v Dijonu.

Česko-francouzské vazby ještě posílil rok 2004, kdy Česká republika vstoupila do 

Evropské unie. Dokonce na sebe navazovalo francouzské (2. pololetí 2008) a české (1. 

pololetí 2009) předsednictví EU. Společné členství Francie a České republiky nepochybně 

přispívá k politickému, kulturnímu, ekonomickému a vědeckému sbližování obou zemí.

1.1.2 Kulturní vtahy

Výtvarné umění

V 2. polovině 19. století a na počátku 20. století se Paříž stala centrem světového 

kulturního dění. To Francie udávala tendence světového malířství. Není tedy divu, že nejeden 

český malíř toužil tvořit v Paříži.
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Nejznámějším českým umělcem, který v té době působil v Paříži, je beze sporu Alfons 

Mucha. Tento malíř, grafik a hlavní představitel české secese, v Paříži proslul jako ilustrátor. 

Velmi slavné jsou zejména plakáty, které vytvořil pro herečku Sarah Bernhardtovou. Ještě 

dnes jsou obchůdky na Montmartru plné jeho plakátů a dóz na sušenky Lefèvre Utile 

Gaufrettes Vanille, které jsou zdobeny jeho malbami.

Jako ilustrátor působil v Paříži také Luděk Marold, který mohl do Paříže vyjet díky 

státnímu stipendiu. Tento malíř, jehož nejznámějším dílem je panoramatický obraz Bitva        

u Lipan, se nechal silně ovlivnit art nouveau neboli secesí.

Méně známé je jméno jediného českého impresionisty Václava Radimského, který 

impresionismus studoval přímo v Paříži.  Radimský se osobně znal s Claudem Monetem. 

Právě tvorba tohoto významného malíře mu byla vzorem. Českého malíře si vážil i Guillaume 

Apollinaire, a to pro kvalitu kresby a kompozice, hlavně ale pro „vzácnou čistotu a 

poctivost“.4

V současné době je v českých aukčních síních nejvýše ceněno dílo Františka Kupky, 

jednoho ze zakladatelů abstraktního umění. Kupkova vazba s Francií byla po celý jeho život 

velmi silná. Studoval na L’Ecole des Beaux-arts. Mezinárodní slávu mu přinesly satirické 

kresby, které otiskl pařížský časopis L’Assiette au Beurre. Tento malíř je ve Francii také 

pochován, a to na proslulém pařížském hřbitově Père Lachaise, kde odpočívají takoví 

velikáni jako například Marcel Proust, Honoré de Balzac nebo Eugène Delacroix. František 

Kupka ovšem nebyl „jen“ světově proslulý malíř, působil také v prvním odboji a stál u zrodu 

Československa. „Byl to velký vlastenec. Z Francie šel dobrovolně bojovat a stal se 

kapitánem francouzských legií, což byla vysoká hodnost,“ napsal o Kupkovi ředitel 

Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. Mecenáška umění Meda Mládková zase           

o tomto malíři řekla: „Miloval Francii, ale byl to zároveň velký vlastenec.“5

Také Josef Čapek studoval umění v Paříži, a to na Académie de la Grande Chaumière. 

Dále připomeňme spisovatele a překladatele Jiřího Koláře, který obohatil techniku koláže      

o tzv. roláž. Tento emigrant v Paříži žil a tvořil v letech 1980 – 1998. V Paříži samozřejmě 

tvořila a studovala řada dalších méně známých českých umělců. 

                                                            
4 Sobotní příloha MF FNES Víkend, článek Nezakalená paleta a zakalená pověst, 7. 1 2012
5 Deník MF DNES, článek Malíř a legionář Kupka se vrátí s vojenskými poctami, 22. 3. 2012
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Literatura

Ať už mluvíme o malířství, literatuře nebo jiných uměleckých disciplínách, byla to 

téměř vždy Francie, která udávala umělecké směry – malířský impresionismus, literární 

naturalismus… Vliv francouzské literatury na českou byl tedy vždy silný a francouzská 

literatura v českém prostředí vždy známá. Vždyť kdo by neznal Honoré de Balzaca, Victora 

Huga, Marcela Prousta a mnohé další? Jak se tomu ale má naopak, jakým způsobem se čeští 

autoři prosadili ve Francii? 

Z českých spisovatelů je ve Francii nepochybně nejúspěšnější a nejznámější Milan 

Kundera. Tento spisovatel, který emigroval do Francie v roce 1975, počínaje svým příchodem 

do Francie začíná psát výhradně ve francouzštině. Měsíčník A Tout Prague k tomu píše: 

„Cette particularité fait d’ailleurs souvent polémique dans son pays natal, qui entretient une 

relation ambiguë avec son enfant prodige, puisque Milan Kundera refuse toute traduction de 

ses oeuvres françaises en tchèque, arguant que ce serait à lui seul de les réaliser, mais 

préférant se consacrer à la création, plutôt qu’à la traduction.“6 („O této zvláštnosti se často 

diskutuje v jeho rodné zemi, která chová ke svému zázračnému dítěti nejasný vztah, neboť 

Milan Kundera odmítá jakýkoli překlad svých děl psaných ve francouzštině do češtiny. Soudí 

totiž, že by je měl přeložit on, zároveň ale před překládáním upřednostňuje tvorbu nových 

děl.“)7 Jeho díla psaná ve francouzštině jsou například L’Identité (česky Totožnost)

(Gallimard, 1998) nebo L’Ignorance (česky Nevědomost) (Gallimard, 2003), které bylo 

vydáno roku 2000.

Ve francouzštině vyšlo dílo českého bohéma Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka 

Švejka za světové války (1922), francouzsky Le Brave Soldat Chvéïk (Gallimard, 1932). Tento 

spisovatel trávil mnoho času potulováním po střední Evropě a Balkánu. „Bien que sensible 

aux paysages, il s'intéressait surtout aux gens de toutes les couches sociales, y compris les 

bas-fonds ; cette singulière "éducation sentimentale" s'acheva dans les cercles de la Bohême 

praguoise.“8 („Ačkoli měl veliký smysl pro krajinu, zajímal se hlavně o lidi ze všech 

sociálních vrstev včetně těch nejnižších. Tato výjimečná „citová výchova“ se dovršila 

v prostředí pražské bohémy.“) Po svém návratu z Ruska v roce 1920 „tout en continuant à 

boire énormément, Hašek entama l'écriture rapide des aventures du brave soldat Chvéïk, un 

personnage qu'il avait déjà créé dans d'autres histoires, aujourd'hui perdues. La verve noire 

                                                            
6 A Tout Prague, srpen 2010
7 Citace překládá autorka práce.
8 bohemika.free.fr (francouzský portál o české literatuře)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Brave_Soldat_Chv%C3%A9%C3%AFk
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et comique de Jaroslav Hašek s'adressait directement au petit peuple.“9 („Hašek, který stále

nezřízeně pil, začal rychle psát dobrodružství dobrého vojáka Švejka, postavy, kterou vytvořil 

v jiných příbězích, dnes ztracených. Haškův temný a komický zápal byl namířen na drobný 

lid.“)

Francouzského překladu se dočkala díla Jaroslava Seiferta, laureáta Nobelovy ceny

z roku 1984. Jsou to například díla Jaro sbohem (1937) - francouzsky Adieu Printemps. 

Francouzský básník Gil Pessnitzer o Seifertovi píše: „Ce praguois jusqu’à la moelle, cet 

amoureux fou de Prague qui semble être sa maîtresse et sa foi, était tchèque jusqu’à la 

déraison. Prague la folle, Prague l'imprévisible, Prague la capricieuse, Prague l'étonnante 

comme le disent les amoureux de cette ville paradoxale aux confluences du tchèque et de 

l'allemand. Dans ses ruelles où passe l'ombre de Kafka, l'on retrouve les pavés de la vieille 

ville qui aura eu la chance de ne point être bombardée par les Allemands. (…) Prague la 

douce qui avait si bien accueilli Mozart et Mahler.

Ce piéton de Prague, cet amoureux de la vie et de la beauté du monde aura longtemps 

marché dans sa ville, bu du bon vin dans les estaminets praguois, regardé passer la beauté 

des femmes enrobées de tissu et d'odeurs. Ce gourmand de la vie aura vécu intensément dans 

les bras de sa ville. Il voyait Prague comme un printemps radieux, une fête. Prague était aussi 

l'insolente, la non-conformiste, celle qui refuse les jougs et ne vit que par l'amour. Prague est 

une femme, toutes les femmes, les mères, les jeunes filles en fleur, les femmes sensuelles, les 

anonymes un instant entrevues. À cette Prague il tressera des chants d'amour, aux femmes 

des vers passionnés. Tendresse et humour lucide, tristesse et espérance et toujours une 

grande sensualité parcourent ses poèmes. Ce grand amoureux du corps des femmes les 

couchait dans le lit chaud de sa poésie. Il n'était pas un poète de la nuit mais un poète qui 

préférait écrire à l'aube ou dans la matinée, dans la lumière.“10 („Tento Pražan až do morku 

kostí, bláznivě zamilovaný do Prahy, která se zdá být jeho milenkou a vírou, byl Čech až 

k pošetilosti. Praha Bláznivá, Praha Nepředvídatelná, Praha Vrtošivá, Praha Udivující jak to 

říkají ti, kteří jsou zamilovaní do tohoto nepochopitelného města, kde se spojuje české a 

německé. V jeho uličkách, kudy bloudí Kafkův stín, nacházíme dláždění starého města, které 

mělo to štěstí, že nikdy nebylo bombardováno Němci. (…) Praha Něžná, která tak hezky 

přijala Mozarta a Mahlera. 

                                                            
9 fr.wikipedia.org
10 www.espritsnomades.com
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Tento pražský chodec, který byl zamilován do života a do krásy světa, dlouho chodil po svém 

městě, pil dobré víno v pražských hospůdkách, pozoroval krásu žen oděných do látky a vůní. 

Tento gurmán života žil intenzivně v náruči svého města. Prahu viděl jako zářivé jaro, svátek. 

Praha byla také Nestydatá, Nepřizpůsobivá, která odmítá útlak a žije jen pro lásku. Praha je 

žena, všechny ženy, matky, mladé dívky v rozkvětu, smyslné ženy, ženy beze jména zahlédnuté 

jen na okamžik. Pro tuto Prahu splétal písně plné lásky, pro ženy verše plné vášně. Něha a

bystrý humor, smutek, naděje a vždy veliká smyslnost prolínají jeho básněmi. Tento milovník 

ženského těla ženy ukládal do teplého lože své poezie. Nebyl to noční básník, raději psal za 

úsvitu, ráno, obklopen světlem.“) 

Není velkým překvapením, že ve francouzštině nalezneme překlady Karla Čapka, 

který „écrivit avec humour et intelligence sur une grande variété de sujets“ 11 („psal 

s humorem a inteligencí na velké množství rozmanitých námětů“). Jmenujme třeba Knihu 

apokryfů (1932), která ve Francii vyšla jako Récits apocryphes (L’Âge d’homme, 1978), 

Obyčejný život (1934) čili Une vie ordinaire (L’Âge d’homme, 2002) nebo Cestu na sever

neboli Voyage vers le Nord (L’Âge d’homme, 2010).

Do francouzštiny byla přeložena také díla Bohumila Hrabala. Jsou to například knihy 

Obsluhoval jsem anglického krále (1971), francouzsky Moi qui ai servi le Roi d'Angleterre

(Le livre de Poche, 1981) nebo Ostře sledované vlaky (1965), francouzsky Trains étroitement 

surveillés (Gallimard, 1984, 1987). Citujme opět Gila Pessnitzera: „L'écriture de Hrabal est 

unique en ce siècle : la prose de Hrabal est un mélange unique de langue savante, de langage 

parlé et d’argot.“ („Hrabalův sloh je v tomto století jedinečný – Hrabalova próza je unikátní 

směsicí náročného jazyka, mluvené řeči a argotu.“) A pokračuje: „Son œuvre vibre de 

sensations, d'irréel au milieu du réel, de désirs fous, de déceptions aussi profondes que ses 

plaisirs. Elle remue encore, elle est incroyablement vivante et extravagante.(…) Vraiment 

Hrabal est un homme étonnant, détonnant. Ses livres sont des torrents, il fait bon y boire. Car 

il a la sève de la vie.“12 („Jeho dílo se chvěje pocity, neskutečným uprostřed skutečného, 

bláznivými touhami, zklamáními, která jsou stejně hluboká jako jeho potěšení. Ještě teď 

dojímá, je neuvěřitelně živé a výstřední. (…) Hrabal je skutečně udivující, do celku 

nezapadající. Jeho knihy jsou horské potoky a pít z nich nám dělá dobře. Neboť on má životní 

mízu.“)

                                                            
11 fr.wikipedia.org
12 www.espritsnomades.com
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Josef Škvorecký, který psal v samizdatu a roku 1968 emigroval do Kanady, byl roku 

1996 vyznamenán řádem Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République 

française. Z jeho děl přeložených do francouzštiny jmenujme dílo Zbabělci (Československý 

spisovatel, 1949), které vyšlo ve Francii jako Les Lâches (Gallimard, 1977) nebo Tankový 

prapor (Sixty, 1971 – vychází v Torontu), francouzsky publikované jako L’Escadron blindé, 

chronique de la période des cultes (Gallimard, 1969).

Do francouzštiny jsou překládána díla Jáchyma Topola, laureáta Ceny Jaroslava 

Seiferta. Tento spisovatel, který za komunismu vydával v samizdatu, píše hovorovým 

jazykem a zachycuje na první pohled obyčejné situace. Jeho kniha Anděl (Hynek, 1995) ve 

francouzštině vyšla jako Ange exit (J’ai lu, 2002), Noční práce (Hynek, 2001) jako Missions 

nocturnes (Laffront, 2002). Posledně jmenované dílo je podle měsíčníku A Tout Prague

„magnifique roman sur fond de l’invasion soviétique de 1968“ („nádherný román o pozadí 

sovětské invaze“).13 Jeho nejnovějším dílem je román Kloktat dehet (Torst, 2005), který byl 

do francouzštiny přeložen jako Zone Cirque (Noir sur Blanc, 2009). Tato kniha ve fantaskním 

duchu rozvíjí události roku 1968 „avec la flamboyance et le burlesque foisonnant dont Topol 

sait faire preuve“ („zápalem a hojnou fraškovitostí, kterou Topol umí prokázat ).“14

Překladu do francouzštiny se dočkala také díla Vítězslava Nezvala, Vladimíra Holana, 

Ladislava Klímy, Ludvíka Vaculíka a dalších českých autorů. Ve Francii je samozřejmě velmi 

uznávaný a známý Franz Kafka, jehož češství je ale sporné.

Hudba

Český hudební skladatel a pedagog Antonín Rejcha (1770 – 1836) učil komponovat 

francouzské skladatele. V roce 1808 se usadil v Paříži a v roce 1818 se stal profesorem a 

později dokonce ředitelem pařížské konzervatoře. Jeho žáky byli například Hector Berlioz, 

César Franck nebo Charles Gounod, jeho soukromým žákem byl Franz Liszt. Roku 1835 byl 

za své zásluhy odměněn Řádem čestné legie a stal se členem francouzské akademie věd a 

umění.

Nejznámějším českým skladatelem s vazbami na Francii byl Bohuslav Martinů (1890 

– 1959). Dílo tohoto autora bylo v počátcích silně ovlivněno dílem Clauda Debussyho. Po 

studiích u Josefa Suka získal stipendium do Paříže. Pobyt v Paříži dal jeho hudbě nový, 

                                                            
13 A Tout Prague, červen 2010
14

Tamtéž
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expresionistický duch. Po prohře Francie ve 2. světové válce emigroval do Spojených států 

amerických.

Jeho mimořádně nadaná žačka, skladatelka a dirigentka Vítězslava Kaprálová (1915 –

1940), v životě takové štěstí neměla. Státní stipendium jí umožnilo studovat na Ecole 

Normale de Musique v Paříži v třídě Charlese Muncha, jednoho z největších dirigentů 20. 

století. Talentovaná autorka, která ještě stačila dokončit dílo Šest variací na zvony kostela 

v St. Etienne du Mont v Paříži, zemřela v pětadvaceti letech na tuberkulózu. Pochována je 

v Montpellier.

Intenzivní a mnoho let trvající kulturní spolupráce českých a francouzských umělců 

byla přerušena 2. světovou válkou. Režim, který se dostal v Československu k moci po jejím 

konci, znovunavázání vzájemným vztahů neumožnil.

1.1.3 Vojenská spolupráce

Během 1. světové války byli čeští dobrovolníci zařazováni do francouzské cizinecké 

legie. Jejich závazek ale platil jen po dobu války a pro evropská bojiště. Jejich heslo znělo: 

„S Francií za svobodu světa.“

Už v srpnu 1914 jich asi tři sta odjelo do jihofrancouzského města Bayonne. Podle 

oblíbeného pozdravu se jim začalo říkat compagnie Nazdar (rota nazdar). V roce 1915 byl 

oddíl nasazen do velké francouzské ofenzívy u Arrasu. Přestože to byl boj vítězný, z šesti set 

dobrovolníků jich dvě stě padlo.

Francouzský ministr války tenkrát poslal československým politikům dopis, ve kterém 

stálo: „Krev prolitá ve Francii navždy zpečetila bratrský svazek obou národů.“

V prosinci 1917 podepsal francouzský prezident dekret o zřízení autonomní 

československé armády ve Francii. Politické řízení spadalo pod Československou národní 

radu. 

Byly vytvořeny dva pěší pluky. V červnu 1918 francouzský prezident slavnostně 

předal 21. pluku prapor věnovaný městem Paříž. Při té příležitosti francouzská vláda vydala 

nótu, ve které uznala právo Čechů a Slováků na samostatný stát a československou radu jako 

základ vlády budoucího státu.
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Česko-francouzská vojenská spolupráce se ještě prohloubila za 1. republiky. Velitelem 

československých legií se stal francouzský generál Pierre Janin. Základní ustanovení              

o organizaci armády z té doby uvádí, že poradním orgánem ministra obrany je Francouzská 

vojenská mise (Mission militaire franco-tchécoslovaque). Velitel Francouzské vojenské mise 

v Československu v letech 1921 – 1926 Eugène Mittelhausser se dokonce stal náčelníkem 

československého Hlavního štábu branné moci.

Francouzi hráli velkou roli při Slovenském národním povstání. Partyzánské války 

proti fašistům se účastnilo 250 Francouzů.15

Po 2. světové válce sloužilo více než pět tisíc Čechů a Slováků ve francouzské 

cizinecké legii. Historik Ladislav Kudrna, který tuto informaci získal v těžko přístupných 

francouzských archivech, hovoří o obrovském množství dokladů české statečnosti: 

„Absolutně neplatí, že by Češi byli nějakým národem Švejků, kteří neuměli bojovat.“16 Vojáci 

hájili francouzské zájmy například ve válce, kterou Francie vedla v Indočíně v letech 1946 –

1954. Příval Čechoslováků cizinecká legie zaznamenala po roce 1968. Uveďme několik 

konkrétních jmen. Pavel Knihař se stal nejprve kapitánem legie (roku 1978), poté velitelem 

praporu, což odpovídá hodnosti majora v armádě. Získal vyznamenání Rytíř cizinecké legie a 

Komandér čestné legie. Nejvýše z Čechů vystoupal Karel Hora, který v cizinecké legii skončil 

v hodnosti podplukovníka, „což byla na cizince hodnost opravdu velice vysoká“.17

V cizinecké legii sloužil také Jan Kubiš, jeden z vykonavatelů atentátu na Reinharda 

Heydricha. Výsadkář Kubiš byl za své hrdinství v bojích na Loiře vyznamenán francouzským 

válečným křížem.

Také někteří další čeští výsadkáři, kteří seskočili na české území s cílem zneškodnit 

protektora Reinharda Heydricha, bojovali společně s Francouzi. Byl to Jaroslav Švarc, který 

v bojích málem padl do německého zajetí, Josef Valčík a Jan Hrubý. Posledně jmenovaný byl 

rovněž vyznamenán francouzským vojenským křížem.18  

                                                            
15 www.historickykaleidoskop.cz
16 www.ceskatelevize.cz, článek Češi a Slováci nedělali v cizinecké legii ostudu, 15. 10. 2011
17 Historik Ladislav Kudrna, www.cs-magazin.com.
18 Deník MF DNES, 25. 5. 2012

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlavn%C3%AD_%C5%A1t%C3%A1b_brann%C3%A9_moci&action=edit&redlink=1
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V současné době probíhá česko-francouzská vojenská spolupráce formou stáží, 

výměn, cvičení a výuky francouzštiny. Spolupráce má několik složek: operační, technickou, 

jazykovou a výzbrojní.19

1.1.4 Obchodní vztahy

Francie je tradiční a dlouhodobý obchodní partner České republiky. Od počátku 90. let 

zaznamenala vzájemná obchodní výměna trvalý růst. Zatímco v roce 1989 obsadila Francie 

mezi nejdůležitějšími obchodními partnery České republiky 14. místo, v roce 2011 obsadila 5. 

pozici. Mezi velkými zeměmi Evropské unie je tak Francie naším obchodním partnerem, se 

kterým se vzájemný obchod rozvíjel od roku 1993 nejrychleji.20 Nejčilejší obchodní 

spolupráce České republiky a Francie probíhala mezi lety 1993 až 2008. Po rozdělení 

Československa se země otevřela investorům, které přitahovaly nízké výrobní náklady. Tento 

stav ještě posílil vstup České republiky do Evropské unie roku 2004. Finanční krize, která se 

projevila v roce 2008, přinesla určitý útlum vzájemné obchodní aktivity.

V roce 2009 byla Francie čtvrtým největším investorem v České republice. 

Francouzské hospodářské aktivity představují 480 subjektů a více než sto tisíc zaměstnanců. 

Tato aktivita je soustředěna ze dvou třetin v Praze a Středočeském kraji. Největší podíl patří 

průmyslu (70% podniků)), dále jsou to obchodní a distribuční aktivity (20%) a finanční a 

nefinanční služby (10%).

Tři hlavní kategorie výrobků, které se z Francie dovážejí do České republiky, jsou

automobily a vybavení automobilů, farmaceutické výrobky a hutnické výrobky. Po vstupu ČR 

do EU v květnu 2004 se začal výrazně zvyšovat český vývoz – oproti roku 2003 se navýšil 

v eurech o 23%. Český export se na francouzském trhu tradičně uplatňuje v oborech, které 

jsou náročné na množství vložené lidské práce a rovněž odvětvích a oborech vyžadujících 

technické znalosti. Perspektivními obory pro české exportéry jsou výroba spotřebních 

předmětů, automobilový a obecně kovoobráběcí průmysl, kde Francie ztrácí určité výrobní 

kapacity. Mezi růstové obory můžeme jednoznačně zařadit automobilový a letecký průmysl, 

dále energetiku a perspektivně informatiku a biotechnologie. Mezi hlavní vývozní komodity 

České republiky patří stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky, průmyslové spotřební 

zboží, chemikálie a příbuzné výrobky, potraviny a živá zvířata, minerální paliva, maziva, 

                                                            
19 www.france.cz
20 www.businessinfo.cz
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kovové a pryžové výrobky, textil, elektromotory a generátory.21 Ve Francii je ceněné české 

sklo, o kterém se ve svých románech zmiňují i Marcel Proust nebo Gustave Flaubert.22

Od července 2008 do června 2009 proběhl Česko-francouzský ekonomický rok, který 

pokryl po sobě následující francouzské a české předsednictví Evropské unii. Cílem tohoto 

projektu byla vzájemná propagace know-how. Výsledkem je smlouva o „česko-francouzském 

strategickém partnerství“, která byla podepsána v červnu 2008 při příležitosti návštěvy 

francouzského prezidenta v Praze. K obnovení této smlouvy došlo v roce 2011.

Uveďme si nyní několik příkladů francouzských firem, které na českém trhu působí.

Významným odvětvím francouzského průmyslu na českém území je automobilový 

průmysl. Firma TPCA (Toyota Peugeot Citroën) vyrábí vozy od roku 2005. Od roku 2006 

vyrábí 300 000 automobilů ročně. Firma se zaměřuje na výrobu městských vozů Peugeot 107, 

Citroën C1 a Toyota Aygo.23

Tři výrobní závody má na českém území francouzský koncern Valeo, který se 

zaměřuje na design, výrobu a prodej systémů, modulů a komponentů pro automobilový 

průmysl.24

Společnost Alstom, výrobce energetických zařízení a železničních dopravních 

systémů, působí v brněnském závodě. Roku 2007 dodala Českým drahám sedm vlaků 

Pendolino. Firma Schneider-Elektric vyrábí v píseckém závodě elektromechanické 

komponenty. V elektrotechnickém odvětví v České republice dále působí francouzské firmy 

Cegelec, Poclain-hydraulics a Faiveley transport.

Nejstarší letecký podnik v České republice Letov Praha se roku 2000 stal členem 

skupiny Latécoère a dodává dveře letadel společnostem Airbus a Dassault.

Co se potravinářského průmyslu týče, společnost Danone vyrábí jogurty v Benešově. 

Společnost Lactalis převzala Mlékárnu Kunín v Ostravě. Skupina Sopdiaal vyrábí jogurty 

Yoplait ve Slušovicích.

                                                            
21 www.bisinessinfo.cz
22 Marcel Proust se o něm zmiňuje v prvním díle Hledání ztraceného času, Gustave Flaubert v Citové výchově, 
v obou případech bylo české sklo součástí popisu bohatého vybavení francouzských domů.
23 www.tpca.cz
24 www.valeorakovnik.cz
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Z dalších výrobních oblastí: francouzská společnost Air-Liquide má v České republice 

pět výrobních a distribučních poboček průmyslových plynů. Firma Sanofi Aventis převzala 

Zentivu, velkého českého výrobce léčiv. 250 000 českých domácností zásobuje teplem 

francouzská skupina Dalkia. Největším dodavatelem pitné vody je firma VeoliaVoda

spadající pod francouzskou společnost Veolia Environnement. Také druhý největší dodavatel 

je francouzská společnost, a to Ondeo, patřící do skupiny Suez Environnement.

Na českém trhu působí velké množství dalších francouzských společností, uveďme si 

tedy ještě několik zajímavých a známých zástupců.

Francouzsko-holandský koncern Unibail Rodamco, který se zaměřuje na správu 

komerčních nemovitostí, vlastní pražská obchodní centra Arkády Pankrác, OC Chodov a 

Centrum Černý most. 

Komerční banka patří do francouzské skupiny Société Générale. Komerční banka má 

v České republice 394 poboček a zaměstnává 8 800 osob.25

Na českém trhu působí také francouzská automobilová značka Renault, výrobce 

pneumatik Michelin, francouzský řetězec parfumerií Sephora (spadá pod skupinu LVMH), 

kosmetický gigant L’Oréal nebo společnost Bonduelle zaměřující se na sterilizované 

potraviny.

Co se dopravy týče, v České republice nalezneme firmu Veolia Transport, která je 

největším soukromým dopravcem v autobusové dopravě na českém trhu. Společnost Air-

France je partnerem české letecké společnosti ČSA v alianci Skyteam. Výsledkem této 

spolupráce je mnoho každodenních letů mezi Francií a Českou republikou.

Důležité je připomenout skupinu Lagardère. Tento mediální kolos se sídlem v Paříži

vlastní nakladatelství, vydavatelství, rádiové a televizní stanice a poskytuje celou řadu dalších 

služeb v oblasti médií. V České republice působí skupina Lagardère Active ČR. Pod tuto 

skupin spadá společnost Hachette Filipacci 2000 s.r.o., která v České republice vydává 

časopisy Elle, Marianne, Maxim, Apetit, Marianne Bydlení a Elle Decor. Lagardère Active 

ČR dále vlastní rádia Evropa 2, Frekvence 1, Bonton rádio a Dance rádio.26

                                                            
25 Pokud neuvádím jinak, čerpám informace o francouzsko-českých obchodních vztazích z internetových stránek 
Velvyslanectví francouzské republiky www.france.cz, statistické údaje platí pro rok 2011.
26 Prezident skupiny Lagardère Active ČR Michel Fleischmann bude jedním z respondentů výzkumu 
v empirické části této práce.
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Zmiňme ještě subjekty, které hrají důležitou roli v česko-francouzských obchodních 

vztazích. O jejich posílení se snaží Ekonomické oddělení Francouzského velvyslanectví

v České republice. Ekonomická mise Ubifrance v Praze pomáhá zejména malým a středním 

podnikům a stará se o firemní stáže. Česko-francouzská obchodní komora nabízí podporu 

francouzským a českým podnikům, zajišťuje účast na odborných veletrzích a pořádá školení. 

Ve Francii zase snahu vyvíjí Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky ve 

Francii. V Paříži působí také organizace Czechtrade, jejímž cílem je zvýšit český export, 

zahraniční investice podporuje pařížská kancelář CzechInvest.

1.1.5 Francie v České republice

Vedle Francouzského velvyslanectví a Francouzského konzulátu, na území České 

republiky funguje velké množství francouzských center. Jsou to pobočky Francouzské 

aliance, Francouzsko-české kluby a především Francouzský institut v Praze. 

Francouzský institut v Praze – L’Institut français de Prague

Historie

Francouzský institut v Praze byl založen roku 1920. Založil ho Ernest Denis, francouzský 

historik, politik a bohemista, jeden z hlavních strůjců založení samostatného Československa.

Institut již mohl navázat na Francouzskou alianci, na českém území vzniknuvší roku 1886.

Mezi lety 1922 – 1938 fungoval Francouzský institut v Praze jako opravdová 

universita, která zahrnovala literární, právní a vědeckou sekci. Vyučovaly tam takové 

osobnosti jako Hubert Beuve-Méry, který přednášel mezinárodní právo nebo Vladimir 

Jankélévitch, který přednášel filosofii.

Od podzimu roku 1930 tato drobná universita sídlí ve Štěpánské ulici, číslo popisné 

35. A její úspěch roste. Roku 1934 čítal učitelský sbor patnáct profesorů, do školy docházelo 

asi pět set studentů. Institut nabízel velmi oblíbené bezplatné kurzy francouzštiny. Velmi 

vyhledávaná je také bohatá knihovna plná francouzské literatury. Roku 1935 je Francouzský 

institut hostitelem Paula Eluarda a André Bretona, významných francouzských básníků. 

André Breton při té příležitosti pronesl slavnou přednášku na téma „legendární kouzla Prahy“. 

Politické události probíhající mezi lety 1939 až 1951 tragicky ukončily toto intenzivní 

snažení. V roce 1949 je Institut anonymním udáním dokonce označen za špionážní centrum, 
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což vede k jeho uzavření v roce 1951. V roce 1967 byla zpřístupněna alespoň francouzská 

čítárna, roku 1979 jsou obnoveny kurzy francouzštiny pro dospělé. V tomto období Institut 

také navštěvují Jean-Paul Sartre a Louis Aragon. 

Francouzský institut v Praze je znovu otevřen po Sametové revoluci a od roku 1989 se 

pro něj otevírá nový horizont. 9. prosince 1993 Václav Havel a François Mitterand slavnostně 

otevřeli nové prostory. Adresa, Štěpánská 35, zůstává stejná. 

Poslání

Francouzský institut v Praze se snaží všemožně posilovat česko-francouzské vztahy a 

šířit francouzskou kulturu. Jeho hlavní úkoly jsou:

- Vědecká a univerzitní spolupráce – tato sekce se zaměřuje především na bilaterální 

spolupráci v oblasti technologie a vědy a sledování nejnovějších tendencí a objevů ve 

vědeckém a technickém světě. Jejím cílem je dále pak propagace vysokoškolského studia ve 

Francii a rozvoj česko-francouzských magisterských programů. S tím souvisí i podpora 

mobility studentů mezi Francií a Českou republikou. Tato sekce realizuje výzkumné projekty 

(jako je například Program Hubert Curien-Barrande), vydává elektronické bulletiny, 

organizuje setkání a výměny výzkumných pracovníků, vytváří stipendia a tak dále.

- Jazykové a vzdělávací oddělení – toto oddělení svoji snahu směřuje k propagaci 

francouzštiny na českých základních a středních školách a k výměně zkušeností v oblasti 

vzdělávání. Oddělení se mimo jiné věnuje dalšímu vzdělávání českých učitelů francouzštiny, 

vede program středoškolských mobilit „Rok ve Francii“, dohlíží na české sekce v Dijonu a 

Nîmes a tak dále.

- Literární sekce -  hlavním úkolem tohoto oddělení je šíření současné francouzské knižní 

tvorby v České republice. V tomto ohledu je zprostředkovatelem politiky francouzského 

ministerstva zahraničí. Podpora šíření francouzské literatury má mnoho podob. Jednou z nich 

je Program F. X. Šalda, který se postará o uhrazení práv a části nákladů na vydání děl 

francouzských a frankofonních autorů. Tituly vybírá odborná komise, a to na základě žádosti 

českých nakladatelů. Díky tomuto oddělení je ovšem možné získat podporu také od jiných 

francouzských institucí, například Národního knižního centra (CNL).

Literární sekce se věnuje také organizování přednášek, seminářů a setkání, při nichž se 

česká veřejnost může seznámit s francouzskými a frankofonními autory. Dvojjazyčné čtení 
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podporuje práci překladatelů. Sekce se rovněž podílí na nejrůznějších literárních událostech 

jako je Svět knihy, Festival spisovatelů, Noc literatury, Komikfest a další.

- Audiovizuální sekce – věnuje se šíření francouzské audiovizuální tvorby, a to v oblasti 

filmové, televizní, rozhlasové a oblasti žurnalistiky. Tato sekce rovněž podporuje výměnu 

zkušeností českých a francouzských odborníků v tomto oboru. Snahu tohoto oddělení si 

rozdělme do výše zmíněných oblastí.

Film – spolupráce s distributory a provozovateli kinosálů vede k uvedení francouzských 

filmů na trh (ročně je takto uvedeno asi 25 filmů). Sekce dále organizuje veřejné 

předpremiéry, tiskové projekce, spolupořádá Dny evropského filmu (probíhají v dubnu), 

podporuje mezinárodní filmové festivaly v České republice jako Mezinárodní filmový 

festival Karlovy Vary, festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů IDFF Jihlava nebo Febiofest, Letní filmová 

škola a další. Francouzskou filmovou tvorbu ovšem propaguje především Festival 

francouzského filmu, který probíhá v listopadu. Sekce spolupracuje také s FAMU.

Úkolem audiovizuální sekce je také shromažďování statistických údajů v oblasti 

návštěvnosti francouzských filmů.

Rozhlas – audiovizuální sekce se rovněž podílí na fungování francouzské rozhlasové 

stanice RFI (Radio France Internationale), která v Praze vysílá na frekvenci 99,3 FM. 

Sekce udržuje úzké styky s českými rozhlasovými stanicemi a podporuje tak šíření 

francouzské kultury v českém rozhlasu. Každý den můžeme na českých vlnách slyšet 

francouzštinu – program ve francouzštině vysílá Český rozhlas 7 – Rádio Praha. Nutno 

také připomenout, že dvě ze tří největších rozhlasových stanic existujících v České 

republice, jsou dvě – Evropa 2 a Frekvence 1 – řízeny mediální skupinou Hachette-

Lagardère.

Televize – úkolem audiovizuální sekce je dohlížet na technickou kvalitu vysílání 

francouzských televizních kanálů (TV5, France 24 a Arte). Soustřeďuje se také na 

přebírání francouzských pořadů českými televizními stanicemi.

Žurnalistika – audiovizuální sekce se věnuje vzdělávání žurnalistů ve spolupráci s Fakultou 

sociálních věd University Karlovy. Několik let již například pořádá semináře o válečné 

fotožurnalistice.

Činnost Francouzského institutu v Praze těmito sekcemi rozhodně nekončí. Co dále 

Institut umožňuje?
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Zapsat se do Mediatéky – Francouzský institut v Praze v sobě skrývá Mediatéku neboli 

Informační středisko o současné Francii. Mediatéka může uživatelům nabídnout na 70 000 

dokumentů ze všech oborů lidského vědění, téměř všechny ve francouzštině. Nalezneme 

zde krásnou a odbornou literaturu, slovníky, encyklopedie, komiksy, učebnice, fond 

Bohemica - díla o České republice a česko-francouzských vztazích, noviny a časopisy, CD

s francouzskou hudbou a DVD a VHS s francouzskými filmy. Mediatéka je také hostitelem 

literárních akcí.

Koupit si francouzskou literaturu v knihkupectví – v prostorách Institutu rovněž nalezneme 

knihkupectví, které nabízí nejenom francouzskou literaturu, učebnice a slovníky, ale také 

francouzský tisk. Nalezneme tu také francouzské překlady českých autorů. V knihkupectví 

je možné objednat si knihy z Francie.

Docházet na kurzy francouzštiny – Institut nabízí kurzy obecné francouzštiny, a to ve 

všech úrovních. V nabídce jsou také specializované kurzy. V rámci profesních kurzů je 

možné navštěvovat kurzy právnické a obchodnické francouzštiny. Některé kurzy jsou 

zaměřeny na gramatiku, překlad, konverzaci či písemný projev. Zajímavou kategorií jsou 

kurzy věnující se francouzské kultuře. Návštěvníci tak mohou rozšířit své znalosti              

o francouzských regionech, francouzské literatuře, současné Francii, aktualitách ve 

francouzštině nebo dokonce umělecké fotografii. V nabídce jsou rovněž kurzy pro děti a 

mládež, firemní francouzština, francouzština pro státní správu a přípravné zkoušky na 

certifikáty DELF/DALF.

Složit mezinárodně uznávané zkoušky z francouzštiny – V Institutu je možné složit 

zkoušky DELF a DALF, dále pak TCF (Test de Connaissances du Français), TEF (Test 

d’Evaluation de Français) a Diplomy z profesní francouzštiny.

Navštívit francouzskou kavárnu – Café 35 je místem setkávání Francouzů a milovníků 

Francie nad francouzskými specialitami. Prostory kavárny jsou rovněž využívány 

k literárním sezením nebo výstavě fotografií. V roce 2011 kavárna prošla výraznou 

rekonstrukcí. 

Zajít do francouzského kina – podzemní prostor je věnován Kinu 35. Filmy jsou uváděny 

ve francouzském nebo původním znění s českými titulky. V kině bývají pořádány 

předpremiérové projekce pro novináře nebo v něm jsou promítány filmy v rámci různých 

filmových festivalů (například Festivalu francouzského filmu).

Dozvědět se něco o možnostech studia ve Francii v CampusFrance - Espace 

CampusFrance Česká republika (ECF) je určen českým studentům, kteří by si přáli 
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studovat ve Francii. Tito si mohou v kanceláři CampusFrance domluvit informační 

schůzku. CampusFrance vydává elektronický bulletin se současnými nabídkami 

francouzských stáží, studijních programů a stipendií.

Pokochat se uměním v galerii – Galerie 35 poskytuje možnost prezentace současnému 

českému a francouzskému umění. Vystavovány jsou obrazy, fotografie, design.

             Každé dva měsíce Francouzský institut v Praze vydává svůj bohatý program v podobě 

malé knížečky, která je k dostání zdarma v přízemí Institutu.

Francouzská aliance – Alliance française

Světové měřítko

Síť poboček Francouzské aliance byla založena v roce 1883. Hlavní sídlo Francouzské 

aliance nalezneme v Paříži. Dnes existuje 1016 poboček této aliance ve 135 státech světa, 

jedná se tedy o nejrozsáhlejší síť, jejímž cílem je šíření francouzského jazyka a kultury.

V Evropě celkově funguje 354 poboček. Pobočky Francouzské aliance vždy plně podléhají 

legislativě státu, ve kterém sídlí. Francouzská aliance je ovšem svázána s francouzským 

ministerstvem zahraničí úmluvou, která učuje, že „l’Alliance française forme avec les centres 

et instituts culturels français à l’étranger un réseau unique et situe son action et son 

développement dans le cadre de la politique linguistique et culturelle définie par le 

gouvernement français et mise en place par le ministère“ 27 („Francouzská aliance spolu s 

kulturními centry a instituty v zahraničí tvoří jedinečnou síť a vyvíjí svoji činnost a rozvoj 

v rámci kulturní a jazykové politiky stanovené francouzskou vládou a vykonávanou 

ministerstvem“).

Francouzská aliance na českém území

Historie

Vznik první kanceláře Francouzské aliance na českém území datujeme do roku 1886. 

Roku 1938, ke konci 1. republiky, jsme na stejném území mohli poboček Francouzských 

aliancí napočítat již sedmdesát sedm. Německá invaze do Československa pro ně znamenala 

dočasný konec. Konec 2. světové války sice umožnil jejich částečné obnovení, 50. léta však 

tento proces nemilosrdně utnula.

                                                            
27 fr.wikipedia.org
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K obnovení české sítě Francouzské aliance došlo po Sametové revoluci. Nemalou 

zásluhu na něm má Ministerstvo zahraničních věcí a snaha regionálních státních správ. 

Aktuální stav

V současné době nalezneme na území České republiky šest regionálních poboček 

Francouzské aliance, a to v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě, Pardubicích a 

Plzni. Pobočky Francouzské aliance podléhají českému právu a jsou nepolitické. Každá tato 

pobočka má svůj vlastní ráz, neboť je svázána s krajem, kde sídlí. Je v kontaktu s místními 

organizacemi a veřejností. Kanceláře Francouzské aliance jsou rovněž ve styku 

s Francouzským institutem v Praze, jehož činnost šíří a doplňují.

Hlavní úkoly

Cílem Francouzské aliance je především vyučovat francouzštinu a šířit francouzskou 

kulturu. Každá její kancelář nabízí kurzy francouzštiny pro různé skupiny obyvatelstva a také

možnost složit zkoušky DELF nebo DALF.28 Součástí šíření francouzské kultury jsou 

například „francouzské dny“ plné francouzské hudby, filmů, výstav a přednášek v Brně, Plzni 

či Ostravě. V pobočkách Francouzské aliance nalezneme také francouzské knihy a tisk.

Francouzsko-české kluby

Tyto kluby navazují na Francouzskou alianci a představují dobrovolné spolky 

frankofilů. Francouzsko-české kluby vznikly v Kladně, Zlíně, Příbrami, Hradci Králové, 

Lounech nebo Kroměříži.  

Média

Francouzi žijící na českém území a milovníci Francie samozřejmě mají možnost 

zakoupit si v České republice francouzské knihy a tisk. Tím ale jejich možnosti nekončí. 

Přímo pro Francouze, kteří žijí na českém území je určeno médium A Tout Prague. Je to 

„magazine et guide sur Prague et la République tchèque“ („magazín o Praze a České 

republice a průvodce po nich“).29 Tento magazín přináší Francouzům informace o různých 

českých krajích a poskytuje jim tak inspiraci pro výlety, informuje je o české historii a 

kultuře. A Tout Prague vychází každý měsíc a je dostupný i na internetu.

                                                            
28 DELF neboli Diplôme d’Etudes en Langue Française je mezinárodně uznávaný certifikát z francouzštiny pro 
úroveň A1 až B2; DALF neboli Diplôme Approfondi de Langue Française pro úroveň C1 a C2
29 www.a-tout-prague.com
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1.2. Kdo je Francouz

1.2.1 Historie národa

Francouzi jsou potomci keltských a ligurských kmenů, které osídlily území mezi 

Rýnem a průlivem La Manche během prvního a druhého tisíciletí př. n. l. (Wolf, 1984)

Keltové tu vytvořili první kmenovou federaci v 7. století př. n. l. V roce 600 př. n. l. založili 

Řekové na jihu dnešní Francie kolonii Massilii, dnešní Marseille. V 1. století našeho letopočtu 

vytvořili Římané na území dnešní Francie kolonii Galii. V následujících staletích došlo 

k romanizaci Keltů. V 5. století byla Galie obsazena Franky, kteří ji připojili k Francké říši. 

Za dynastie Karlovců došlo ke splynutí románského a germánského obyvatelstva. Tento 

proces se dovršil v prvním francouzském státě, který vznikl v 10. století.   

Ve středověku a na počátku novověku byla Francie jedním z nejvýznamnějších států 

v Evropě. K nejdůležitějším událostem francouzské historie patří Velká francouzská revoluce

v roce 1789, napoleonské války na počátku 19. století, vyhlášení republiky v roce 1870 a 

vytvoření francouzské koloniální říše.

Moderní francouzský národ vzniknul sloučením provensálské, jihofrancouzské a 

severofrancouzské národnosti. Tyto národnosti se začaly vydělovat v 9. století a k jejich 

sjednocení došlo v 18. století.

„Moderní francouzský jazyk a národ mají sice románský původ, ale tvoří zcela 

samostatnou jazykovou a kulturní oblast s významnou historickou tradicí.“30

1.2.2 Stereotypní obraz Francouze

Každý člověk je jedinečný. Nepochybně ale existují vlastnosti, které máme ve zvyku 

připisovat lidem určité národnosti. Při následujícím popisu francouzského národa čerpám 

z knihy Xenofobní průvodce. (Yapp a Syrett, 2009) Následující řádky prosím berme 

s nadhledem. Jací jsou tedy Francouzi?

„Francouzi se starají především o to, co je pro ně v životě důležité – a sice být 

Francouzi. Touží, aby vše, co dělají, dělali ve velkém stylu, což je přednější než to, co vlastně 

dělají.“ 

                                                            
30 tamtéž
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Jejich grandiózními ideály jsou la gloire (sláva) a la patrie (vlast). „Francouzi tíhnou k 

věcem, které jsou energické, živé, pohyblivé, neodolatelné.“

„Protože jsou smyslní, líbají se, kde si jiní potřesou rukama; milují jídlo a jedí často.“ 

Velmi se zabývají tím, jak něco vypadá. „Zabalit malý tarte aux cerises jim trvá sedm a půl 

minuty – včetně vložení do krabičky, ovázání mašlí a podání zákazníkovi, jako by to bylo 

novorozeně, přitom ten božský pamlsek bude zkonzumován v okamžiku, kdy opustí 

cukrárnu.“

„Francouzi jsou v srdci tradicionalisty. I když doslova milují revoluce, všechno bořit a 

začínat znovu od píky (což nabízí nekonečné možnosti k debatě a diskuzi), neuznávají změny 

v chování. Vše musí být prováděno comme il faut (jak se patří).“

„Francouzi mají odvahu experimentovat, neuspět a poté experimentovat znovu. 

Nejsou národem, který je zatížený minulostí, ale jsou národem, který si libuje ve své 

schopnosti použít současnost jako odrazový můstek k budoucnosti.“

„Francouzské ženy stále působí dojmem očekávání, že jim budou otvírány dveře, 

nošena zavazadla, uvolňována místa k sezení atd. Prezentují se jako elegantní stvoření, která 

muže potřebují tak, jako dokonalý klenot vyžaduje správné prostředí. Francouzky jsou 

stoupenkyněmi feminismu, ale nikoli za cenu ztráty ženskosti. Chtějí být i nadále dobývány a 

sváděny.“

„Francouzi jsou skutečně nejlepší v činnostech, které je zcela absorbují, jako třeba 

vaření a cokoli, co souvisí s uměním nebo individuálními sporty. Naprosto beznadějní jsou ve 

všem, co vyžaduje ohledy na ostatní – týmové hry, soužití v zaplněných tábořištích nebo 

parkování. Proto se tak velmi spoléhají na vysoce strukturovaný systém společenské etikety: 

bez něho by si navzájem vjeli do vlasů.“

„Řeč těla vynalezli Francouzi. Pozorovat gendarme (policistu) při řízení dopravy je 

jako stát se svědkem představení náročného moderního baletu. Ruce Francouzů nejsou při 

konverzaci nikdy v klidu. Dodávají myšlenkám tvar, formu a velikost. Odrážejí stav mysli, 

srdce a duše přítomných. Kde jiní používají modulaci hlasu, aby vyjevili své pocity, 

Francouzi k témuž účelu použijí oči, ruce, rty a ramena.“

„Velmi respektována je francouzská vlajka. Respekt si musíte ve Francii zasloužit. 

Nenalezneme přetvářku slušnosti, tolik běžnou u jiných národů. Francouzi obecně a Pařížané 



31

zejména dokážou být – když chtějí – fenomenálně hrubí. Nejde o bezmyšlenkovitou či 

zapomětlivou nezdvořilost, typickou v dalších zemích. Když jsou Francouzi vulgární, pak 

nabyli domnění, že to situace vyžaduje.“

„Každý Francouz a Francouzka upřímně věří, že Francie byla vždy světová jednička 

v záležitostech kultury – v malbě, literatuře, sochařství, kinematografii, hudbě, pantomimě, 

divadle a baletu – a také v umění jak zemřít za úsvitu v souboji. Asi mají pravdu, protože 

všední vždy dokázali učinit výjimečným, uměleckým: chůzi po ulici, posezení v kavárně, 

četbu knihy. Lidé ve Francii bojují, plánují a trénují, aby dokázali odhalit hloubku svého 

intelektu. Francouzská kultura je francouzskou slávou.“ 

„Tucty francouzských filmů nejsou o ničem jiném než o tom, jak několik lidí 

(osamocených, žárlivých, bláznivých, zmatených, ale asi hlavně znuděných) sedí zcela beze 

slova kolem stolu u zdlouhavého jídla. V rukou jakýchkoli jiných režisérů by takovéto náměty 

byly naprosto bezcenné, ovšem Francouzi vytvoří mistrovská díla i z naprostých banalit. Další 

důležité žánry francouzské kinematografie jsou komedie a detektivky. Ty první jsou zářivé a 

skutečně legrační, jelikož Francouzi mají dlouhou komediální tradici. Ty druhé jsou 

potemnělé (nebo zcela tmavé) a opravdově vzrušující. Francouzi vynalezli koncept režiséra 

coby auteur, tedy osoby, která filmu vtiskne své vnímání světa a své vnímání filmu vtiskne 

světu. Pozvedli také povědomí o filmu coby umění na mnohem vyšší úroveň pomocí 

klasických Cahiers du Cinéma, magazínů s hluboce intelektuálním obsahem, kterým bylo sice 

obtížné rozumět, ale který vyprovokoval obrovské polemiky.“

„Pro Francouze je potěšení z jídla v dobré restauraci nebo v domácnosti vynikajícího 

kuchaře spirituálním zážitkem a neoreligiózním rituálem. Pošklebky, které byly historicky 

vždy na Francouze namířeny kvůli jejich požívání šneků, žabích stehýnek a česneku, se zcela 

míjí účinkem. Francouzi umějí uvařit, podávat a jíst všechny tři zmíněné suroviny. Avšak to, 

co dělá Francii Francií, je víno. Francouzi vínu rozumějí a jak by neměli! Vždyť je nasávají 

k jídlu, ředěné vodou, v neustále se zvyšujícím množství již od raného věku.“ 

„Francouzi jsou zrovna tak konzervativci s malým „k“, jako jsou socialisté s malým 

„s“. Tato zakořeněná politická schizofrenie jim umožňuje mít obdivuhodně přátelské 

zaměstnanecké vztahy v zemi, kde jsou stovky tisíc komunistických voličů – a sice obou 
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druhů – těch, co na nárožích prodávají levicové traktáty, a těch, kteří žijí v nádherných 

domech a ony traktáty píší.“31

„Francouzština je to, co drží Francouze pohromadě. Francie byla v dřívějších dobách 

rozdělena do regionů, kde se hovořilo rozdílnými jazyky, jako jsou bretonština, languedoc, 

vlámština. Žádný jiný národ nebojoval za udržení svého jazyka tak tvrdě. Celá Akademie 

(Académie française) neúnavně pracuje na její čistotě, zkoumajíc každé slovíčko, aby 

zabezpečila jeho přijatelnost. Nová slova, která se do užívání vkradla, jsou nemilosrdně 

vyplevelena.“

„Lingvistický odkaz Francouzů světu je nepostradatelný. Jaká by to byla romance bez 

tête-à-tête, rendez-vous se správnou ambiance? Jak by mohl kdokoli válčit bez sabotage,

manoeuvres, občasného massacre, mnohých a častých mêlées, spousty esprit de corps, trochy 

espionnage? A nebylo by to vše jednoduše passé, kdyby to nebylo avant-garde?“

1.2.3 Francouzský jazyk

Francouzština je románský jazyk, kterým se hovoří ve Francii, Belgii, Švýcarsku, 

Kanadě, Monaku, Lucembursku, Andorře, na mnoha ostrovech (Martinik, Mauricius, 

Réunion, Seychely, Francouzská Polynésie) a ve značném počtu afrických zemí (Alžírsko, 

Benin, Kongo, Togo). Francouzština má v současné době 90 milionů rodilých mluvčích a 220 

milionů uživatelů.32 Toto obrovské rozšíření francouzštiny je do značné míry dáno 

francouzskou koloniální minulostí.

Francouzština se vyvinula z kombinace keltského jazyka, který používali Galové, a 

vulgární i spisovné latiny. Vliv na utváření francouzštiny měly také germánské jazyky. Ještě 

za Karla Velikého se francouzština skládala z mnoha nářečí a souhrnně ji pro tuto dobu 

označujeme jako langue romaine („románský jazyk“). Charakteristické rysy francouzštiny 

jsou nosovky, oslabení koncových samohlásek, přízvuk na poslední slabice slov a tendence 

k pevnému slovosledu. (Co je co?, 1984)

Francouzština je mezinárodním diplomatickým jazykem a jednacím jazykem EU, 

OSN, NATO a dalších organizací. V současnosti ale začíná být vytlačována angličtinou. 

                                                            
31 Francouzi mají pro takové lidi sousloví, říkají jim „gauche caviar“ neboli „kaviárová levice“.
32 cs.wikipedia.org
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II. Teoretická část
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2.1. Důležité pojmy

2.1.1 Integrace

Jelikož se zabývám integrací Francouzů do české společnosti, musím nejprve 

definovat pojem integrace. Sociologický slovník Bohumila Geista nabízí definici několika 

druhů integrace. Nás zajímá obecná definice: Integrace je „sjednocování, spojování dílčích 

funkcí (částí) v komplexní celek, zpravidla na vyšší úrovni než části“. (Geist, 1992)

Sociologický slovník Jana Jandourka definuje integraci jako „průvodní znak vývoje 

(ontogeneze), který vždy znamená směr od nediferencovaného, relativně jednoduššího, 

k složitějšímu, diferencovanějšímu a zároveň hierarchicky integrovanému (…); to, co se 

v průběhu vývoje odděluje, diferencuje, je na vyšší úrovni pojato – integrováno – v novou 

jednotu“. Jandourek pojímá integraci také jako „začlenění jedince do skupiny a jeho 

akceptování ostatními členy“. (Jandourek, 2001)

2.1.2. Imigrace

Pro moje snažení je zásadní také pojem imigrace. Řekněme jednoduše, že znamená 

přistěhovalectví, přistěhování, opak emigrace. (Klimeš, 1983) Tato definice je pro můj 

výzkum vhodná, protože neimplikuje nic víc, než prostý fakt, že se Francouzi na území České 

republiky přistěhovali.

Uveďme si ale jinou definici imigrace. Je to „proces, při němž se na území státu 

usazují obyvatelé přicházející ze zahraničí. Konají tak z ekonomických, politických 

či náboženských důvodů.“ A dále: „Imigranti většinou pocházejí ze zemí s nízkou životní 

úrovní a z odlišného kulturního prostředí. Po jejich příchodu do cílové země tak ti, co nejsou 

schopni se přizpůsobit, vytvářejí svojí vlastní enklávu s kulturním prostředím své staré země; 

vznikají tak ghetta. Přistěhovalci v nich se cítí odtržení od majoritní společnosti.“33

První věta této definice je opět pro můj výzkum vhodná. Následující pasáž o 

ekonomických, politických a náboženských motivech imigrace ovšem tento jev příliš 

generalizuje a na problematiku, kterou se zabývám já, se vztáhnout nedá. Jakkoli neobvykle 

to zní, Francouzi, kteří se rozhodli žít v České republice, z faktického hlediska imigranti jsou. 

                                                            
33 cs.wikipedia.org

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ghetto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enkl%C3%A1va
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Rozhodně ale neplatí, že by Českou republiku vyhledali proto, že ji považují za ekonomickou 

velmoc, stejně tak se na české území neutíkají před „krutovládou francouzské demokracie“ a 

už vůbec neopouštějí jednu zemi s křesťanskou tradicí kvůli jiné. Motivy francouzské 

„imigrace“ jsou jiné. Jaké? To se budu snažit zjistit v empirické části tohoto výzkumu.

2.2. Literatura o imigraci

Množství zdrojů o této problematice je značné. Věnují se jí například Pavel Barša a 

Andrea Baršová, Tatjana Šišková, Tomáš Sirovátka a mnoho dalších. Jak jsem ale vícekrát 

naznačila, imigrace Francouzů do České republiky je značně specifická a literatura, která 

mluví o imigrantech jako o silně znevýhodněných lidech, ať už z hlediska ekonomického či 

etnického, není pro můj výzkum tím správným podkladem.

Z tohoto důvodu jsem se zaměřila hlavně na publikace od Dany Bittnerové a Mirjam 

Moravcové. Tyto autorky společně s dalšími výzkumníky sestavily řadu na sebe navazujících 

knih, v nichž se věnují otázkám migrace do ČR a postavení etnických menšin na jejím území. 

Zásadní pro moji snahu je především kniha Kdo jsem a kam patřím? (2005), která se 

věnuje dosud opomíjené problematice spojené s imigrací. Tou je „sebereflexe postavení 

příslušníků menšinových komunit v hostitelské zemi, jejich postoj k vlastní identitě, jejich 

osobní a skupinová vůle k integraci“. (Bittnerová a Moravcová, 2005) Přesně tento prvek, 

tedy postavení Francouzů k vlastní identitě a jejich ochota integrovat se do české společnosti,

je těžištěm mého výzkumu.
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2.3. Cizinci v České republice

2.3.1 Počet cizinců v České republice

Počet všech cizinců v České republice

Počet Francouzů v České republice

Přechodný pobyt - muži: 1323

ženy: 580
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Trvalý pobyt - muži: 596

ženy: 204

Celkem: 270334

2.3.2 Právní zázemí cizinců v České republice

Příchod cizinců do České republiky

Občan EU, a tedy i Francouz, na rozdíl od ostatních cizinců smí vstoupit na území ČR 

bez jakéhokoli dalšího povolení, neboť uvnitř EU neexistuje žádná vízová povinnost.35

Důležité je ale také připomenout, že právní úprava vstupu na území České republiky se již 

neřídí českým zákonem o pobytu cizinců, ale předpisy evropského práva, a to Schengenským 

hraničním kodexem, Evropskou směrnicí o volném pohybu občanů EU a do určité míry také 

Schengenskou implementační úmluvou.36

Povinnosti cizinců po příjezdu

Cizinec je povinen ohlásit se na cizinecké policii do tří dnů od svého příjezdu do 

České republiky.37 Povinnosti cizince, který je občanem Evropské unie, jsou odlišné. Na to, 

aby ohlásil svůj pobyt na cizinecké policii, má třicet dnů. Občan EU tak učiní, pokud 

předpokládá, že se jeho pobyt protáhne nad tuto třicetidenní lhůtu.38  

Občan EU může na území České republiky pobývat bez jakéhokoli zvláštního 

povolení, čili pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. 39

Typy pobytů cizinců na českém území

Přechodný pobyt

Přechodný pobyt dělíme na krátkodobý a dlouhodobý.

                                                            
34 Stránky Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, údaje k 30. 11. 2011
35 cizinci.poradna-prava.cz
36 tamtéž
37 www.policie.cz
38 tamtéž
39 cizinci.wordpress.com
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Krátkodobý pobyt

Cizinec je oprávněn ke krátkodobému pobytu na území České republiky na základě 

krátkodobého čili turistického víza. Toto vízum je platné po dobu tří měsíců neboli devadesáti 

dnů.40 Občanů EU se vízová povinnost netýká a o povolení ke krátkodobému pobytu na 

českém území tedy žádat nemusejí.

Dlouhodobý pobyt

Pokud cizinec pobývá na území České republiky déle než devadesát dnů neboli tři 

měsíce a hodlá zde setrvat déle, očekává se, že požádá o povolení k dlouhodobému pobytu. 

Pro držitele víza je to povinnost, pro občany EU možnost.41 Občanům EU taková žádost může 

značně ulehčit život například při koupi nemovitosti, uzavření stavebního či penzijního 

připojištění nebo prokazování délky pobytu na českém území při pozdější žádosti o trvalý 

pobyt.42

Trvalý pobyt

Všichni cizinci, ať už pocházejí z EU či nikoli, smějí požádat o povolení k trvalému 

pobytu, a to po pěti letech nepřetržitého přechodného pobytu na území České republiky. 

Občan EU tak může učinit už po dvou letech svého přechodného pobytu, pokud je nejméně 

jeden rok rodinným příslušníkem občana ČR nebo občana EU, který má povolení k trvalému 

pobytu v České republice.43 Podmínkou pro získání povolení k trvalému pobytu je složení 

zkoušky z češtiny.

Nabývání občanství

Pokud je cizinci již nejméně pět let povolen trvalý pobyt na území České republiky a 

splní další podmínky, může zažádat o české občanství. Cizinec musí prokázat, že nabytím 

českého občanství pozbyde svoje dosavadní občanství, nebo že už ho pozbyl. Cizinec také 

v posledních pěti letech nesměl být odsouzen pro úmyslný trestný čin. Dále musí prokázat 

znalost českého jazyka.44

                                                            
40 cizinci.poradna-prava.cz
41 www.mvcr.cz
42 cizinci.wordpress.com
43 tamtéž
44 Portál veřejné správy, portal.gov.cz, zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
40/1993 Sb., § 7
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Dodržování zákonů

Každý cizinec, který pobývá na území České republiky, musí dodržovat všechny 

zákony a jiné právní předpisy, které v České republice platí.45

Pracovní povolení

Občané EU proto, aby mohli pracovat v České republice, nepotřebují pracovní 

povolení. Zaměstnavatelé jsou ale povinni hlásit počet zaměstnanců z EU na úřadu práce.46

Zdravotní pojištění

Z řad cizinců mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění všichni občané EU, 

cizinci, kteří jsou v České republice zaměstnaní a cizinci s trvalým pobytem. Zákon 

stanovuje, že každá osoba, která získala trvalý pobyt v České republice, je povinně zdravotně 

pojištěna. Pokud se cizinci po získání trvalého pobytu sami nezaregistrují u nějaké zdravotní 

pojišťovny, jsou automaticky zapsáni k VZP.47

                                                            
45 cizinci.poradna-prava.cz
46 www.jobtour.eu
47 www.cizinci.cz
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III. Empirická část
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3.1 Metodologie výzkumu

3.1.1 Téma výzkumného projektu, výzkumný problém, výzkumné 

otázky

Téma mého výzkumného projektu je integrace Francouzů do české společnosti. 

Důvody výběru tohoto tématu uvádím v úvodu teoretické části této práce. Jako výzkumný 

problém jsem si zvolila integraci Francouzů do české společnosti očima Francouzů. 

Výzkumná otázka konečně zní:

„Jak se Francouzi integrují do české společnosti a jak svoji situaci reflektují?“

Cílem mé snahy je zjistit, jsou-li v tom, jak se Francouzi začleňují do života v České 

republice, určité vzorce. 

3.1.2 Výzkumná strategie

Jsem toho názoru, že cíl, který jsem si vytkla, vyžaduje hlubší a komplexnější 

porozumění problému, než jaké by mohla nabídnout kvantitativní výzkumná strategie. Míra 

začlenění určitého typu lidí do společnosti se nedá kvantifikovat či striktně standardizovat. 

Naopak – abychom byli schopni naleznout opakující se mechanismy integrace Francouzů do 

české společnosti, musíme dát respondentům prostor, aby volnou formou vyjádřili, co jim 

přijde na mysl. To dovoluje kvalitativní výzkumná strategie, a proto jsem ji zvolila pro svůj 

výzkum.

3.1.3 Techniky sběru dat

Rozhodla jsem se užít verbální techniku dotazování, a to rozhovor. Ten by mi měl 

umožnit zjistit, jaké jsou názory, postoje a pocity respondentů, a poznat, jak rozumějí sociální 

realitě. Rozhovor totiž nejenom poskytne respondentovi možnost cokoli sdělit, ale dává 

prostor i výzkumníkovi, aby se ptal nad rámec svých otázek, když je třeba něco doplnit, když 

by chtěl, aby respondent něco rozvedl nebo když něčemu jednoduše nerozumí. 

Ne všechny typy rozhovorů takovou volnost dovolují. To je důvod, proč jsem 

z existujících typů rozhovorů zvolila rozhovor polo-strukturovaný. Pro rozhovory jsem 

samozřejmě stanovila témata, kterých by se výpověď respondentů měla týkat. Kdybych tak 
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neučinila, vedlo by to k nemilým důsledkům. Za prvé by se jádro rozhovoru mohlo posunout 

úplně jinam. Stanovený výzkumný problém vyžaduje existenci záchytných bodů v rozhovoru. 

Za druhé by výpovědi respondentů, z nichž by se každý vyjadřoval k něčemu jinému, 

vylučovaly vyvození jakýchkoli závěrů.  Zkrátka řečeno, na rozhovory s respondenty jsem 

připravila okruhy, kterých se rozhovor bude týkat, tyto okruhy ale nebyly překážkou pro 

vyběhnutí k něčemu jinému, co je podnětné a pro výzkum relevantní.

Rozhovory vždy probíhaly na místě, které určil respondent. Výpovědi jsem zapisovala 

rukou během rozhovoru. Po rozhovoru jsem zaznamenala, kdy a s kým byl veden.

3.1.4 Výběr vzorku, prostředí výzkumu

Vzorek musí v kvalitativním výzkumu reprezentovat populaci problému. Cílovou 

populací pro můj výzkum jsou Francouzi, základní populací potom Francouzi žijící na českém 

území. Z této populace jsem musela utvořit výběrový soubor, který by zastupoval Francouze 

žijící na českém území.

Co se výběrových strategií týče, zvolila jsem účelový výběr. Při tomto výběru jsou 

kritéria pro zařazení do výzkumu stanovená samotným výzkumným problémem. Jelikož 

zkoumám integraci Francouzů do české společnosti, respondentem může být výhradně 

Francouz, a to jedině takový, kterého se zkoumaný problém týká.

Francouz/Francouzka je pro mne osoba se státním francouzským občanstvím. Dále to 

musí být osoba, která má s českým prostředím něco společného a může se k problematice 

relevantně vyjádřit. Nemůže se tedy jednat o turistu, kterého „odchytím“ na Karlově mostě. 

Pro Francouze, který by se měl účastnit mého výzkumu, jsem si tedy stanovila podmínku, že 

by v České republice měl buď mít zaměstnání, anebo tu žít déle než jeden rok.48

Vzhledem k časové náročnosti polo-strukturovaného názoru jsem se držela 

doporučované velikosti vzorku, kterou je 15 až 20 respondentů. Já jsem došla k horní hranici 

tohoto rozpětí a hovořila jsem s dvaceti respondenty.

                                                            
48 Jeden rok mi připadá jako vhodná hranice, protože se jedná o maximální lhůtu, na kterou lze vyjet v rámci 
výměnného studentského programu ERASMUS. Domnívám se, že tato roční hranice (zda cizinci zůstávají na 
určitém místě kratší nebo delší dobu než jeden rok) je určitým předělem, který může pomoct odlišit přechodný 
zájem dobrodružných povah od zájmu trvalejšího charakteru.
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3.1.5 Konstrukce vzorku

Měla jsem více zdrojů odkud čerpat respondenty. Prvním vhodným zdrojem pro mne 

byla místa, kde se dá na Francouze „narazit“. To jsou různá francouzská centra, především 

Francouzský institut v Praze. 

Druhou možností jak získat respondenty bylo zamyslet se, koho už znám. Protože 

jsem prošla řadou kurzů francouzštiny, kde vyučovali rodilí mluvčí, stačilo zjistit, mám-li na 

ně kontakt, a oslovit je. Také na gymnáziu, kde jsem studovala, učil francouzštinu rodilý 

mluvčí. Některé respondenty jsem také získala tak, že jsem se obrátila na Čechy, kteří mohli 

některé Francouze znát, a požádala je o kontakt na dotyčné Francouze.

Třetím zdrojem respondentů mi poskytla metoda „nabalování“. Je pochopitelné, že 

Francouzi, kteří žijí v České republice, mají vazby na jiné Francouze, kteří zde žijí. Tyto 

vazby mi pomohly najít další respondenty. Vždy jsem se tedy respondentů ptala, zda mne 

nemohou odkázat ještě na někoho dalšího. I díky této metodě se mi podařilo získat další 

kontakty.

Takto utvořený vzorek je vzorek heterogenní. Všechny jednotky heterogenního vzorku 

váže jedna klíčová vlastnost. Touto vlastností je francouzské občanství, spojené s pobýváním 

na území České republiky.

3.1.6 Analytické postupy

V kvalitativním výzkumu prostupuje analýza celý výzkum. To se snažím respektovat. 

Data jsem nejprve zpracovala tím způsobem, že výpovědi respondentů uvádím tak, jak 

zazněla k určitému tématu. Tak se můžeme dozvědět, co Francouzi řekli například k otázce 

českého přijetí nebo české kuchyně. V rámci těchto témat k sobě ještě dávám názorově 

podobné postřehy, aby vznikl pokud možno plynulý a logický text. Může se tak stát, že 

v rámci jednoho tématu jeden respondent promluví vícekrát na různých místech.

V závěrečné zprávě volím postup opačný. Právě zde by totiž mělo dojít k nalezení 

vzorců v mechanismech francouzské integrace do české společnosti, a to na vyšším stupni než 

v textu předchozím. Budu se proto napříč všemi výpověďmi snažit nalézt témata, na která 

Francouzi nezávisle na sobě opakovaně narazili, a to bez ohledu na to, k jaké mojí otázce se 

jejich postřeh vztahoval. Jinými slovy se pokusím témata nikoli určovat, ale objevit.
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Pomocí této metody bych měla dospět k určitým závěrům a odpovědět na svoji 

obecnou výzkumnou otázku, čili jak Francouzi vnímají svoji integraci do české společnosti. 

Tento závěr bych měla spojit také s poznatky z teoretické části svojí práce, a vytvořit si tak 

celkový pohled na integraci Francouzů do české společnosti.

3.1.7 Hodnocení kvality výzkumu

Jako každý postup i kvalitativní výzkumná strategie má svá pro a proti. Validita

kvalitativního výzkumu je vysoká, protože může jít hlouběji než výzkum kvantitativní. 

Zvolený polo-strukturovaný rozhovor dovoluje respondentům vyjádřit se jakkoli dlouze a 

široce.

Na druhou stranu ale musím počítat s tím, že oproti kvantitativní výzkumné strategii 

půjdou kvalitativní data mnohem hůře kategorizovat, o kvantifikaci nemluvě. Také otázka 

reliability výzkumu je ztížena. Přesto se domnívám, že kdyby se někdo stejným tématem 

zabýval později, nalezl by obdobné vzorce chování a názorů.

Důvěryhodnost vzorku vychází z dostatečně velkého vzorku respondentů a jeho 

správného výběru, vhodné výzkumné strategie, techniky sběru dat, jejich správné analýzy. 

Nad všemi těmito prvky jsem se dlouze zamyslela, než jsem se rozhodla pro konkrétní výběr. 

Při výběru všech těchto složek vycházím z E-kurzu Společenskovědního modulu.

3.1.8 Rizika výzkumu

Je to například riziko reaktivity. Jsem Češka, která se ptá Francouze, co si myslí o 

České republice. Samozřejmě hrozilo, že respondenti budou zkreslovat svoji výpověď, aby 

mne neurazili případnými negativními postřehy. Jsem ale přesvědčena, že k tomuto zkreslení

nedošlo. Respondenti na mne působili velmi upřímně a neostýchali se mi sdělit ani záporné 

názory. Myslím, že k tomu přispělo i to, že jsem dávala najevo zájem a ani v nejmenším se 

neurážela. Naopak jsem je vybízela k upřímnosti.

Za druhé tu bylo riziko nedorozumění. Rozhovory jsou jednak verbální technika, navíc 

se jedná o rozhovory s Francouzi. Polo-strukturovaný rozhovor nebezpečí nedorozumění 

minimalizuje. Co se týče toho, že rozhovory probíhaly v cizím jazyce, musím říct, že jsem

schopna rozhovory ve francouzštině vést. Také jsem samozřejmě v případě nedorozumění 

mohla respondenta požádat o vysvětlení. V této souvislosti musím také přiznat, že mne 



45

překvapilo, s kolika respondenty jsem mohla rozhovor vést v češtině (respondenti č. 2, č. 5, č. 

6, č. 11 a č. 20).  Rozhodnutí, zda rozhovor proběhne v češtině nebo francouzštině, bylo na 

respondentovi.

Určité riziko se váže i k způsobu zaznamenání rozhovoru, který jsem zvolila. Jak už 

jsem zmínila výše, rozhodla jsem se pro zapisování během rozhovoru. Nemusela jsem stíhat 

tempo respondentovy řeči. Navíc fakt, že si zapisuji, co respondent říká, ho mohl znervóznit. 

Troufám si ale tvrdit, že žádné z těchto rizik se nenaplnilo. Respondenti nepůsobili ani 

v nejmenším nervózně, a když jsem potřebovala, čekali, až si vše zapíšu, než začali dále 

hovořit.

Myslím si, že jiné způsoby zaznamenávání rozhovoru by výsledek ovlivnily mnohem 

negativněji. Podle mého názoru by nahrávání na diktafon nebo dokonce na kameru 

respondenta znervóznilo, a navíc přimělo k nepřirozenému chování, snaze mluvit a působit 

lepším dojmem než obvykle. Zapisování odpovědí naopak dává respondentovi najevo 

výzkumníkův zájem o to, co říká. 

Rozhovor jsem samozřejmě usměrňovala. Někdy jsem ale, skloněna nad blokem a 

zapisujíc, měla dokonce pocit, že respondenti zapomínají na moji přítomnost a, vděčni za tu 

příležitost, vyprávějí o svých pocitech a zkušenostech. To pro mne byla ideální situace.

3.1.9 Další poznámky k výzkumu

Časové údaje

Výzkum probíhal od prosince 2011 do dubna 2012.

Kontakt s respondenty

Respondenty jsem vždy zkontaktovala prostřednictvím e-mailu. Tento způsob jsem 

zvolila, protože mi připadá nevtíravý – respondent se rozhodne, kdy si zprávu přečte, kdy 

odpoví a jestli vůbec odpoví – a zároveň pádný, protože mi dovoluje jasně a strukturovaně 

vypsat všechny důležité informace o mé žádosti.

Pokud potenciální respondent na moji prosbu reagoval, domluvili jsme se na osobním 

setkání. Zde se pochopitelně projevil rozdíl mezi takovou situací, kdy jsem zkontaktovala 

osobu, která mne nějakým způsobem znala nebo jsem při jejím zkontaktování alespoň mohla 

odkázat na někoho třetího, od koho jsem kontakt získala a situací, kdy jsem se osobě 
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představovala jako někdo naprosto nový, kdo žádá o laskavost. V prvním případě reagovala 

většina potenciálních respondentů, někteří dokonce nesmírně mile. V druhém případě mi 

odpověděl zlomek oslovených.

Čas a místo rozhovoru plně záležely na rozhodnutí respondentů. Mnohé jsem 

navštívila v jejich kanceláři. Druhým častým místem setkávání byly různé kavárny.

Rozhovory vždy probíhaly mile, žádný respondent na mne nebyl hrubý. Jelikož jsem 

nepokládala otázky intimní povahy, nikomu nečinilo potíže mi odpovídat. Jen od jediného 

respondenta zaznělo, že se mu některé otázky zdály být osobní (týkaly se změny životního 

stylu a toho, jak se cítí v České republice).

Anonymita respondentů

Respondentů jsem se ptala, zda si přejí ve spojitosti se svými výpověďmi zachování 

anonymity. Abych jeho jméno neuváděla, požadoval pouze jeden respondent. S jeho 

výjimkou bych tedy u všech respondentů jména uvádět mohla. Já jsem se ale pro přehlednost 

zpracovaných dat rozhodla, že zůstanu u označení „respondent“ a že pro rozlišení 

jednotlivých respondentů každému přidělím číslo. Informace o každém respondentovi jsou 

vypsány v tabulce, která předchází výzkumu.

Je třeba říci, že jsem ráda, že respondenti netrvali na zachování anonymity, protože 

z informací, které v tabulce uvádím, by stejně u některých respondentů nebylo těžké zjistit, o 

koho se jedná. Jinými slovy jsem si vědoma toho, že může znít trochu parodicky, když zcela 

neutrálně a anonymně z tabulky vyčteme, že respondentka č. 11 pracuje jako Pověřenkyně pro 

vizuální umění ve Francouzském institutu v Praze. Chci tedy zdůraznit, že označení 

„respondent č. x“ nemá za cíl zakrýt respondentovu totožnost, ale zpřehlednit zpracování dat 

získaných z rozhovorů.

Přesto jsou dva respondenti, z nichž bych roušku anonymity sejmula ráda. Naštěstí 

k tomu nic nenamítají. Chci tak učinit kvůli tomu, že by byla opravdová škoda se s nimi 

neseznámit.

Prvním z nich je Laurent Binet (*1972), francouzský spisovatel a milovník české 

kultury.49 Tento absolvent Pařížské univerzity v oboru literatura, mimo jiné překládá do 

francouzštiny básně Vítězslava Nezvala. Je autorem knih Forces et faiblesses de nos 

                                                            
49 Ve výzkumu označen jako respondent č. 13.
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muqueuses (2000) a La vie professionnelle de Laurent B (2004). Nás ale zajímá především 

jeho dílo HHhH (Himmlers Hirn heißt Heydrich neboli Himmlerův mozek se jmenuje 

Heydrich) z roku 2010, která se detailně věnuje atentátu na Heydricha v roce 1942. Za tento 

román autor získal Goncourtovu cenu pro rok 2010.50

Druhým respondentem, o němž bych se chtěla zmínit, je Michel Fleischmann (*1952), 

jeden z nejvlivnějších lidí českého šoubyznysu.51 Je prezidentem rozhlasových stanic 

Frekvence 1 a Evropa 2. Tento absolvent Sorbonny získal mnoho zkušeností během svého 

působení ve francouzském veřejnoprávním rozhlase, kde pracoval jako režisér. Jeho ženou je 

česká herečka Kateřina Lojdová.

Ráda bych ovšem dodala, že všichni lidé, kteří projevili tu nesmírnou laskavost, že mi 

poskytli rozhovor, jsou velmi zajímaví lidé. Mnohým z nich se obdivuji pro jejich schopnosti, 

například pro hlubokou znalost češtiny.

Čech nebo Francouz?

Poslední poznámka se týká respondentů, kteří by mohli působit dojmem, že mají 

s Českou republikou společného možná až moc, a že by do mého výzkumu tedy patřit neměli. 

Je teď na mně, abych jejich zařazení do vzorku obhájila. 

Jedná se o respondenty č. 1, č. 6, č. 19 a č. 20. Respondenti č. 1 a č. 6 mají oba české 

rodiče, kteří za komunismu emigrovali do Francie. Tito respondenti se narodili jako občané 

Francouzské republiky a prožili v ní celý život až do svého nedávného příchodu do České 

republiky. V případě respondenta č. 19 do Francie emigroval již jeho dědeček, takže už 

respondentův otec se narodil jako Francouz. Nejvíce „český“ je asi respondent č. 20, který se 

narodil v Praze a jehož rodiče jsou Češi. Respondent byl díky svému otci, který byl kulturním 

atašé ve Francii v letech 1947 - 1950 a kulturním radou tamtéž v letech 1964 – 1969, od 

raného dětství v úzkém kontaktu s francouzským prostředím. Respondent přijel do Francie ve 

dvanácti letech (roku 1964), v sedmnácti letech (roku 1969) do ní s rodiči natrvalo emigroval 

a roku 1977 nabyl francouzské občanství.

Všichni respondenti splňují mnou stanovenou podmínku pro zařazení do výběrového 

vzorku, kterou je francouzské státní občanství.

                                                            
50 Hlavní Goncourtova cena se uděluje na podzim. V průběhu roku se udělují Goncourtovy ceny za první román, 
poezii, novelu a životopis. Hlavní cena je udělována od roku 1903, a je tudíž vůbec nejstarší na světě. Je 
pojmenována podle bratrů spisovatelů z 19. století Edmonda a Julesa Goncourtů. (life.ihned.cz)
51 Ve výzkumu označen jako respondent č. 20.
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3.2 Respondenti

3.2.2 Tabulka respondentů

respondent pohlaví věková 

kategorie

profese odkud 

pocházejí 

(město, 

region)

nejvyšší 

dosažené 

vzdělání (typ, 

obor)

Respondent 

č.1

žena 20 - 35 Zodpovědná za 

CampusFrance52

v Praze

Štrasburk, 

Alsasko-

Lotrinsko

Magisterské, 

Současná 

historie se 

zaměřením na 

střední Evropu; 

magisterské, 

Evropská 

politika

Respondent 

č.2

žena 35 - 50 vyučující na 

Fakultě 

translatologie 

University 

Karlovy, 

překladatelka

Grenoble,

Rhône-

Alpes

Magisterské, 

Dějiny umění

Respondent 

č.3

muž 20 - 35 jazykový lektor 

ve 

Francouzském 

institutu v Praze

Nantes, 

Pays de la 

Loire

Umění, 

historie; diplom 

F.L.E.53

                                                            
52 CampusFrance je francouzská národní agentura pro propagaci francouzského vysokoškolského vzdělávání 
v zahraničí, v České republice nalezneme její kanceláře v Praze a v Brně
53 F.L.E. neboli Français Langue Etrangère (Francouzština jako cizí řeč) je vysokoškolský diplom, který držitele 
opravňuje vyučovat francouzštině studenty, pro něž francouzština není mateřským jazykem
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Respondent 

č.4

žena 20 - 35 Ředitelka 

oddělení kurzů 

ve 

Francouzském 

institutu v Praze

Massy, Île-

de-France

Obchodní škola

Respondent 

č.5

muž 35 - 50 překladatel, 

tlumočník, 

lektor 

francouzštiny

Lyon, 

Rhône-

Alpes

2 ročníky 

Filosofie; 

bakalářské, 

Lingvistika; 

magisterské, 

Bohemistika

Respondent 

č.6

muž 20 - 35 překladatel, 

lektor 

francouzštiny

pařížské 

předměstí, 

Île-de-

France

Pomaturitní 

studium, 

angličtina 

(hodlá studovat 

fyziku)

Respondent 

č.7

žena 35 - 50 lektorka 

francouzštiny

Alfortville, 

Val de 

Marne –

pařížské 

předměstí, 

Île-de-

France

diplom 

z university 

„Východní 

jazyky“54 se 

zaměřením na 

střední a 

východní 

Evropu

Respondent 

č.8

muž 35 - 50 šéfkuchař Vesoul, 

Franche-

Comté

vyučený 

kuchař55

Respondent 

č.9

muž 20 - 35 lektor 

francouzštiny

Narbonne, 

Languedoc-

Rousillon

Magisterské, 

Historie; 

diplom F.L.E.

                                                            
54 Université Langues Orientales v Paříži
55 Respondent svoje vzdělání definoval jako bac professionel de cuisinier.
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Respondent 

č.10

žena 35 - 50 Lektorka 

francouzštiny ve 

Francouzském 

institutu v Praze

Tours, 

Centre

Bakalářské, 

Soukromé 

právo; diplom 

F.L.E.

Respondent 

č.11

žena 35 - 50 Pověřenkyně pro 

vizuální umění 

ve 

Francouzském 

institutu v 

Praze56

Rennes, 

Bretaň

D.E.A.57, 

Dějiny umění

Respondent 

č.12

žena 35 - 50 Pověřenkyně pro 

divadlo, 

současnou 

hudbu a 

kinematografii 

ve 

Francouzském 

institutu v 

Praze58

Bordeaux, 

Aquitaine

Srovnávací 

literární věda 

se zaměřením 

na moderní 

literaturu; 

diplom F.L.E.

Respondent 

č.13

muž 20 - 35 spisovatel Paříž, Île-

de-France

Vysokoškolské,

Historie a 

literatura

Respondent 

č.14

muž 20 - 35 učitel 

francouzštiny a 

tělesné výchovy

Montpellier, 

Languedoc-

Rousillon

Bakalářské, 

Tělesná 

výchova; 1. 

Ročník 

magisterského, 

Literatura

                                                            
56 Chargée de mission arts visuels
57 Diplôme d’études approfondies je diplom, pro jehož získání je nutné absolvovat čtyři roky vysokoškolského 
studia
58 Chargée de mission – théâtre, musiques actuelles, cinéma
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Respondent 

č.15

muž 35 - 50 učitel 

francouzštiny a 

dějepisu ve 

francouzštině na 

gymnáziu

Jižní 

Languedoc-

Rousillon

Magisterské, 

Historie

Respondent 

č.16

žena 25 - 30 Ve Francii 

zdravotní sestra, 

v Čechách 

pracovnice 

obchodního 

oddělení letecké 

společnosti

Angers,

Pays de la 

Loire

Zdravotnické 

pomaturitní 

vzdělávání (4 

roky) vedoucí 

k získání titulu 

zdravotní sestry 

Respondent 

č.17

žena 25 - 30 Žena 

v domácnosti 

pečující o své 

děti59

Marseille, 

Provence-

Alpes—

Côtes 

d'Azur

Dvouleté 

pomaturitní 

studium 

němčiny a 

mezinárodního 

obchodu –

doprava a 

logistika

Respondent 

č.18

žena 25 - 30 Tisková mluvčí 

a asistentka 

vedení 

francouzské 

továrny

Lyon, 

Rhône-

Alpes

Bakalářské (ale 

čtyřleté), 

Politické vědy 

– politika a 

komunikace; 

magisterské, 

Evropská 

studia se 

zaměřením na 

střední a 

východní 

Evropu

                                                            
59 Respondentka se popsala jako mère au foyer.
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Respondent 

č.19

muž 25 - 30 manažer Angers, 

Pays de la 

Loire

universitní

Respondent 

č.20

muž 50 - 65 Prezident 

společnosti 

Lagardère 

Active ČR

Praha D.E.A., 

magisterské, 

Moderní 

francouzská 

literatura; 

nedokončený 

doktorát, 

sociologie a 

literatura60

3.2.3 Tabulka respondentů s dalšími údaji

respondent Na jak dlouho do České 

republiky původně odjížděl?

Jak dlouho je v České 

republice?61

Respondent č. 1 2 roky 4 měsíce (od srpna 2011)

Respondent č. 2 nevěděla 15 let

Respondent č. 3 nevěděl 1 rok a 2 měsíce (od října 

2010)

Respondent č. 4 2 roky 1 rok a 2 měsíce (od října 

2010)

Respondent č. 5 nevěděl 8 let

Respondent č. 6 „na dobu neurčitou“ 3 roky a 3 měsíce (od září 

2008)

Respondent č. 7 „na dobu neurčitou“ 18 let

Respondent č. 8 „na dobu neurčitou“ 12 let

Respondent č. 9 1 rok 2 roky a 3 měsíce (od září 

2009)

                                                            
60 Respondent studium nedokončil, protože vedoucí jeho práce, literární kritik a sémiotik Roland Barthes, 
tragicky zemřel.
61 Údaje k době, kdy probíhal výzkum, to znamená k prosinci 2011 až dubnu 2012
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Respondent č. 10 1 rok 14 let

Respondent č. 11 1 rok 20 let

Respondent č. 12 1 rok 11 let

Respondent č. 1362

Respondent č. 14 1 rok 6 let

Respondent č. 15 nevěděl 4 roky

Respondent č. 16 3 roky 2 roky

Respondent č. 17 2 až 3 roky 3 a půl roku

Respondent č. 18 3 měsíce 6 let

Respondent č. 19 „na dlouho“ 4 roky

Respondent č. 20 Vůbec to neplánoval. 23 let63

3.3 Data z výzkumu

3.3.1 Jakou představu o České republice měli Francouzi před svým příjezdem?

První skupinu tvoří respondenti, kteří jsou Francouzi s českými kořeny. Respondenti 

č. 1 a č. 6 mají české rodiče, což jim dalo celkem přesnou představu o zemi, se kterou toho 

mají tolik společného. Respondent č. 6 se hodně zajímal o český jazyk, který se učil doma. 

Dále ho přitahovala česká kultura, hlavně české filmy, které mu dávaly představu o prostředí, 

přičemž celkový dojem se mu líbil. Zároveň ale dodává, že česká kultura je ve Francii 

nedostupná. Respondent č. 6 dále považoval Čechy za národ, který „se rychle mění a roste“, 

vzápětí už méně poeticky připustil, že věděl o proslulosti českého piva.                                                                           

Respondent č. 19 připouští, že s příbuznými na Šumavě nemůže být jeho představa 

„100% objective“ (100% objektivní“).

Respondent č. 20, který navštívil Československo roku 1989, si pamatoval na krásu 

dětství ve Vršovicích. Československo si představoval jako zemi, která je „plná strašně moc 

                                                            
62 U tohoto respondenta došlo k metodologické výjimce. V době, kdy jsem prováděla rozhovory, byl respondent 
ve Francii a naše komunikace proběhla elektronicky, formou dotazníku. Vzhledem k zajímavosti tohoto 
respondenta a jeho vztahu k českému prostředí (viz výše) jsem ho do výzkumu přesto zařadila. Respondent plně
odpovídá stanoveným kritériím pro zařazení do výzkumného vzorku.
63 Od svého návratu do Československa roku 1989.
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inteligentních a kultivovaných lidí, kteří žijí v nesvobodě“. Dále říká, že vzpomínky se 

redukují na lidi a místa, ne na obecné smýšlení. Dodává, že „pořád zůstal Čechoslovákem“.

Druhá skupina je složena z respondentů, kteří o České republice žádnou představu 

neměli. Jsou to respondenti č. 2, č. 3, č. 4, č. 10, č. 16. Respondentka č. 2 dodává, že byla 

zvědavá. 

U další skupiny respondentů byla představa České republiky (Československa) spjata 

s představou komunistické minulosti a listopadových událostí roku 1989. 

Respondentka č. 7 mluví o Československu jako o zemi, která zrovna vyšla ze 

sovětského bloku, respondent č. 8 měl povědomí jen a pouze o událostech roku 1989. 

Sametovou revoluci zmiňuje i respondent č. 9, který v sobě zároveň ale nesl představu Prahy

jako města historicky a architektonicky nesmírně bohatého. I respondentka č. 11 viděla 

Československo jako zemi těsně po revoluci, byl to nový, exotický svět a příjezd tam 

považovala v té době za dobrodružství. Respondent č. 14 se domníval, že lidé budou kvůli 

komunistické éře „vřelejší“, že si vzájemně pomáhali, dále si představoval, že jsou na českém 

území hezké dívky.

Čtvrtou skupinu tvoří respondenti, jejichž příjezd do České republiky předznamenalo 

jejich studium. Respondentka č. 12 studovala českou literaturu, měla povědomí o kulturních 

vztazích mezi Francií a Českou republikou.  

Respondent č. 15, který studoval historii, se hodně zajímal o historii střední Evropy.  

Respondentka č. 18 studovala evropská studia se zaměřením na střední a východní 

Evropu na universitě v Nancy. Už před odjezdem se učila česky. Přiznává, že o české 

republice toho mnoho nevěděla, neboť „en France, on est centré à France“(„ve Francii jsme 

zaměřeni na Francii“). Až právě při studiu se dozvídala o české historii. Českou republiku si 

představovala jako „pays qui a souffert“ („zemi, která trpěla“). Domnívala se, že Česká 

republika je ve srovnání s Francií „pays en retard“ („zaostalá země“).

Do poslední skupiny můžeme zařadit respondenty, jejichž výpověď na toto téma je 

v rámci mého výzkumu unikátní.

Respondent č. 13 chápal Českou republiku jako polovinu Československa.
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Respondent č. 5 si před svým příjezdem na české území sice nedovedl představit 

Českou republiku, zato představu o Praze si budoval od dětství při četbě komiksů. Vytvořil si

obraz středověké Prahy. Českou republiku si představoval jako východní Evropu.

Respondentka č. 17 svoji představu o České republice před svým příjezdem 

charakterizuje stručně: její představa byla dobrá.

3.3.2 Jak se tato představa o České republice změnila po příjezdu Francouzů? 

Jaké byly jejich dojmy po příjezdu?

První skupinu tvoří respondenti, na jejichž představě o České republice jejich příjezd 

sem nic nebo alespoň příliš nezměnil. Jsou to respondenti č. 1, č. 2, č. 3, č. 12 a č. 15. 

Respondent č. 9 dodává: „ Je me suis créé mon image en vivant ici“ („Představu jsem si 

vytvořil během života zde“). Respondent č. 15 si povšiml rozdílů v regionech. Morava mu 

připadala „otevřenější“, jižní Čechy méně urbanizované než Praha.

Mnoho respondentů lze zařadit do skupiny, které Česká republika příjemně překvapila. 

Respondentka č. 4 si nepředstavovala, že je to tu tak hezké. Okouzlila ji architektura a 

„barvy“. 

Respondent č. 5, který byl v České republice poprvé v roce 1995 na dovolené v partě 

osmi lidí, řekl, že to byla „skvělá cesta“ a že se mu tady „strašně líbilo“. Nadchla ho 

svoboda země po revoluci. 

Respondentka č. 11, pro kterou bylo Československo nejprve „exotickou zemí po 

revoluci“, po svém příjezdu pochopila, že česká společnost „není daleko“, že česká kultura je 

blízká, že máme hodně společného a že jedním z úkolů je navázat na kontakty, které 

existovaly před rokem 1948. 

Respondentka č. 17 říká, že její představa o České republice je stále dobrá a dokonce: 

„J’apprécie de plus en plus la bonne qualité de vie.“ („Oceňuji čím dál více dobrou kvalitu 

života.“)

V rámci respondentů, na které Česká republika zapůsobila pozitivně, můžeme vybrat 

ty, na jejichž pocity měla vliv Praha.



56

Respondent č. 13 říká: „J’étais subjugué par la beauté de Prague.“ („Uchvátila mne 

krása Prahy.“) 

Respondentovi č. 6 se zde zdálo „vše sympatické“ a poprvé se rozhodl přistěhovat 

v roce 2007. Praha se mu líbí více než Paříž. V Praze se cítí dobře, kulturní život v ní je stejný 

jako v Paříži, ale levnější, je tu v kontaktu s mladými lidmi, „zabydlel se“ tu. Připouští, že se 

koncentruje na Prahu, protože lidé z vesnice jsou podle něj nesympatičtí a staří.

Veliký kulturní rozdíl vidí v tom, že v Čechách nejsou stávky. Líbí se mu české 

hospody. Sblížení s lidmi sice chvíli trvalo, ale je tu spokojený.

Životní partner respondentky č. 16 je Francouz s českými kořeny a ona s ním do České 

republiky jezdívala na prázdniny, ještě než se sem oba přistěhovali. Respondentka říká, že 

Praha je „une des plus belles capitales d’Europe avec une histoire très intéressante“ („jedno 

z nejkrásnějších evropských hlavních měst s velmi zajímavou historií“). „J’ai appris à vivre 

ici, à découvrir des lieux et des endroits cette fois-ci non touristiques.“ („Naučila jsem se zde 

žít, objevovat tenkrát ještě neturistická místa.“) Měla také čas studovat českou historii. 

Respondentka shrnuje: „Je trouve ce pays très beau.“ („Tato země mi připadá velmi 

krásná.“) 

Respondentka č. 10 v sobě žádný konkrétní obraz České republiky také nenesla, její 

představa se tedy po příjezdu nijak zásadně nezměnila. Než se sem přestěhovala, jezdívala 

sem na krátké pobyty, aby navštívila bratra, který se v České republice usadil roku 1993. 

Říká, že Praha jí připadala „superbe“ („skvělá“, „překrásná“), zato „les Pragois plutôt 

froids au premier abord“ („Pražané při prvním kontaktu spíše chladní“).

Pozitivní názor jiných respondentů se zase pojí s představou pokroku, který v České 

republice proběhl. 

Respondentka č. 7 strávila dva měsíce nejprve v Československu roku 1992 a usadila 

se zde v září roku 1994. Její představa se změnila nejprve, když se naučila česky, potom to 

byl rozvoj obchodů a renovace Prahy, co změnilo tvář České republiky.

Respondent č. 8, který zemi poprvé viděl roku 1998 a který se v ní usadil roku 2000, 

byl svědkem velikého rozvoje, „mais avec tout à construire“ („vše se ale muselo teprve 

vybudovat“).
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Spíše negativní dojmy měli respondenti č. 14 a č. 19. Respondent č. 14 popisuje: „au 

début les Tchèques étaient froids“ („ze začátku byli Češi chladní“).

Respondent č. 19 netušil, že administrativa v Čechách je stále ještě „un calvaire“ 

(„utrpení“, „kalvárie“).

Ne příliš lichotivá představa respondentky č. 18 o České republice se změnila až po 

několika letech. Nyní vidí, že tato země je stejně „varié“ („různorodá“) jako Francie. Vidí 

ale rozdíl mezi „mladou“ a „starou“ českou generací. „Mladá“ generace má stejné možnosti 

jako Francouzi, učí se jazyky a investuje do „loisirs“ („zálib“). „Stará“ česká generace je ale 

se „starou“ generací francouzskou „incomparable“ („neporovnatelná“). Je totiž zvyklá 

pracovat a „nedělat si radost“ (respondentka uvedla příklad v Čechách oblíbené práce na 

zahradě, o které říká, že je to pořád ještě práce).

3.3.3 Co Francouze po příjezdu do České republiky překvapilo nebo dokonce 

šokovalo?

První skupinu tvoří respondenti, kteří na otázku, zda je po jejich příjezdu do České 

republiky něco překvapilo či šokovalo, reagovali až po dlouhém přemítání a na mysl jim 

nepřišlo nic zásadního. „Rien dont je me souvienne aujourd’hui“ („Nic, na co bych si dnes 

vzpomínala.“), reaguje respondentka č. 10. Na nic si nevzpomínají ani respondenti č. 1, č. 3 a 

č. 12. Respondentka č. 12 pouze dodává, že rozdíly jsou malé, že ji překvapil jen sníh, protože 

dětství strávila v Africe.

Do druhé skupiny můžeme zařadit respondenty, kteří na moji otázku vypálili bez stopy 

zaváhání a rozhodným tónem: „ano“. Respondenty č. 2 č. 5 překvapilo „vše“.

Velikým problémem se zde jeví být česká mentalita. Ta nepříjemně překvapila 

respondenty č. 7, č. 9 a č. 11.

Pro respondenta č. 9 je česká mentalita „très, très différente de la mentalité 

méditerranéenne“ („velmi, velmi odlišná od mentality středomořské“). Zde je namístě 

připomenout, že respondent pochází z jihu Francie, regionu Languedoc-Rousillon. Česká 

mentalita je podle něj „repliée sur soi-même“ („uzavřená do sebe“), „pas très ouverte“(„ne 

příliš otevřená“), je tu „très peu de relations entre les gens“ („velmi málo vztahů mezi 

lidmi“). Respondent uvedl následující zkušenost: Letěl z Barcelony a všichni Španělé se 

seznámili. „Même si c’est superficiel, ils rigolaient ensemble.“ („I když je to povrchní, tak se 
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spolu chechtali.“) Nebo v barcelonském metru si neznámí lidé, staří a mladí, začali povídat a 

žertovat spolu. Respondent tvrdí: „Ce genre de situation n’est pas en République 

tchèque.“ („Takový druh situací v České republice není.“) „Dans l’immeuble, personne ne 

connaît personne.“ („V činžovním domě nikdo nikoho nezná.“) 

Respondentku č. 7 také v Čechách udivila „société très renfermée sur elle-même“ 

(„velmi uzavřená společnost“). Cizinec byl „objet inconnu, étrange, voire craint“ 

(„neznámý, podivný, ba obávaný objekt“). Nutno připomenout, a sama respondentka tak činí, 

že v té době uběhlo jen pět let od Sametové revoluce. Lidé se otáčeli, když na ulici mluvila 

francouzsky. Lidé ale byli „avenants“ („příjemní“, „přívětiví“), když s nimi přišla do 

kontaktu. „Ma nationalité ne m’a jamais posé de problèmes, bien au contraire!“ („Moje 

národnost mi nikdy nepůsobila potíže, právě naopak!“) 

Podle respondentky č. 11 je „dosti odlišná mentalita“ dána silným ateismem, který 

v českém prostředí panuje. Ateismus ovlivňuje chování lidí. „Jsou tolerantnější, ale nemají 

hranice.“ To platí například v oblasti sexuality, respondentka ale nechce zobecňovat. 

Šokovalo ji, že ženy se v bazénu sprchují dohromady. 

Údiv Francouzů přicházejících do České republiky pramení z českého chladu. 

Příjemné přijetí ze strany Čechů chybělo respondentce č. 16, přijetí bývalo „assez 

froid et sans sourire“ („dosti chladné a bez úsměvu“). 

Pro respondentku č. 17 byla udivující „la difficulté pour renconter des Tchèques et 

être vraiment amis avec eux“ („potíž s potkáváním Čechů, to, že s nimi bylo těžké navázat 

skutečné přátelství“). Bylo prý snazší sblížit se s jinými cizinci. Dále to byl „le manque de 

chaleur humaine, de courtoisie, de sens du service et du client dans les commerces et les 

restaurants.“ („nedostatek lidské vřelosti, zdvořilosti, smyslu pro službu, klienta v obchodech 

a restauracích“).

Stejnou výtku má respondentka č. 18, která říká, že lidé jsou uzavření, ve Francii se 

číšníci usmívají, v Čechách dávají najevo špatnou náladu, což se týká i prodavaček. „Le 

contact est parfois assez rude.“ („Kontakt je někdy dost hrubý.“) 

Podobná situace prý panuje také na úřadech a u doktorů. Respondentka se domnívá, že 

nejsou otevření veřejnosti, na jejich návštěvu je třeba si vzít dovolenou. Zdravotní i 

universitní systém funguje jinak než ve Francii. 
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Úřady šokovaly i respondenta č. 19.

Ve spojitosti s českou mentalitou respondenta č. 15 šokovala „passivité des citoyens, 

le fatalisme“ („občanská pasivita, fatalismus“). Bylo tu málo „mouvements sociaux“ 

(„sociálních hnutí“). 

Respondenta č. 14 překvapilo, že se tu mluvilo jen o autech, penězích a ubytování, že 

úspěch se posuzoval jen podle materiálna. 

Respondenta č. 20, který se vracel do Československa roku 1989, šokovala zpustošená 

země, smutek. Protože si hodně pamatoval, vnímal změnu, bylo to horší, než jak si to 

pamatoval.

Respondentka č. 4 přijela nejprve do Olomouce, kde strávila devět měsíců. Tvrdí, že 

město bylo „très morte“ („velmi mrtvé“).

Respondent č. 6 není spokojený se starými lidmi, kteří jsou podle něj nepříjemní a se 

kterými měl i několik verbálních incidentů. Přiznává, že starým Čechům se vyhýbá.

Respondentku č. 18 stále něco překvapí – matky, které nechávají děti vyčůrat na ulici. 

Řidiči jsou blázni, což je možná stejné ve Francii. 

Respondenty č. 2 a č. 6 rozladila doprava.  Když respondentka č. 2 přijela do České 

republiky (v roce 1996) doprava a města vypadaly jinak než dnes a jinak než ve Francii. 

Respondenta č. 6 nepříjemně překvapila dopravní síť a ošklivé Hlavní nádraží, dodává 

ale, že se zlepšilo. V českém metru je podle něj příliš mnoho lidí, tramvaje ale mají šarm. 

Překvapily ho také výtahy páternoster.

Nepříjemné překvapení vyvolala také česká strava a způsoby stravování. 

Respondenta č. 8 jako šéfkuchaře zaskočil „le manque de diversité de plats tchèques“ 

(„nerozmanitost českých jídel“), dodává ale: „j’ai appris à aimer la bonne bière“ („naučil 

jsem se mít rád dobré pivo“).

Podle respondenta č. 6 se v Čechách jí příliš rychle, Češi také „všude rvou smetanu“. 

Český McDonald je prý stejně drahý a přitom ne tak dobrý jako ve Francii. 



60

Respondentku č. 18 šokovalo vše, co se týče stravování – co se jí i zvyky při jídle. Ve 

Francii se jí pomalu, v přesnou hodinu. Překvapilo ji také, že Češi pijí hodně piva a obecně 

hodně alkoholu. 

Respondenta č. 5 to, že lidé jedí rychle, pobavilo.

Respondentky č. 2 a č. 16 překvapil český jazyk. Pro respondentku č. 16 byl český 

jazyk první těžkou věcí, což prý trvá dodnes. 

Francouze ale pozitivně překvapila bezpečnost v České republice. Větší klid a bezpečí 

než ve Francii je tu podle respondentů č. 5 a č. 6. Respondent č. 6 podotýká, že je tu více 

policistů. 

Respondent č. 13 byl sice uchvácen krásou Prahy, ale také „étonné par le nombre de 

touristes“ („udiven množstvím turistů“).

Respondentovi č. 5 se hned líbil jazyk (který se později rozhodl studovat na Sorbonně) 

a „holky“. Taky se mu zamlouvalo, že „vše bylo laciný.“ Překvapilo ho také, že zde chyběly 

komunity „barevných“ lidí a multikulturnost. Podotýká, že to byla jiná doba. 

Respondenta č. 6 v Čechách překvapily „tradiční věci“, například tradičně oblečení 

kominíci.

3.3.4 Proč se Francouzi rozhodli pro příjezd do České republiky?

Jednu skupinu respondentů tvoří ti, které do České republiky přivedly české kořeny. 

Jsou to respondenti č. 1, č. 6, č. 19 a č. 20. 

Respondentka č. 1 říká, že chtěla „revenir à mes racines“ („vrátit se ke svým 

kořenům“). Zároveň ji ale lákala možnost „changer d’air“ („změnit ovzduší, prostředí“). 

Respondent č. 19 v zemi, kde má příbuzné, dostal práci. 

Respondent č. 20, jehož rodiče jsou Češi a který byl v Československu na návštěvě 

v roce 1989, tu také dostal pracovní nabídku – vytvořit českou Evropu 2. Dal tedy výpověď 

ve své práci ve Francii, kde byl producentem a režisérem rozhlasových pořadů ve 

veřejnoprávním francouzském rádiu.

Častým důvodem pro odchod do České republiky je tedy také práce. Kromě 

respondentů č. 19 a č. 20, u kterých se tento motiv mísí s chutí vrátit se do země svých 
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předků, kvůli práci přijeli respondenti č. 3, č. 4, č. 15, č. 18. Respondent č. 3 říká stručně, že 

přijel „pour le travail“ („kvůli práci“), respondentka č. 4 to nazývá „les raisons 

professionnelles“ („služební důvody“).

Respondent č. 15 z pracovních důvodů nejprve odjel do Ruska, potom do České 

republiky. O svém příjezdu do České republiky z Ruska hovoří jako o „návratu do Evropy“. 

Tohoto respondenta k České republice ale váže i zájem o historii střední Evropy.

Respondentka č. 18, jejíž studia se zaměřovala na střední a východní Evropu, hledala 

práci v regionální radě a odpověď přišla z Českých Budějovic. Stáž byla tříměsíční, ale ona si 

ji sama prodloužila a poté už měla chuť zůstat. I když se pak vrátila do Francie, hledala práci 

současně v České republice. Nakonec našla práci v CampusFrance ve Francouzském institutu 

v Praze, kde pracovala dva roky. Její místo tady se upevnilo, když potkala českého přítele. 

Nyní má novou práci a žije v Českých Budějovicích.

Motivy příjezdu do České republiky jsou tedy všemožně propletené. Respondenti č. 15 

a č. 18 do České republiky sice přivedla práce, ale jejich zájem o české prostředí je patrný už 

z jejich předešlé činnosti. Zájem o české prostředí jako příčina příjezdu do České republiky se 

vyskytl také u respondentů č. 5, č. 8 a č. 12. Respondentka č. 12 studovala českou literaturu.

Respondenta č. 5 nejprve Česká republika zajímala z turistického hlediska. Nakonec se 

do ní vrátil roku 1994, poté, co absolvolal studium bohemistiky na Sorbonně. 

Respondent č. 8 měl „l’envie de découvrir l’évolution d’un pays post-totalitaire“ 

(„chuť objevovat vývoj posttotalitní země“). Kromě toho jeho první žena byla Češka.

Zde se dostáváme k dalšímu častému důvodu příchodu do České republiky, tím jsou 

rodinné důvody. Ty k českému prostředí vážou respondenty č. 8, č. 7, č. 14, č. 16 a č. 17. 

Bývalá manželka respondenta č. 8 byla Češka. 

Respondent č. 14 sem přijel kvůli svojí české manželce, kterou potkal ve Francii.

I pro respondentku č. 7 byl motivem příchodu do České republiky „raison familiale“ 

(„rodinný důvod“) neboť její exmanžel je Čech. Dalším důvodem ale také byl: „volonté de 

quitter mon pays dans lequel je ne me voyais pas évoluer“ („úmysl opustit svoji zemi, ve které 

jsem měla pocit, že se neposouvám dopředu“). 



62

Životní partner respondentky č. 16 má české kořeny. Ona s ním odešla do České 

republiky, když zde našel práci. Respondentka říká: „Nous avions envie de vivre une 

expérience à l’étranger, et de quitter la France.“ („Měli jsme chuť zkusit žít v cizině a opustit 

Francii.“)

I manžel respondentky č. 17 dostal pracovní nabídku v České republice, ale hlavním 

důvodem byla chuť „changer d’air“ („změnit ovzduší, prostředí“), „nous en avions assez de 

Marseille, de la France“ („měli jsme dost Marseille, dost Francie“).

Vidíme, že u posledních tří respondentek byla motivem příchodu do České republiky 

kromě rodinných důvodů chuť žít jinde nebo dokonce opustit Francii. Touhu přijít do jiného 

prostředí projevuje i respondentka č. 1 (viz výše).

Studium bylo důvodem příchodu do České republiky pro respondenty č. 9 a č. 11. 

Respondent č. 9 vyjel do Prahy v rámci programu ERASMUS a už tu zůstal. Byla to 

prý náhoda, měl na výběr mezi Lisabonem, Lodží a Prahou. Prahu mu poradil jeho profesor. 

Také spolužáci mu ji doporučili. Za klady v Praze považuje „niveau de vie“ („životní 

úroveň“), město bylo levné – s francouzským stipendiem si tu žil pohodlně. Dokonce mu to 

umožnilo cestovat, viděl například Berlín.

Respondentka č. 11 jela do České republiky v prvním ročníku na universitě, chtěla 

objevit nové věci, nový svět, mohla jet do Paříže nebo jinam. Do Prahy jela, protože uměla 

rusky.

Respondenti č. 2, č. 10 a č. 13 mají rozličné důvody, proč do České republiky přišli. 

Pro respondentku č. 2 přesný důvod neexistoval, párkrát tu už byla po studiích a 

zajímal ji český jazyk.

Respondentka č. 10, která do České republiky jezdívala za francouzským bratrem, 

říká: „Au cours de mes premiers neuf mois de séjour, je me suis petit à petit intégrée dans la 

vie tchèque: je n’ai pas envisagé de repartir en France après cela.“ („Během prvních devíti 

měsíců svého pobytu jsem se pomaloučku začleňovala do českého života – po tom už jsem 

neměla v úmyslu vrátit se do Francie.“)

Respondent č. 13 byl na Slovensku, kde na vojenské škole vyučoval francouzštině. Na 

Slovensku také potkal svoji přítelkyni. S tou pak společně bydleli v Praze.
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3.3.5 Jak Francouze přijímají Češi?

Do jedné skupiny můžeme zařadit respondenty, kteří mají pocit, že je Češi přijímají 

pozitivně a bezproblémově. Jsou to respondenti č. 2, č. 3, č. 5, č. 6, č. 12, č. 13, č. 14, č. 18 a 

č. 19. Respondentku č. 2 nejenom že Češi přijímají bez problémů, situace je dokonce opačná. 

Respondentka č. 12, která byla ředitelkou francouzského centra v Olomouci, říká 

dokonce, že jí Češi přijímají „très bien“ („velmi dobře“, „výborně“). Stejnými slovy hodnotí 

situaci respondenti č. 13 a č. 19. 

Respondent č. 5 se domnívá, že důležitou roli v tom, že ho Češi přijímají „výborně“ 

hrají dvě věci. Za prvé to, že umí plynule česky. „To mění vše,“ říká. Druhým důležitým 

prvkem podle něj je, že je Francouz, že je ze západu. Lidé jsou na něj prý strašně milí a 

ochotní a chtějí pomáhat.

Podobně hovoří respondent č. 14. O Češích říká: „ils ont bonne image des Français“ 

(„mají o Francouzích dobrou představu“). Češi se ho prý ptají: „Pourquoi tu n’es pas en 

France?“ („Proč nejsi ve Francii?“) 

Také respondent č. 6 je příjemně překvapen. To, že je Francouz podle něj přitahuje 

pozornost, pomáhá to navázat konverzaci. Respondent situaci hodnotí tak, že je jen v jeho 

prospěch, že je Francouz.

Tito respondenti tedy vidí devizu ve své národnosti. Dalším prvkem, který příznivě 

ovlivňuje vztah s Čechy, se zdá být ovládnutí českého jazyka. Tento zmínil již respondent č. 5 

(viz výše). 

Stejně mluví respondentka č. 7. To, že postupně přešla z angličtiny do češtiny, byl 

podle ní jeden z nejdůležitějších „vztahových mostů“ („ponts relationnels“). 

Respondentka č. 18 říká, že Češi jsou překvapeni, že mluví česky. Reakce jsou spíše 

pozitivní.

Překvapení z české strany, že Francouzi, kteří žijí na českém území, hovoří česky, 

nebo že se zde vůbec pohybují, vnímá jako důležitý aspekt „českého přijetí“ nejenom 

respondentka č. 18, ale i respondenti č. 14 (viz výše) a respondentka č. 11. 



64

Respondentka č. 11 svoji situaci vnímá tak, že zpočátku nebylo jednoduché být 

cizincem. Češi na to nebyli zvyklí. Nesetkala se s žádnou špatnou reakcí, ale s překvapením. 

Lidé se ptali: „Proč jste tady? Proč chcete mluvit česky?“

Respondenti také podle různých kritérií dělili Čechy na ty, kteří je přijímají dobře a na 

ty, kteří je přijímají špatně.

Respondenti č. 4 a č. 15 mají pocit, že přijetí je různé podle kraje. Respondentka č. 4 

tvrdí, že v Olomouci ji Češi přijímali „assez mal“ („dost špatně“). V Praze se to změnilo, 

lidé jsou tam daleko zvyklejší na kontakt s cizinci. 

Respondent č. 15 říká, že v Praze „ça dépend“ („přijde na to“), že tam panuje 

„méfiance“ („nedůvěra“). Domnívá se, že na Moravě jsou lidé „plus curieux“ 

(„zvědavější“), že Morava je otevřenější.

Respondenti také vidí rozdíl v rodinném nebo přátelském přijetí a kontaktu 

v pohostinství. To se týká respondentů č. 1, č. 13. 

Respondentka č. 7 říká, že přijetí v rodině je „très chalereux“ („velmi vřelé“). „Mes 

beaux parents sont des gens adorables, ils sont mes parents tchèques.“ (Můj tchán a tchýně 

jsou skvělí lidé, jsou to moji čeští rodiče.“) Češi obecně respondentku přijímají spíše dobře, 

respondentka je ale někdy „considérée comme un être exotique venant d’un autre monde“ 

(„považována za exotickou bytost, která přichází z jiného světa“). 

Respondent č. 13 říká, že ho Češi přijímají velmi dobře, „même si les serveurs dans 

les bars et les restaurants ne sont pas toujours très aimables!“ („i když číšníci v barech a 

restauracích nejsou vždy příliš příjemní!“) 

Respondentka č. 1 má také pocit, že v restauracích je přijímána velmi špatně, mezi 

přáteli naopak velmi dobře. Češi prý vůbec nejsou příjemní, když se neznáme. 

Respondent č. 15 mluví podobně. Turista je „très mal accueilli“ („velmi špatně 

přijímán, hoštěn“), když tu ale člověk žije, přijetí je milejší.

Stejný pocit jako respondenti č. 1 a č. 15 má i další část respondentů. Podle nich jsou 

Češi chladní při prvním kontaktu, ale po určité době nastane zlepšení. 
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Respondentka č. 10 říká, že Češi jsou velmi „accueillants“ („přívětiví“, 

„pohostinní“), když člověka alespoň trochu znají, jsou ale „distants à la première rencontre“ 

(„při prvním setkání rezervovaní“).

Respondentka č. 16 tvrdí, že české přijetí je „avec froideur, sans sourire, pas très 

aimable“ („chladné, bez úsměvu, ne příliš příjemné“), ale když s Čechy hovoří a začnou se 

poznávat, je to veliký rozdíl.

O českém „chladu“ mluví nejenom respondenti č. 1, č. 10, č. 15, č. 16, ale také 

respondenti č. 4, č. 9 a č. 17.

Respondentka č. 4 tvrdí: „Je manque de contact avec des Tchèques.“ („Postrádám 

kontakt s Čechy.“) Dodává, že ve Francouzském institutu „tout le monde est français“ („jsou 

všichni Francouzi“).

Respondent č. 9 říká následující : „Je n’ai pas vraiment de relation avec la société 

tchèque.“ („S Čechy skutečně žádný vztah nemám.“) Dokonce uvádí vtip, který si říkali s 

ostatními zahraničními studenty z programu ERASMUS: „A quoi ressemble un Tchèque? Je 

ne sais pas, je n’en ai jamais vu.“ („Jak vypadá Čech? Nevím, nikdy jsem žádného neviděl.“) 

Není tu prý žádný vztah, žádná interakce. 

Respondentka č. 17 tvrdí, že Češi jsou „gentils mais très froids, difficiles de contact“ 

(„milí, ale velmi chladní, je s nimi těžké navázat kontakt“).

Další výpovědi o přijetí Francouzů se strany Čechů zní takto:

Respondent č. 8 „Le fait d’être cuisinier français a fait sauter certaines barrières“ 

(„To, že jsem francouzský kuchař, odstranilo nějaké překážky“), vytvořilo to ale zase další, 

protože „les gens me mettaient trop sur un piédestal“ („lidé mě přehnaně vynášeli do nebe“). 

To, že nemluvil česky, byl „handicap supplémentaire“ („handicap navíc“).

Respondenta č. 20 po jeho návratu do Československa Češi přijímali rozporuplně. 

Jedni ho přijímali, jako kdyby doba, kdy byl pryč, nebyla. Konverzace byla navázána

přirozeně. Dveře se mu otvíraly kvůli jménu po otci, oblíbeném intelektuálovi64. Na druhé 

straně se setkal i se záští, s postojem, „žil sis jako prase v žitě, kašlem na tvoje zkušenosti“.

                                                            
64 Ivo Fleischmann (1921 – 1997) byl básník, prozaik, překladatel a literární historik, kulturní rada a kulturní 
atašé v Paříži.
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3.3.6 S lidmi jaké národnosti Francouzi tráví většinu volného času?

Respondentka č. 1 a č. 13 tráví čas hlavně s Čechy a Slováky.

Respondenti č. 2, č. 5 a č. 15 tráví volný čas s Čechy i Francouzi. Respondent č. 5 

říká, že celkově má víc českých kamarádů, potom má ale tři francouzské kamarády, kteří jsou 

pro něj velmi důležití.

Respondenti č. 3 a č. 4 tráví čas výhradně s Francouzi.

Respondenti č. 6, č. 12, č. 18 a č. 19 tráví volný čas s Čechy. Respondent č. 6 

francouzskou komunitu v Čechách nezná. Zároveň ale dodává, že ve Francii jsou rozdíly mezi 

komunitami viditelnější a že menšiny ve Francii jsou, oproti např. Vietnamcům a Romům 

v Čechách, nebezpečnější.

Ani respondent č. 9 francouzskou komunitu v Čechách nezná, čas ale netráví ani 

s Čechy, nýbrž s ruskými přáteli své ruské přítelkyně.

Respondenti č. 7 a č. 8 volný čas tráví více s Francouzi, mají ale i české přátele. 

Respondentka č. 10 je většinu času se svoji francouzskou rodinou, její „místní“ přátelé 

jsou ale převážně Češi.

Respondentka č. 11 tráví volný čas spíše s Čechy, pracuje ale ve Francouzském 

institutu, kde je většinu času v kontaktu s Francouzi. 

Respondenti č. 14 a č. 16 vidí, co se trávení volného času s lidmi určité národnosti 

týče, jistý vývoj v čase. Respondent č. 14 trávil volný čas dříve více s Čechy, dnes 

s Francouzi.

U respondentky č. 16 můžeme pozorovat opačný vývoj. Na začátku jejího pobytu na 

českém území se stýkala převážně s Francouzi, s postupem času začala trávit čas i s Čechy, 

anglicky mluvícími lidmi, a to často se smíšenými páry (Čech a cizinec).

Respondentka č. 17 tráví čas s Francouzi, Čechy i lidmi dalších národností.

Respondent č. 20 tráví čas hlavně se svoji rodinou, stýká se ale i s francouzskou 

komunitou, ke které ho váže pracovní závazek, také společně hrají pétanque.
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3.3.7 Jaké národnosti je partner/ka Francouzů žijících na českém území?

Značnou část respondentů tvoří ti, jejichž partnerem/partnerkou je Čech/Češka. Jsou to 

respondenti č. 5, č. 6, č. 11, č. 12, č. 14, č. 15, č. 18 a č. 20. Respondent č. 14 svoji českou 

ženu poznal ve Francii.

Partner/partnerka respondentů č. 1, č. 2, č. 7, č. 8, č. 10, č. 16, č. 17 a č. 19 je 

francouzské národnosti. Nutno podotknout, že respondenti č. 7 a č. 8 mají za sebou 

manželství s Čechem/Češkou. Zajímavé také je, že respondentky č. 2 a č. 10 poznali své 

francouzské manžely v České republice. 

Partnerem respondentky č. 4 je Portoričan, partnerkou respondenta č. 9 je Ruska.

Respondent č. 13 měl v době, kdy žil v České republice, slovenskou přítelkyni. Poté 

žil s českou přítelkyní, v té době už ale byl zpět ve Francii. 

3.3.8 Liší se životní styl Francouzů v České republice od jejich životního stylu 

ve Francii?

První skupinu tvoří respondenti, kteří tvrdí, že se jejich životní styl po příchodu do 

České republiky nezměnil. Jsou to respondenti č. 1, č. 12, č. 15, č. 16, č. 17 a č. 19. 

Respondentka č. 1 říká, že Francouzský institut, ve kterém pracuje, je „microfrance“ 

(„mikrofrancie“). 

Respondentka č. 12 za jediný rozdíl považuje, že nyní jezdí na kole. 

Respondent č. 15 považuje za odlišné stravování.

Respondentka č. 16 říká, že ona a její partner (také Francouz) nejsou „des expatriés à 

proprement parlé“ („vysloveně vystěhovalci“).

Druhou skupinu tvoří respondenti, podle nichž se jejich životní styl v České republice 

od toho, jak žili ve Francii, liší. Jsou to respondenti č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10,   

č. 14, č. 17, č. 18 a č. 20.

Podle respondenta č. 3 je jeho život v České republice hodně odlišný. Říká: „Il est 

plus facile de faire une fête“ („Je snazší slavit.“). Žije tu životním stylem, který nazývá 

„cosmopolite“ („kosmopolitním“, „světoobčanským“).
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Respondentka č. 4 hodnotí svůj „český“ život takto: „Je mange beaucoup plus aux 

restaurants, je sors beaucoup plus, je fais beaucoup plus de sport.“ („Daleko více jím v 

restauracích, mnohem častěji si vyjdu, mnohem více sportuji.“)

V rámci skupiny, která vnímá změnu životního stylu po příchodu do České republiky, 

můžeme vyčlenit respondenty, kteří si myslí, že tato změna není následkem toho, že jsou 

v České republice a ne ve Francii, nýbrž že je dána změnou statusu, postavení, životní situace, 

tedy okolností, které by nastaly i ve Francii a které by i tam s sebou nutně nesly změnu 

životního stylu. Toto stanovisko se týká respondentů č. 5, č. 6, č. 7, č. 9, č. 10, č. 11, č. 14,    

č. 17, č. 18 a č. 20.

Životní styl respondenta č. 6 se změnil, protože v Praze má na rozdíl od Francie, kde 

sdílí byt s rodiče, vlastní bydlení.

Respondent č. 5 říká, že se jeho životní styl v České republice změnil hodně. Ve 

Francii byl student, v Čechách začal pracovat, tady má výbornou práci a to tady získal uznání.

Respondentka č. 7 mluví podobně. Ve Francii nikdy nepracovala, byla studentka. 

Pařížský a pražský život jistě nejsou stejné, jak ale respondentka říká: „J’ai quitté une grande 

ville pour une autre“ („Jedno veliké město jsem opustila kvůli druhému“). A pokračuje: „J’ai 

laissé en France la bonne humeur des Français, l’alimentation et la cuisine française avec 

toutes les pertes que cela comporte.“ („Ve Francii jsem nechala dobrou náladu Francouzů, 

francouzské stravování a kuchyni se všemi ztrátami, které to s sebou nese.“) Ve Francii také 

nechala „la lumière qui est différente et qui nous manque tant en hiver“ („světlo, které je jiné 

a které nám tolik chybí v zimě“). V Praze našla kvalitu života, kterou v Paříži neměla, 

„population moins dense, ville aérée, parcs etc.“ („ne tak hustě zalidněné, vzdušné město, 

parky…“). Podle respondentky v Praze najdeme „les joies d’une ville de province avec des 

avantages d’une capitale“ („radosti provinciálního města s výhodami města hlavního“).

Respondent č. 9 má také pocit, že změna jeho životního stylu není dána tím, že je 

v České republice, ale tím, že Praha je veliké město „avec plein d’activité à faire“ („kde se 

toho dá hodně podniknout“). Sám totiž pochází z malého města. Nyní může cestovat atd.

Respondentka č. 10 říká, že jí pro porovnání jejího českého a francouzského životního 

stylu chybí „points de comparaison“ („oblasti, které by se daly srovnat“). Když žila ve 

Francii, byla studentka a svobodná. Jak říká, je to „un mode de vie très différent de ma realité 

actuelle…“ („je to způsob života, který od mé současné situace velmi liší…“). 
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Respondentka č. 11 také byla ve Francii studentka, nepracovala tam, neměla děti. 

Tvrdí, že rozdíl není v zemích, ale v životní fázi.

Podle respondenta č. 14 se jeho životní styl v Čechách od toho francouzského liší 

„complètement“ („naprosto“). Ve Francii byl student. Je to prý spíše otázka věku. Nyní své 

pocity popisuje takto: „J’ai l’impression de tout le temps travailler.“ („Mám dojem, že 

neustále jenom pracuji.“) 

Rovněž respondentka č. 18 byla ve Francii studentka. Je tu ale i další rozdíl - ve 

Francii trávila více času na večeři u přátel, protože lidé se tam prý mnohem více zvou k sobě 

domů.

Životní styl respondentky č. 17 se v Čechách změnil, protože ve Francii pracovala 

dvanáct až patnáct hodin denně a neměla děti. Pochází z Marseille, „ville assez dangereuse le 

soir pour les femmes“ („města, které je pro ženy večer dost nebezpečné“). Tady je podle ní 

mnohem jednodušší „vyjít si“. Je tu také hodně hřišť pro děti.

Respondent č. 8, který pochází z venkovského prostředí, si na život v Praze rychle 

zvykl. „Mais la cuisine m’a manqué“ („Ale kuchyně mi chyběla“), říká. Taky se mu stýskalo 

po rodině a přátelích. Pracovní prostředí je podle něj velmi odlišné od francouzského. 

Životní styl respondenta č. 20 se změnil kvůli odlišnému pracovnímu postavení a 

rodinnému stavu. Ve Francii byl svobodný. Pracoval, kdy potřeboval, hodně cestoval. Zde 

pracoval s plným nasazením, což vyžaduje řád. Roku 1992 se oženil, a to, jak říká, také 

vyžaduje řád.

Respondenti č. 2 a č. 13 odpovídají váhavě – něco se změnilo, něco ne.

3.3.9 Jakou školu navštěvují děti Francouzů žijících na českém území?

Respondenti č. 1, č. 3, č. 4, č. 6, č. 9, č. 13, č. 15 a č. 18 děti nemají. Respondentka č. 

17 má dítě ani ne dvouleté.

Děti respondentů č. 2, č. 8, č. 11 chodí nebo chodily do české školy. Respondentka č. 

2 říká, že si to tak přeje kvůli češtině (doma se mluví francouzsky, protož oba rodiče jsou 

Francouzi).
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Do české mateřské školy docházejí děti respondentů č. 10, č. 16 a č. 19. Děti 

respondentky č. 10 zároveň chodí do přípravných kurzů (cours préparatoires) na francouzské 

lyceum, kde ale navštěvují sekci pro děti, jejichž mateřským jazykem je čeština (filière 

tchèque langue maternelle). 

Respondent č. 20 má dvojčata, z nichž chlapec navštěvuje českou školu a dívka 

francouzské lyceum. 

Děti respondentky č. 7 na české škole prošly prvním stupněm, nyní jsou na 

francouzské škole. 

Respondent č. 14 poslal dceru do francouzské školy, protože v českých se prý málo 

pracuje.

Respondent č. 5, jehož dcera je v předškolním věku, by si přál, aby chodila na 

francouzské lyceum, a to kvůli francouzské maturitě.

Respondent č. 15, který děti nemá, by je poslal do české nebo bilingvní školy.

3.3.10 Jak by Francouzi popsali typického Čecha?

Respondenti č. 3, č. 7, č. 8, č. 10, č. 11, č. 19 tvrdí, že nechtějí zobecňovat, a tak 

žádnou charakteristiku nenabídli. Respondent č. 8 říká: „Comme partout il y a des gens biens 

et d’autres parfaitement antipathiques.“ (Je to jako všude, jsou tu dobří lidé a jiní, kteří jsou 

dokonale nepříjemní.“) Podle respondentky č. 10 je Čech zkrátka „un homme…“(„muž“). 

Podle respondentky č. 11 je každý člověk jiný, český muž má prý ale silnější vztah k matce. 

Respondenti č. 5 a č. 12 nevidí mezi Čechy a Francouzi výrazné rozdíly. Respondent 

č. 5 si myslí, že v rámci evropské kultury to je stejné. A dodává: „Průměrný Francouz je 

stejně pitomý jako průměrný Čech.“

Nemalá část respondentů se při popisování typického Čecha uchyluje k rozlišování 

Čechů podle generací. Jsou to respondenti č. 1, č. 6, č. 9 a č. 20.

Respondentka č. 1 mluví o „staré“ („vieille génération“) a „nové“ generaci („nouvelle 

génération“). Muž z této staré generace je podle ní „macho qui met les pieds sur la table“ 

(„macho, který si dává nohy na stůl“), kdežto muži z nové generace jsou „comme les 

Français“ („jako Francouzi“). 
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Také respondent č. 6 vidí rozdíl v generacích. Mladí jsou podle něj stejní jako všichni 

Evropané. „Staří“ jsou nesympatičtí, trpí frustrací ze života, stresem. Dává je do protikladu   

k francouzským bonvivánům. Respondent mluví i o střední generaci. Ta je prý stejná jako 

všude, komunismus zažila jen v mládí, nezměnilo ji to. Je ale stresována prací, což ale, jak 

dodává, platí i pro Paříž. 

Respondent č. 9 také mluví o „mladých“, kteří poznali komunismus jen málo. Jsou 

„plus européens, plus ouverts“ („evropštější, otevřenější“). Naproti tomu „les adultes“ 

(„dospělí“) jsou „très fermés“ („velmi uzavření“). Poté, co se změnil politický režim, „ils 

sont perdus“ („jsou ztracení“). Ti, co zbohatli při podnikání, jsou prý otevření. 

Respondent č. 20 tvrdí, že Čech jeho generace je málo průbojný a nevěří ve svoje 

kvality, zároveň si ale myslí, že je chytřejší než ostatní. Oproti Francouzům je Čech 

sportovnější, znalejší zeměpisu a dějepisu. Češi ale nechápou vnitřní řád a podnikovou 

kulturu, vyžadují přesný řád, přesná zadání, Francouz je sebejistější, i když má menší 

profesionální zázemí, jeho sebejistota je dána kulturou a historií země. Jak ale říká, nová 

generace je jiná – „kluci“ si začínají více věřit.

Už respondent č. 9 si všiml, že Čech je velmi uzavřený. Jako typicky českou tuto 

vlastnost vnímají i respondentky č. 2, č. 4 a č. 17. Respondent č. 9 říká, že Čech je „refermé 

sur lui-même quand on le voit du premier coup“(„uzavřený do sebe, když ho vidíme poprvé“). 

Respondentka č. 2 si myslí, že Čech je oproti Francouzi klidnější, uzavřenější, až moc 

uzavřený, má prý blíž k přírodě.

Slovy respondentky č. 4 je český muž „plus résérvé, plus timide, moins 

communicatif“ („rezervovanější, nesmělejší, méně sdílný“) než Francouz.

Respondentka č. 17 popisuje českého muže takto: „un peu rustre, comme un ours, 

gentil, mais pas facile d’accès“ („trochu hulvátský, jako medvěd, milý, ale těžko se k němu 

dostává“). A dodává: „Les hommes tchèques restent beaucoup entre eux.“ („Čeští muži 

zůstávají hodně mezi sebou.“)

Respondenti č. 13 a č. 18 hodnotí negativně vzhled typického Čecha. 

Respondentka č. 18 si myslí, že český muž je oproti Francouzi „plus sauvage, nature“ 

(„více divošský, přírodnější, přirozenější“). Francouzi se o sebe více starají – dbají na účes a 

oblečení. Respondentka si také všimla, že čeští muži mají často dlouhé vlasy.
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Respondent č. 13 popisuje Čecha takto: Čech je „mal habillé, mal rasé, buveur de 

bière“ („špatně oblečený, špatně oholený, piják piva“).

Na pití piva jako typickou českou vlastnost upozorňují kromě respondenta č. 13 také 

respondenti č. 5, č. 14 a č. 16. 

Respondent č. 14 říká, že typický Čech pije hodně. Respondent to pokládá za „point 

négatif“ („zápor“). O českém muži říká také: „Ça évolue.“ („Vyvíjí se to.“)

Pro respondentku č. 16 je typický český muž „un buveur de bière, sportif pour les plus 

jeunes, moins pour les plus âgés, assez indépendant“ („piják piva, sportovní co se mladých 

týče, méně už co se týče starších lidí, dost nezávislý“).

Respondent č. 5 říká, že typický Čech se dívá na fotbal, na hokej, více pije pivo, méně 

vaří a méně se věnuje domácím pracím. Je to „macho“ – ale jiný než ten francouzský, je 

individualističtější, má větší zájem o peníze.

Dva poslední respondenti zmínili individualismus (respondenti č. 5 a č. 16). O této 

vlastnosti v souvislosti s typickým Čechem mluví i respondent č. 15. Typický respondent je 

podle něj „assez individualiste, il n’est pas rebèle, assez nonchalant“ („větší individualista, 

není rebel, značně nedbalý“).

Respondenti č. 5 a č. 6 se při popisování typického Čecha zmínili o další vlastnosti: 

rasismu. Podle respondenta č. 5 mají v sobě Češi rasismus zakořeněný. 

Respondent č. 6 říká, že v Čechách je rasismus otevřenější než ve Francii, což ho 

nepříjemně překvapilo.

Další postřehy se týkaly politiky. Mluví o ní respondenti č. 6 a č. 9.

Podle respondenta č. 6 typický Čech hodně času věnuje kritizování politiky. Francie je 

podle něj levicovější společnost, česká společnost je prý pravicovější.

Respondenta č. 9 šokovalo, jak málo lidí se o politiku zajímá, lidé prý mají „idée assez 

négative de la politique“ („o politice dost zápornou představu“). Češi se domnívají, že „les 

politiques sont tous pareils“ („politici jsou všichni stejní“).
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3.3.11 Jaká je podle Francouzů česká žena?

Respondenti č. 3, č. 7, č. 8, č. 10, č. 19 si ani v tomto případě nepřejí zobecňovat.

Skupinu respondentů tvoří ti, kteří pozitivně hodnotí vzhled české ženy. Jsou to 

respondenti č. 4, č. 13 a č. 18.

Respondentka č. 4 k tomu jednoduše říká: „Les filles sont jolies.“ („Dívky jsou 

hezké.“)  

Respondent č. 13 hodnotí českou ženu jako „mignonne et élégante“ (roztomilou a 

elegantní“).

Respondentka č. 18 Češky dělí do dvou kategorií. Mladé dívky jsou „fines et jolies“ 

(„štíhlé a hezké“), pak tu jsou také ženy, které jsou „obézní“ po tom, co měly dítě. Podle 

respondentky je to ve Francii daleko více „melangé“ („promíchané“), a to kvůli imigraci. 

Respondentka si všímá, že v České republice je málo imigrantů, a to hlavně v Českých 

Budějovicích, kde žije.

Zbytek respondentů se více méně dá rozdělit do dvou skupin.

První skupina mluví o Češce jako o silné, tradiční ženě, která se stará o domácnost a 

rodinu. V tomto duchu vypovídají respondenti č. 1, č. 2, č. 4, č. 5, č. 11, č. 14 a č. 15.

Podle respondentky č. 1 jsou české ženy „très dynamiques qui n’aiment pas 

s’imposer“ („velmi dynamické, nerady se prosazují“), dále také „plus organisées que les 

Françaises“ (organizovanější než Francouzky“).

Respondentka č. 2 říká, že Češka je ve srovnání s Francouzkou silnější a musí vést 

domácnost. 

Respondentka č. 4 si myslí, že Češky jsou oproti Francouzkám „moins indépendantes, 

plus traditionnelles“ („méně nezávislé, tradičnější“). 

Stejně tak respondent č. 5 tvrdí, že české ženy žijí tradičněji než Francouzky (např. 

v oblasti vaření, péče o děti). 
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Respondentka č. 11 o českých ženách říká, že jsou racionální, berou věci, jaké jsou. 

Dále pak, že jsou hodně silné a „vydrží strašně moc“. Francouzky jsou naproti tomu prý 

pohodlné, svým způsobem sobecké. České ženy se tu hodně obětují. Respondentka říká: 

„Hodně obdivuji české ženy, tolik si nestěžují.“

Podle respondenta č. 14 jsou české ženy „moins emancipées“ („méně 

emancipované“) a hodně se starají o byt.

Respondent č. 15 tvrdí, že Češka je „accomodante“ („ochotná, snášenlivá“), a ve 

srovnání s Francouzkou „plus dévouée à sa famille“ („oddanější své rodině“). 

Respondenti č. 12 a č. 14 v této souvislosti upozorňují na dlouhou mateřskou 

dovolenou, která je v České republice uzákoněna.65

Do druhé skupiny můžeme zařadit ty respondenty, kteří o české ženě mluví naopak 

jako o ženě otevřené a nezávislé.

Respondent č. 3 se domnívá, že Češka je ve srovnání s Francouzkou „plus ouverte à la 

communication, à langue étrangère“ („otevřenější komunikaci, cizí řeči“), dále pak úsměvu 

nebo rozmluvě na ulici.

Respondentka č. 16 popisuje Češku takto: „indépendante, qui aime s’habiller assez 

sexy, n’ayant pas peur des agressions“ („nezávislá, ráda se obléká dost vyzývavě, aniž by 

měla strach z napadení“).

Respondentka č. 17 dává Češky zase do kontrastu s českými muži. Říká, že české ženy 

jsou „beaucoup plus ouvertes et curieuses que les hommes tchèques“ („daleko otevřenější a 

zvědavější než čeští muži“). To ale platí „surtout pour les jeunes, les femmes âgées sont plus 

froides“ („hlavně pro mladé, starší ženy jsou chladnější“). 

Podle respondenta č. 20 je česká žena aktivní, komunikativní, samostatná a má „větší 

tah na branku“ než Francouzka. Češka o sobě pochybuje. „Zbytečně,“ dodává respondent. Po 

jeho příjezdu do Československa ho velmi překvapilo, že „holky“ rozhodovaly o věcech 

mnohem více než muži. Podle něj je to výsledek komunistického režimu.

                                                            
65 Mateřská dovolená trvá v České republice 28 týdnů, rodičovská dovolená do 3 let věku dítěte. (www.e-
advokacie.cz), ve Francii mateřská dovolená trvá 16 týdnů, rodičovská dovolená je pak rovněž do 3 let věku 
dítěte (www.mpsv.cz).  
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3.3.12 Jak se Francouzi dívají na český životní styl?

Názory a postřehy respondentů k tématu českého životního stylu byly rozmanité. 

Nějaké styčné body ale stejně nalezneme. 

Část respondentů chápe jako vlastnost typickou pro český životní styl silnou vazbu na 

rodinu a tradiční hodnoty. V tomto duchu vypovídají respondenti č. 5, č. 11 a č. 17.

Podle respondenta č. 5 je pro Čechy rodina důležitější a žijí tradičnějším stylem 

života.

Respondentka č. 17 shledává český životní styl „très centré sur la famille“ (velmi 

zaměřený na rodinu“), a to „plus qu’en France“ („více než ve Francii“). Říká ale, že nezná 

český životní styl „au sein d’une famille tchèque“ („uprostřed české rodiny“), takže o něm 

nemůže mnoho říct.

Podle respondentky č. 11 Češi nejsou tolik zkažení konzumerismem a jsou zvyklí 

vařit.

S tradičním způsobem života souvisí i vztah k přírodě, který v souvislosti s českým 

životním stylem zmiňují respondenti č. 4, č. 5, č. 7 a č. 8. Respondenti č. 3, č. 4, č. 5 také 

mluví o sportu, který podle nich tvoří podstatnou složku českého života.

Respondent č. 5 říká, že Češi ve srovnání s Francouzi více sportují a chodí do přírody.

Respondentka č. 7 se domnívá, že Češi mají rádi přírodu a „sortent plus „se 

promener“ que les Français“ („chodí „projít se“ více než Francouzi“).

Podle respondentky č. 4 Čech „passe beaucoup de temps dans la nature“ („tráví 

hodně času v přírodě“) a „fait beaucoup de sports“ („dělá hodně sportů“). V České 

republice ale platí i: „Les gens vont beaucoup dans les bars.“ („Lidé hodně chodí do barů.“)

Pro respondenta č. 3 je česká společnost „société de deux aspects : beaucoup de gens 

fait du sport“ („společnost dvojího rázu – mnoho lidí se věnuje sportu“), ale na druhé straně 

je tu značná „consommation d’alcool“ („konzumace alkoholu“). Podle respondenta je tato 

kombinace „rigolo“ („legrační“).
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Vidíme, že poslední dva respondenti (č. 3 a č. 4) si všimli určitého českého konfliktu 

mezi láskou k přírodě a sportu na jedné straně a náklonnosti k alkoholu a hospodám (barům) 

na straně druhé. 

I respondentka č. 18 poznamenává, že v České republice se hodně chodí do hospody, 

přičemž, jak říká, to není dobré místo pro kontakt.

V tomto bodě se dostáváme k jiné důležité vlastnosti, podle Francouzů tolik příznačné 

pro český životní styl: uzavřenosti. Mluví o ní respondenti č. 1, č. 2, č. 4 a č. 9.

Podle respondentky č. 1 je český životní styl „refermé sur lui-même“ („uzavřený do 

sebe“), je to „mode de vie très routiné, c’est toujours la même chose“ („velmi rutinní způsob 

života, pořád to samé“).

Respondentka č. 2 doslova říká, že s českým životním stylem by bylo potřeba 

„zatřást“. Vadí jí, že Česká republika je malá společnost a malá země. Kdyby prý potkala 

černocha, vzala by ho do náruče, chybí tu otevřenost. Rozdíly mezi rodinami jsou prý ve 

Francii větší. Jak ale podotýká, rasismus ve Francii je stejný, francouzská společnost se sice 

tváří, že rasistická není, ale skutečnost je jiná. 

Podle respondentky č. 4 Češi „restent chez soi, ils se couchent tôt, ils se lèvent tôt“ 

(„zůstávají doma, vstávají brzo, chodí spát brzo“).

Respondent č. 9 říká vysloveně: „Il n’y a pas de sociabilité.“ („Chybí tu 

společenskost.“) Životní styl Čechů charakterizuje takto: „métro, boulot, dodo“ („do metra, 

do práce, do postýlky“). Říká, že po práci jdou Češi, ale i Francouzi, „directement à la 

maison“ („přímo domů“), kdežto Anglosasové jdou po práci do klubu.

Respondenti č. 4 a č. 9 se zmiňují o českém dni, během kterého se brzy vstává a také 

brzy uléhá. Stejný dojem mají i respondenti č. 14 a č. 18.

Respondent č. 14 si myslí, že český životní styl vypadá takto: „finir de travailler et 

boire une bière“ („skončit s prací a vypít si pivo“). Dále říká: „On commence beaucoup plus 

tôt et finit beaucoup plus tôt.“ („Začíná se a končí mnohem dřív.“) Výsledkem je „la journée 

plus courte“ („daleko kratší den“), raději by si vyšel večer.

Respondentce č. 18 se český životní styl ne vždy líbí. Říká, že Češi začínají ráno 

pracovat mnohem dříve, odpoledne je pak ale volnější.
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Skupinu respondentů tvoří také ti, kteří se domnívají, že český životní styl je stejný 

jako ten francouzský, nebo je mu alespoň podobný. Jsou to respondenti č. 5, č. 9 a č. 16.        

U těchto respondentů ovšem vždy slyšíme nějaké to „ale“. 

Výhrady respondenta č. 9, že českému životnímu stylu chybí společenskost, jsme 

viděli výše. Jinak se to ale podle něj má s českým i francouzským životním stylem stejně. 

Respondent říká: „Quand tu fais le shopping à Prague, tu vas à Zara, quand tu fais le 

shopping à Paris, tu vas à Zara.“ („Když jdeš nakupovat v Praze, jdeš do Zary, když jdeš 

nakupovat v Paříži, jdeš do Zary.“)

Respondentce č. 16 se zdá být odlišný život českého páru. Všimla si, že Češi sice žijí 

spolu, ale ven chodí každý zvlášť, „fille entre filles et garçon entre garçons“ („holka mezi 

holky a kluk mezi kluky“). Respondentka dodává: „Le reste, style de vie identique.“ („Co se 

zbytku týče, životní styl je totožný.“)

Respondent č. 5 říká, že stejný životní styl jako ve Francii má například ten, kdo 

pracuje ve firmě. Francouzi jsou akorát lépe oblečení, i když to platí spíše pro Paříž. V této 

souvislosti se respondent zmiňuje o pověstných ponožkách v sandálech, které u Čechů vídá.

Respondent mluví o dalším rozdílu v českém a francouzském životním stylu. Lidé     

z české střední třídy se prý špatně stravují, jedí rychle, tučně, jejich strava je chudá na 

zeleninu. To se prý ale mění, i díky příchodu bio potravin.

I respondentka č. 4 se zmiňuje o „cuisine grasse“ („tučné kuchyni“).

Zdá se také, že respondenti vnímají českou společnost jako společnost bez rozdílů. 

V tomto duchu mluvila už respondentka č. 2, když se zmínila o mnohem větších rozdílech 

v rámci francouzských rodin. 

Podobný názor zaznívá se strany respondenta č. 15. Podle něj český životní styl není 

tolik proměnlivý jako ve Francii, není tu tolik rozdílů. Říká, že ve Francii se životní styl 

hodně liší podle regionu.

Respondenti č. 3, č. 7, č. 8 a č. 20 ale rozdíly v rámci české společnosti a českého 

životního stylu vidí. Podle všech těchto respondentů je takový rozdíl znatelný, porovnáme-li 

různé generace. Respondentka č. 7 rozlišuje „la jeune génération et les plus âgés“ („mladou 

generaci a „starší“ lidi“). 
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Respondent č. 20 popisuje příslušníky „staré“ generace takto: nadávají, ale neumějí jít 

do ulic, nadávají bez formulace negativity. Mladá generace je jiná – cestuje, mezi ní a tou 

francouzskou není velkého rozdílu, došlo k neskutečnému sblížení. 

To ale není vše. Respondenti č. 7 a č. 8 nacházejí další rozdíl. Respondentka č. 7 

oproti ostatním respondentům tvrdí, že někteří Češi jsou dosti společenští a „aiment la vie en 

groupe“ („líbí se jim život ve skupině“), dále, že hodně cestují do ciziny. „Mais il y a une 

différence entre les Tchèques de Prague et de grandes villes et ceux qui n’ont pas le même

niveau de vie.“ („Je ale rozdíl mezi Čechy z Prahy a dalších velikých měst a těmi, kteří 

nemají stejnou životní úroveň.“)

Jsou také respondenti, kterým český způsob života zkrátka vyhovuje. Jsou to 

respondenti č. 10 a č. 19.

Respondentka č. 10 říká: „C’est un style de vie qui me convient, même si je pense que 

nos racines françaises se ressentent dans notre vie quotidienne familiale.“ („Je to životní styl, 

který mi vyhovuje, i když si myslím, že naše francouzské kořeny jsou v našem každodenním 

rodinném životě znát.“) 

Respondent č. 19 hodnotí svůj vztah k českému životnímu stylu takto: „J’en suis très 

très proche.“ („Jsem mu velmi, velmi blízký.“)

Výše jsme viděli, že respondenti č. 3 a č. 4 si všimli konfliktu mezi českou láskou       

k hospodám a k přírodě. Respondent č. 20 zaznamenal další rozpor.

Respondent říká, že to, co je „strašně zajímavé u Čechů“, je konflikt neskutečného 

komplexu méněcennosti („jsme malá země, je nás málo“) a přehnané domněnky, že toho 

víme více, než ostatní, protože jsme kulturní národ a prožili jsme těžké doby. „Obojí je 

špatně,“ dodává respondent. „Jsme normální národ,“ pokračuje. Francouzi podle něj mají 

ohromnou výhodu, že nikdy nebyli v nebezpečí neexistence, Češi to v sobě nesou.

Další postřehy jsou ojedinělé a spíše útržkovité.

Respondent č. 6 si například všiml, že je více Pražanů, kteří nemají rádi Prahu, než 

Pařížanů, kteří nemají rádi Paříž. 

Respondentka č. 12 zase nemá ráda „maisons de campagne“ („chaty“), dále 

poznamenává, že se tu dá lyžovat, že za Prahou se hned dá sportovat, což je jednodušší než 
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v Paříži. Svůj postoj k českému životnímu stylu jinak hodnotí slovy: „Ca dépend.“ („Přijde 

na to.“) 

Podle respondenta č. 13 je český způsob života „sans prétention, assez simple“ 

(„nenáročný, dost prostý“).

3.3.13 Jaký je postoj Francouzů k české kuchyni?

Velkou část respondentů tvoří ti, kteří českou kuchyni označili za těžkou („lourde“). 

Jsou to respondenti č. 1, č. 3, č. 9, č. 13, č. 14, č. 18 a č. 20. Pro respondenta č. 9 je dokonce 

„difficile pour manger“ („jí se obtížně“).

Pro mnoho respondentů je česká kuchyně také tučná („grasse“). Jsou to respondenti 

č. 1, č. 4, č. 8, č. 15, č. 17 a č. 20.

Respondentům u české kuchyně také chybí vytříbenost a sofistikovanost. V tomto 

duchu hovoří respondenti č. 4, č. 13, č. 16, č. 20. Podle respondentky č. 4 je česká kuchyně 

„pas très sophistiquée“ („ne příliš rafinovaná“). Podle respondent a č. 13 je zase „pas très 

élaborée“ („ne příliš propracovaná“). Responentka č. 16 říká vysloveně : „La cuisine 

française est plus raffinée.“ („Francouzská kuchyně je vytříbenější.“) Stejně tak respondent 

č. 20 tvrdí, že česká kuchyně je „bez nápaditosti“, kdežto ta francouzská je pestrá, lehká a 

zábavná. 

Respondentka č. 17 říká: „Dans l’ensemble, je trouve la cuisine tchèque souvent trop 

salée ou trop sucrée.“ („Celkově mi česká kuchyně často připadá buď přesolená, nebo 

přeslazená.“)

Respondentka č. 18 nemá ráda, jakým způsobem se v Čechách upravuje maso.

Česká kuchyně podle respondentů také postrádá rozmanitost. Myslí si to respondenti 

č. 5, č. 7, č. 8, č. 10, č. 12, č. 14 a č. 18. Respondent č. 8 tvrdí, že česká kuchyně je „très peu 

diversifiée“ („značně málo rozmanitá“), podle respondentky č. 12 „pas variée“ („není 

pestrá“), podle respondenta č. 14 „souvent pareille“ („často stejná“), respondentka č. 18 ji 

označuje slovy „pas très intéressante“ („ne příliš zajímavá“).

Respondentka č. 7 k tomu říká: „Il était inutile de regarder le menu au restaurant 

dans les années 90.“  („V 90. letech bylo zbytečné dívat se v restauraci na jídelní lístek.“) 

Vždy byl prý stejný: španělský ptáček, guláš, řízky, smažený sýr a svíčková.
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Respondentka č. 10, která téměř nejí maso, říká : „Le choix est donc pour moi assez 

restreint...“ („Výběr tedy mám značně zúžený…“)

A co přesně české kuchyni chybí? Podle respondentů č. 8, č. 14, č. 15 a ř. 19 je to 

zelenina. Ovoce jmenují respondenti č. 8 a č. 15. Respondentovi č. 14 chybějí plody moře, 

respondentovi č. 15 zase „pain“ („chleba“ - myšleno bageta), který se přikusuje k jídlu.

Podle respondenta č. 8 česká kuchyně nezná zeleninu, a to ani tu nejběžnější, a neumí 

ji tedy ani připravit.

Respondenti č. 5 a č. 18 také české kuchyni vytýkají, že není zdravá. Podle 

respondentky č. 17 je v české kuchyni „beaucoup de fritures“ („hodně smažených jídel“).

Českou kuchyni vysloveně nemají rádi respondentky č. 4 a č. 11. Respondentka č. 16 

na téma české kuchyně říká : „Vous demander à des Français, alors nous ne seront pas très 

positifs…“ („Ptáte se Francouzů, nebudeme tedy příliš pozitivní…“)

Francouzům také vadí, že pro Čechy není jídlo potěšení. Respondentka č. 2 říká, že 

Češi jedí, aby se nakrmili, Francouz jí kvůli potěšení. Respondent č. 8, francouzský šéfkuchař, 

jde ještě dál. „Beaucoup de Tchèques se nourissent sans connaître le plaisir du bon goût,“ 

(„Mnoho Čechů se živí, aniž by znali požitek z dobré chuti.“) říká. A pokračuje : „Cela se 

reflète ensuite par un esprit fermé et un manque de communication avec l’extérieur.“ („Toto 

se odráží v nepřístupném duchu a chybějící komunikaci s okolím.“) 

Respondent říká také : „Le Tchèque moyen est capable d’engloutir son repas en dix 

minutes debout.“ („Běžný Čech je schopen zhltnout jídlo vestoje za deset minut.“) To, že Češi 

jedí příliš rychle, vadí i respondentovi č. 14.

Na českou kuchyni se ale objevily i pozitivní názory. Vysloveně rádi ji mají 

respondenti č. 1, č. 12, č. 13, č. 14, č. 18 a č. 20. Respondent č. 6 je s ní spokojený, přestože 

přiznává, že je velmi vybíravý.

Respondent č. 13 říká: „J’aime bien en fait, c’est simple mais c’est bon. En revanche, 

le vin tchèque n’est pas très bon, je trouve.“ („Vlastně ji mám moc rád, je jednoduchá, ale 

dobrá. České víno mi naproti tomu dobré nepřipadá.“)
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Vypadá to, že daleko nejoblíbenější jsou jídla domácí a tradiční. Domácí jídlo oceňují 

respondenti č. 2, č. 8 a č. 11. Respondentovi č. 5 chutnají některá staročeská jídla.

Respondentka č. 10 říká: „J’aime les plats typiques.“ („Mám ráda typická jídla.“)

Respondent č. 8, francouzský šéfkuchař, mluví o „les babičky et les mamans“. Podle 

něj v České republice vaří prakticky bez výjimky pouze tyto ženy, a právě tyto ženy „ont 

développé, avec ce qu’elles avaient comme produits, une bonne cuisine familiale“ („vyvinuly, 

s výrobky, které měly k dispozici, dobrou domácí kuchyni“). V českých rodinách prý jí velmi 

dobře. „Guláš, vánočky, koláčky etc. sont maitrisés à la perfection !“ („Guláš, vánočky, 

koláčky a další jsou zvládány dokonale!“)

Tradiční guláš velmi chutná nejen respondentovi č. 8, ale také respondentům č. 6,      

č. 16 a č. 18. Dobré pivo oceňují respondenti č. 6 a č. 17. Respondentka č. 16 říká: „Il faut 

que les Tchèques gardent les knedliky et la goulash, c’est un régale.“ („Je třeba, aby si Češi 

ponechali guláš a knedlíky, je to jejich regální právo.“) 66

Respondentka č. 18 říká: „J’adore les buchty.“ („Zbožňuji buchty.“) Miluje také 

vánoční perníčky, tedy hlavně sladké.

České polévky mají rádi respondenti č. 1, č. 5 a č. 16. Respondentka č. 16 je přímo 

zbožňuje. 

Podle respondentky č. 17 nalezneme v české kuchyni „quelques bonnes viandes : 

porc, canard et volaille“ („nějaká dobrá masa – vepřové, kachna a drůbeží“).

Také se objevuje názor, že česká kuchyně je na cestě ke zlepšení. Tento názor 

zastávají respondenti č. 7 a č. 19. Respondentka č. 2 si dokonce myslí, že k zlepšení už došlo.

Respondentka č. 7 říká: „Aujourd’hui, il y a une volonté d’évoluer et c’est tant 

mieux.“ („Dnes tu je vůle ke změně a je to o tolik lepší.“)

Respondent č. 19 říká, že v české kuchyni chybí zelenina, „mais ça viendra“ („ale to 

přijde“).

Respondent také říká, že česká kuchyně je „à premier vue pas variée mais quand on 

s’y penche on trouve pas mal de plats différents...“ („na první pohled nerozmanitá, ale když 

k ní chováme náklonnost, najdeme hodně různých jídel…“)
                                                            
66 Régale (m), francouzský historicko-právní termín pro regální právo francouzských králů. (Neumann a Hořejší, 
1974)
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3.3.14 Co pro Francouze znamená česká kultura?

Kladný vztah k české kultuře, ať už v jakékoli rovině, mají respondenti č. 1, č. 7, č. 10, 

č. 12, č. 13, č. 16, č. 18, č. 19 a č. 20.

Respondentka č. 1 o ní říká: „C’est très fin.“ („Je velmi důvtipná.“) A také: „Ça fait 

du bien.“ („Člověku je z ní příjemně.“) 

Postoj respondentky č. 7 zní takto: „D’une façon générale, l’art est noble ici et pris 

très au sérieux.“ („Obecně vzato je zdejší umění noblesní a branné velmi vážně.“)

Respondentka č. 12 je českou kulturou „fascinée“ („fascinována“). 

Respondent č. 19 se zase domnívá, že „le peuple tchèque est un peuple très cultivé“ 

(„český národ je velmi vzdělaný, kultivovaný“).

Pro respondenta č. 20 je česká kultura jednou z významných evropských kultur.

Podle respondentky č. 18 je česká kultura na malou zemi bohatá.

Respondentka č. 10 říká: „La culture tchèque est riche.“ („Česká kultura je bohatá.“)

Respondentka č. 16 to vyjadřuje takto: „La culture tchèque est très riche et très 

intéressante, de grandes personnes dans plusieurs domaines.“ („Česká kultura je velmi 

bohatá a velmi zajímavá, s velkými osobnostmi v mnoha odvětvích.“)

Podle respondenta č. 13, francouzského spisovatele, je česká kultura „extrêmement 

riche“ („neobyčejně bohatá“). Respondent doslova říká: „La culture tchèque est l’un des 

trésors de la culture européenne. J’aime beaucoup l’esprit tchèque, aussi bien en littérature 

qu’au cinéma.“ („Česká kultura je jedním z pokladů evropské kultury. Mám velmi rád 

českého ducha, jak v literatuře, tak v kinematografii.“)

Jakou bohatou tedy českou kulturu vidí respondenti č. 10, č. 13, č. 16 a č. 18.

K české literatuře se vyjádřili respondenti č. 1, č. 5, č. 10, č. 13, č. 14, č. 19 a č. 20.

Respondentka č. 1 je podle svých slov „fan de littérature“ („literární fanoušek“).

Respondent č. 5 tvrdí, že je u nás „pár dobrých autorů“. Chybí tu prý ale 

intelektuálové a filosofové. Z tohoto hlediska je česká kultura „intelektuální poušť“. 
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Respondent přes svoji plynulou češtinu preferuje literaturu francouzskou, o té české tvrdí, že 

by ji číst měl.

Také respondentky č. 11 a č. 18, jejichž čeština je téměř perfektní, se přiznávají, že 

v češtině nečtou.

Respondentka č. 10 čte Kunderu, Hrabala, Krause. Že českou literaturu čtou, kromě 

respondentky č. 10 potvrdili respondenti č. 7 a č. 19.

Respondent č. 13 říká: „Kafka est biensûr un immense génie et un écrivain majeur de 

l’histoire de la littérature mondiale, mais avec Kundera, Čapek, Hrabal, et beaucoup 

d’autres, la littérature tchèque est très riche.“ („Kafka je nepochybně prvořadý spisovatel 

historie světové literatury, ale spolu s Kunderou, Čapkem, Hrabalem a mnohými dalšími je 

česká literatura velmi bohatá.“)  

Respondent č. 14, který přiznává, že nezná moderní českou literaturu, se domnívá, že 

český styl psaní je úplně jiný než ve Francii. Pro českou literaturu jsou prý příznačné dlouhé 

věty se spoustou adjektiv. Respondent k tomuto závěru došel poté, co zkoušel číst Boženu 

Němcovou.

Respondent č. 20 tvrdí, že současná česká literatura je na tom lépe než kinematografie 

a že je čtená.

Co se týče konkrétních autorů, Bohumila Hrabala zmínili respondenti č. 10 a č. 13, 

Karla Čapka respondent č. 13, Haška respondent č. 15, Václava Havla respondenti č. 3 a       

č. 12, Franze Kafku respondenti č. 3, č. 9, č. 13 a č. 15. Nejvíce respondentů zmínilo Milana 

Kunderu. Byli to respondenti č. 3, č. 4, č. 5, č. 10, č. 13 a č. 15.

Nejednomu respondentovi v četbě české literatury brání neznalost (či chabá znalost) 

českého jazyka. Jsou to respondenti č. 3, č. 9, č. 16 a č. 17. 

Respondenti č. 6 a č. 7 se přiznávají, že oproti knihám preferují český tisk. Respondent 

č. 6 čte Metro, 21. století a MF DNES.

Samostatnou kapitolu tvoří české filmy. 

Pro respondenta č. 6 byly filmy prvním kontaktem s českou kulturou.
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Zdá se, že oproti nové české kinematografii jsou oblíbenější staré filmy. V tomto 

duchu promlouvají respondenti č. 2, č. 7, č. 11 a č. 20. 

Respondentka č. 7 říká: „J’aime les vieux films tchèques des années 30, 40, 50 et 60.“ 

(„Mám ráda staré české filmy z 30., 40., 50. a 60. let.“)

Respondentka č. 11 je z dnešních filmů vždy zklamaná. Jak říká, čeká na úroveň 

Miloše Formana.

Vztah respondentky č. 2 k české kinematografii a obecně české kultuře se zhoršil. 

Respondentka tvrdí, že nejprve objevila hodně věcí (60. – 80. léta), teď už nabídka není tak 

zajímavá. 

Podle respondenta č. 20 je současná česká kinematografie velice slabá.

Někteří respondenti zase české filmy chválí, a to bez ohledu na dobu, ve které vznikly. 

To se týká respondentů č. 12 a č. 13. Podle respondentky č. 12 jsou české filmy 

„généralement bons“ („obecně dobré“).

Respondent č. 13 říká: „Quant au cinéma tchèque, souvent teinté de surréalisme, il 

produit de très beaux films, très émouvants.“ („Česká filmová tvorba, často s nádechem 

surrealismu, plodí velmi krásné, velmi dojemné filmy.“)

Respondentka č. 18 si myslí, že v české kinematografii nalezneme dobré filmy. 

Všimla si ale, že v komediích a seriálech pořád hrají ti samí herci. Respondentka v této

souvislosti jmenovala seriály Ordinace v růžové zahradě, Ulice a Cesty domů. Česká televize 

podle ní „n’est pas génial“ („není nic moc“), nelíbí se jí, jak jsou dělané české zprávy. 

Stejně tak respondentovi č. 6 se příliš nezamlouvají česká média. Domnívá se, česká 

televize je fádnější než ta francouzská.

Že české filmy sleduje, výslovně uvedli pouze respondenti č. 10 a č. 19. Respondentka 

č. 16 prohlašuje, že české filmy zná. Českou kinematografii naopak nezná respondent č. 9,     

i když prý ví, že je úspěšná. Respondentka č. 17 nemůže filmy sledovat kvůli neznalosti 

češtiny. Respondent č. 8, který ze stejného důvodu nečte české knihy, je prý schopen „suivre 

un film en tchèque“ („sledovat film v češtině“).

Kritický k české kinematografii byl respondent č. 14. České filmy by prý nemohly 

běžet ve Francii, protože v nich jsou klišé. „Déroulement est long, je ne comprends pas le 
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cinéma tchèque,“ („Průběh je zdlouhavý, českým filmům nerozumím,“) říká respondent. Ani 

tvorba režiséra Formana mu není blízká. Forman je podle něj vynikající až po odchodu do 

USA. Alespoň české zfilmované pohádky prý nejsou špatné.

Z konkrétních názvů filmů padly například Musíme si pomáhat, Pelíšky, Na samotě u 

lesa. Respondenti č. 11 a č. 14 zmínili českého režiséra Miloše Formana.

Co se týče české hudební tvorby, českou hudbu poslouchají respondenti č. 10, č. 18. 

Respondentka č. 18 vysloveně říká, že má českou hudbu ráda.

Respondentka č. 7 českou hudbu komentuje takto: „Les Tchèques sont de bons 

musiciens: classique, jazz..., grande tradition.“ („Češi jsou dobří muzikanti – klasická hudba, 

jazz…, je tu veliká tradice.“)

Respondenti č. 5, č. 9 a č. 14 zmínili Antonína Dvořáka, respondent č. 5 jmenoval 

Leoše Janáčka. Respondent č. 14 uvedl jména Karel Gott, Helena Vondráčková.

Respondenti mluvili i o dalších kulturních odvětvích. Respondentky č. 4 a č. 10 

oceňují české komiksy. Respondentka č. 4 říká: „Les Tchèques sont forts à BD“ („Češi jsou 

velmi dobří v komiksech“), a také v animaci.

Respondentka v rámci kulturních činností, ve kterých Češi vynikají, jmenovala také 

design a architekturu.

Respondent č. 20 hovoří o významu českého malířství a sochařství 19. století. 

Současné malířství je ale podle něj v bídném stavu...

Respondentkám č. 4 a č. 12 se líbí bohatá česká divadla.

Respondent č. 6 někdy poslouchá Český rozhlas.

Zbytek postřehů je opět unikátní.

Respondent č. 9 v souvislosti s českou kulturou mluví o Praze. Říká: „Prague est une 

ville de culture.“ („Praha je kulturní město.“)

Respondent č. 6 má v úmyslu se s českou kulturou seznámit blíže.

Respondentka č. 7 říká: „Les artistes tchèques sont assez farfelus, parfois drôles 

(Svatý Václav retourné passage Lucerna, bébé la tour de Žižkov, etc.) parfois insaisissables, 
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mais finalement comme partout.“ („Čeští umělci jsou dost podivínští, někdy legrační (otočený 

Svatý Václav v pasáži Lucerna, děti na Žižkovské věži…), někdy nepochopitelní, ale 

koneckonců jako všude.“) 

Polde respondenta č. 5 je česká kultura oproti francouzské menší a trochu chudší, ale 

žije. Češi podle něj mají obrovský komplex „češství“.

Pro respondenta č. 20 je česká kultura absolutně spjata s vývojem této země. Literární, 

umělecké trendy se prý mnohem rychleji ukazují ve společnosti v Čechách než ve Francii, 

tam součinnost kultury a politiky není pravidlem. Česká kultura je podle něj z tohoto hlediska 

kulturně-sociální.

3.3.15 Jaký je podle Francouzů český humor, liší se od francouzského?

Že se český humor od francouzského liší, se domnívají respondenti č. 1, č. 3, č. 7, č. 8, 

č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 18 a č. 20. Podle respondentky č. 1 se dokonce liší „énormément“ 

(„nesmírně“).

Podle respondentky č. 1 český humor „mets les pieds dans le plat“ („říká věci 

naplno“), český humor je sarkastický.

Respondent č. 5 si myslí, že Češi mají dobrý smysl pro humor, dokonce více než 

Francouzi. 

Podle respondenta č. 15 se český humor liší od francouzského, protože „l’humour 

tchèque est basé sur l’ironie“ („český humor je založen na ironii“). Respondent č. 3 zase 

tvrdí, že český humor je jiný, protože ten francouzský je „basé sur l’ironie“ („založen na 

ironii“) a český na „autodérision“ („výsměchu sama sobě“).

To je důležité, protože velká část respondentů se domnívá, že Češi si mnohem více 

dělají legraci sami ze sebe. V tomto duchu mluví respondenti č. 3, č. 5, č. 10, č. 11, č. 13 a    

č. 18. Ve výpovědi respondentů se v této souvislosti vícekrát opakovalo právě slovo 

„autodérision“. Zaznělo od respondentů č. 3, č. 13 a č. 18.

Respondent č. 3 říká, že v Čechách „on se moque de soi“ („se vysmíváme sami 

sobě“). 

Podle respondentky č. 18 se Češi smějí sami sobě, Francouzi ne.
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Také respondentka č. 10 říká, že „l’humour tchèque est très auto-critique“ („český 

humor je velmi sebekritický“).

Podle respondenta č. 5 jsou Češi schopní udělat si ze sebe legraci. V této souvislosti 

respondent jmenuje postavu Švejka. 

Respondent č. 13 říká: „L’humour tchèque se rapproche plus de l’humour anglais. Il 

est imprégné de non sense, de surréalisme et d’autodérision. C’est le modèle du soldat 

Chveik.“ („Český humor je bližší humoru anglickému. Je plný nesmyslností a výsměchu sám 

sobě. Je to švejkovský typ.“)  

Také respondentka č. 11 se domnívá, že Češi mají větší sebeironii, více jako 

Angličané a „neberou se vážně“.

Vidíme, že ve spojení s touto charakteristikou českého humoru dva poslední 

respondenti (č. 11 a č. 13) pokládají český humor za bližší humoru anglickému. Vyjádřil se 

tak i respondent č. 20, ale podle něj tomu tak je ne proto, že by podstatou českého humoru 

bylo vysmívat se sám sobě, ale protože je černější, a tedy angličtější, než humor francouzský.

Stejně tak respondent č. 13 jmenuje důvody, proč je podle něj český humor více 

anglický. Český humor prý obsahuje „non sense“ a bývá surreálný. Také respondentka č. 12 

má pocit, že český humor je trochu absurdní a „décalé“ („posunutý“). 

Podle respondenta č. 20 je český humor rovněž filosofičtější než humor francouzský. 

Říká: „Pražský humor je židovský humor.“ Podobně mluví respondentka č. 1, která český 

humor pokládá ve srovnání s francouzským za „plus intelligent“ („chytřejší“).

Zajímavé je, že se vyskytl i názor zcela opačný. Podle respondentů č. 6, č. 17 a č. 19 je 

český humor „jednodušší“ než ten francouzský. Respondentovi č. 6 se zdají být jednodušší 

české komedie.

Podle respondenta č. 19 jsou „Français sont moins „simples““ („Francouzi jsou 

méně „jednoduší“, „naivní““). 

Respondentka č. 17 říká: „Je trouve souvent les Tchèques plus naïfs, plus enfants que 

les Français. Les Français sont plus critiques et râleurs en général, on le ressent dans leur 

humour.“ („Češi mi často připadají naivnější, dětštější než Francouzi. Obecně jsou 

Francouzi kritičtější, jsou to větší bručouni, což je znát v jejich humoru.“) 
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Respondent č. 13 tvrdí: „L’humour français est plus satirique, plus inscrit dans un 

contexte socio-politique.“ („Francouzský humor je satiričtější, provázanější se 

sociopolitickým kontextem.“)

S těmito postřehy může souviset i dojem respondentů, že život Čechů je mnohem více 

svázán s humorem, než je tomu ve Francii.

Podle respondenta č. 14 se ve Francii mluví seriózněji, řeč tam není prokládána vtipem 

každé dvě minuty. Čechům toto vtipkování prý brání „développer ses idées“ („rozvinut svoje 

myšlenky“), což Francouzi umějí. 

Respondentka č. 12 k tomu říká: „Les gens sont plus attachés à l’humour qu’en 

France.“  („Lidé lpějí na humoru více než ve Francii.“) To je pro ni „différence importante“ 

(„podstatný rozdíl“). Respondentka v této souvislosti jmenuje Švejka a Petra Zelenku. 

Všimněme si, že ve výpovědích zaznělo jméno dobrého vojáka Švejka již potřetí. 

Připomínali jej respondenti č. 5, č. 12 a č. 13. 

Respondentky č. 1 a č. 18 při popisování českého humoru uvedli i to, že je „lourd“ 

(„těžkopádný, hrubý“). 

Respondentka č. 18 přiznává, že mnohému z českého humoru nerozumí - uvádí 

příklad pořadu Partička, který staví na herecké improvizaci. Připomíná také, že u nás mají 

úspěch staré francouzské komedie, např. Četník ze St. Tropez. 

Pro respondentku č. 7 se český humor liší od francouzského „sauf quand je regarde 

un film avec Hrušínský père“ („kromě toho, když se dívám na film s Hrušínským starším“).

Tím se dostáváme k respondentům, podle nichž český je jiný, ale ne příliš. Mluví tak 

respondenti č. 6, č. 14, č. 15 a č. 19. 

Respondent č. 14 si myslí, že v obou zemích se používá situační humor, a že celkově 

je humor podobný. Jmenuje komiky Polívku a Menšíka - to, co předvádějí, je podle jeho 

názoru francouzský humor. 

Podle respondenta č. 15 má každá kultura specifický humor, ale ten český se od 

francouzského neliší příliš. 
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Nerozhodně působí respondent č. 19, který říká: „Pas énormément mais oui un peu.“ 

(„Ne ohromně, ale trochu ano.“)

Jediný, kdo má pocit, že český a francouzský humor se neliší, je respondentka č. 2. 

Říká, že ten její francouzský humor jiný není.

V poslední řadě přicházejí ti, kteří český humor prý neznají. Jsou to respondenti č. 4, 

č. 9 a č. 16. Nutno připomenout, že nikdo z těchto respondentů nehovoří česky a jejich přístup 

k českému humoru je tak dosti omezený.

Respondentka č. 4 říká: „Je ne connais pas l’humour tchèque.“  („Český humor 

neznám.“) Připadá jí, že Češi jsou vážní lidé.

Respondent č. 9 v Čechách postrádá humoristické pořady, které jsou běžné ve Francii.

Nakonec si uveďme postřeh respondenta č. 20, který o českém humoru říká: „Ztratil 

se po cestě.“ Podle respondenta se momentálně těžko hledá. Těžko se hledá ve volnosti -  

dříve fungoval jako negace systému. Politická sféra navíc potlačuje „rakousko-uherským 

způsobem“ kulturní stránku Čechů. Ve Francii prý neexistuje, aby politik hnal někoho 

k soudu „za srandu“ – znemožnil by se. Respondent dodává: „Humor je nad pravidly 

dobrého chování.“ Je to nadsázka a kulturně-konzervativní sféra nadsázku potlačuje. 

Respondent uvádí příklad, že musí často docházet na Radu pro televizní a rozhlasové vysílání

kvůli vtipům, co zazněly v rádiu. 

3.3.16 Jak na Francouze působí české svátky?

Velká část respondentů má dojem, že svátky (myšleno hlavně Vánoce a Velikonoce), 

tak, jak se slaví v Čechách, kladou mnohem větší důraz na tradice. V tomto duchu 

promlouvají respondenti č. 2, č. 4., č. 6, č. 7, č. 8, č. 10, č. 11, č. 14 a č. 16. Podle 

respondentky č. 4 jsou české svátky „très traditionnelles“ („velmi tradiční“), podle 

respondenta č. 14 dokonce „supertraditionnelles“ („supertradiční“).

Co se týče Velikonoc, podle respondentky č. 7 je „tradition plus vivante en 

République tchèque“ („tradice živější v České republice“).

Respondentka č. 11 říká, že v České republice „tradice jsou živé“. 
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Respondentka č. 16 zase poznamenává: „Les Tchèques gardent leurs traditions et je 

trouve cela super.“ („Češi se drží svých tradic, což mi připadá skvělé.“)

Slova respondentky č. 17 zní : „Il y a moins de traditions pour ces fêtes en France, 

c’est dommage.“ („Ve Francii je pro tyto svátky [myšleno Vánoce a Velikonoce] méně tradic, 

je to škoda.“) 

Vánoce a Velikonoce jsou u nás tradičnější a slavenější, ačkoli je Česká republika 

země spíše ateistická. Toho si všímají respondenti č. 2, č. 18, č. 20. Respondentka č. 2 

podotýká, že přestože většina Čechů v Boha nevěří, křesťanské tradice se tu dodržují. 

Respondent tuto situaci považuje za paradoxní.

Respondentka č. 18, která ve Francii o Vánocích chodí na mši, nechápe, jak může 

Ježíšek nosit dárky, když vlastně ještě není – dárečky nosí 24. prosince večer, narodí se ale až 

25. prosince ráno.

Vánoce a Velikonoce ale nemusí být prošpikované pouze náboženskými tradicemi, a 

tak respondenti vidí sílu českých svátků z velké části ve folkloru. Mluví tak respondenti č. 3, 

č. 4, č. 5 a č. 6. Podle respondenta č. 3 jsou české svátky „plus folkloriques, moins 

religieuses“ („více folklorní, méně náboženské“). Respondentka č. 4 je označuje za „très 

folkloriques“ („velmi folklorní“). Respondent č. 5 poznamenává, že v Čechách nalezneme 

více rituálů a pověr. Respondenta č. 6 mnoho našich svátků či rituálů překvapilo, například 

pálení čarodějnic. 

S folklorem souvisejí i francouzské postřehy o české pomlázce neboli fouet.67 Zmiňují 

se o ní respondenti č. 6, č. 10 a č. 16. Respondent č. 6 ji považuje za originální. Respondentka 

č. 10 ale říká: „Je n’apprécie pas le fameux fouet.“ („Nejsem příznivcem té pověstné 

pomlázky.“)

V Čechách tedy žijí tradice a folklor. Francouzům se také zdá, že francouzské Vánoce 

jsou oproti těm českým mnohem komerčnější.  Vypovídají tak respondenti č. 15, č. 16, č. 18 a 

č. 19.

Respondent č. 15 podle svých slov nesnáší Vánoce a Nový rok i ve Francii, protože to 

pro něj jsou „fêtes commerciales“ („komerční svátky“). Říká ale, že v Čechách Vánoce 

                                                            
67 Na Francouze může tento zvyk působit opravdu brutálně, protože pro něžné české slovo „pomlázka“ nemají 
ekvivalent a překládají ho jako fouet neboli bič. 
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nejsou jen komerční. Líbí se mu například domácí cukroví, kterému říká „petits gâteaux“ 

(„malé koláčky“, „dortíčky“).

Pro respondentku č. 16 jsou české Vánoce ve srovnání s Francií „beaucoup moins 

commerciales“ („daleko méně komerční“).

Respondent č. 19 si myslí, že ve Francii jsou Vánoce „des fêtes marketing“ 

(„marketingové svátky“). A pokračuje: „Tout tourne autour de l’argent.“ („Vše se točí kolem 

peněz.“)

Respondent č. 5 si zase myslí, že o francouzských Vánocích je důležité sejít se. 

České Vánoce se zdají být podobné respondentce č. 7, ovšem „mis à part le repas du 

réveillon.“ („vyjma štědrovečerní večeře“).

Vánoce u nás nikdy nestrávili respondenti č. 9 a č. 18. Tito respondenti se na tyto 

svátky vždy vrací za rodinou do Francie.

České Vánoce a Velikonoce a tradice s nimi spojené se líbí respondentům č. 2, č. 5,   

č. 6, č. 10, č. 11, č. 13 a č. 16. 

Respondentka č. 10 říká: „En général, j’aime l’aspect traditionnel des fêtes tchèques.“ 

(„Obecně se mi tradiční ráz českých svátků líbí.“) A to, i když prý české tradice doma 

nedodržují „systématiquement“ („soustavně“, „důsledně“).

Respondentka č. 11 má české svátky ráda dokonce „moc“. Respondentka říká: „Když 

máte děti, Vánoce jsou úžasné.“

Respondent č. 13 má rád vánoční atmosféru v Praze. A říká také : „J’aime aussi les 

petits oeufs peints qu’on peut acheter à Pâques sur Staroměstské náměstí.“ („Mám také rád 

malá malovaná vajíčka, co se o Velikonocích dají koupit na Staroměstském náměstí.“)

Respondentka č. 16 oceňuje, že se v Čechách udržují sváteční tradice. To platí hlavně 

pro Velikonoce, „très typique dans les villages, avec le fouet tressé“ („velmi typické pro 

vesnice, s pletenou pomlázkou“).

Respondentka č. 17 říká: „J’aime beaucoup les traditions liées aux fêtes Pâques en 

République tchèque.“ („Mám velice ráda tradice, které jsou v České republice spojené 

s Velikonoci.“)
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Respondent č. 6 říká, že „Ježíšek je lepší“ a že slaví české Vánoce. Kuriózní je, že 

tento respondent, který se narodil ve Francii a do České republiky přišel jako dospělý člověk, 

díky svým českým rodičům v dětství na Ježíška věřil.

Respondent také podotýká, že, co se tradic a slavení svátků týče, existuje v rámci 

České republiky rozdíl mezi Čechami a Moravou. Jak ale říká, lokální identita je přítomná i 

ve Francii. Respondent také poznamenává, že ve Francii nechodí Mikuláš.

České Vánoce naopak nemá ráda respondentka č. 12, a to prý kvůli jídlu - večeří se 

moc brzy…

Přidejme ještě několik postřehů k Velikonocům.

Podle respondenta č. 15 jsou české Velikonoce „amusante“ („zábavné“) a „très

communautaire“ („velmi společenstevní“). Ve Francii to probíhá jinak: „On s’offre des 

chocolats, des oeufs.“ („Dáváme si čokoládky a vajíčka.“) Respondent si myslí, že 

francouzský způsob slavení Velikonoc je „plus individualiste“ („individualističtější“).

Respondentce č. 7 připadají české Velikonoce dost odlišné, respondentce č. 18 naopak 

podobné.

Jinou kapitolu tvoří státní svátky. Respondenti si všimli, že české státní svátky nejsou 

tolik oslavované jako ve Francii. Říkají to respondenti č. 3, č. 9, č. 11, č. 14 a č. 20. 

Zajímavé ale je, že tento jev respondenti různě interpretují. Respondenti č. 11 a č. 14 

se domnívají, že pro Čechy státní svátky nejsou tolik důležité.

Podle respondentky č. 11 státní svátky v České republice „nejsou moc vidět“, protože 

pro Čechy jsou důležité svátky rodinné, což je dobře. Respondentka říká: „Stát nemusíme 

zbožňovat.“

Stejně tak respondent č. 14 má pocit, že v České republice jsou Vánoce důležitější a 

národní svátky méně důležité.

Respondenti č. 9 a č. 20 jsou zase toho názoru, že v české společnosti nejsou tolik 

výrazné paradoxně proto, že jsou více prožívané. Lidé dávají před oficiálními slavnostmi 

přednost spontánnímu projevu národního cítění.
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Respondent č. 9 říká, že svíčky před sochou Jana Palacha jsou dojemnější než velké 

ceremonie. Masové oficiální oslavy byly, jak říká, povinné za komunismu, teď se situace 

změnila. „Il n’y a pas de cérémonie,“ („Nejsou tu slavnosti,“) všímá si respondent.

Respondent č. 20 přímo říká, že národní svátky v Čechách jsou méně výrazné, ale více 

prožívané.

Zdá se, že některým respondentům se zdá být český přístup k této otázce upřímnější, 

než je tomu ve francouzském případě. Respondenti č. 9 a č. 11 si všimli, že ve Francii bývají 

státní svátky příležitostí pro různé mocenské skupiny, aby si sváteční symboly přivlastnily a 

svátky využily k vlastní propagandě.

Podobně mluví respondentka č. 1, když podotýká, že české svátky obecně jsou „moins 

cérémonieuses“ („méně slavnostní“). Respondentka říká: „On se sent à l’aise, il n’y a pas de 

jeu.“ („Cítíme se pohodlně, nic se nehraje.“)

Nakonec uveďme postřeh respondenta č. 20, který říká, že ve Francii je mnohem více 

svátků než v České republice. Podle jeho slov je tam „furt svátek“.

3.3.17 Jak Francouzi snášejí české podnebí?

České podnebí nedělá žádné potíže respondentům č. 1, č. 3 a č. 19. Respondentka č. 1 

říká, že české podnebí je „comme à Strasboug, aucun problème“ („jako ve Štrasburku, žádný 

problém“). Respondent č. 3, který před svým odchodem do České republiky žil celá léta 

v Německu, svoji situaci hodnotí stejně.

Pro respondenta č. 19 je české podnebí dokonce „très bien“ („vynikající“).

Také pro respondenty č. 2, č. 10, č. 11, č. 13 a č. 20 není české podnebí nějak zvláště 

problematické.

Respondentce č. 10 připadá podnebí už několik let „assez perturbé“ („narušené“, 

„plné výkyvů“) – například je 12°C v prosinci, což, jak ale říká, platí také pro zbytek Evropy.  

Pro respondenta č. 13 je české podnebí „pas tellement pire qu’à Paris“ („ne o moc 

horší než v Paříži“). A dodává: „J’aime bien la neige d’hiver.“ („Mám velmi rád zimní 

sníh.“)
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Respondent č. 20 hodnotí české podnebí jako evropské, přiznává ale, že ve Francii je 

tepleji.  

Respondentce č. 11, která pochází z Bretaně, nečinní české podnebí potíže. 

Poznamenává jenom, že česká zima je drsnější.

Respondentka č. 2, která pochází z horské oblasti, se i v Čechách s rodinou 

odstěhovala do hor, kde jsou spokojení. Chybí jí ale slunce.

S touto potíží se potýkají kromě respondentky č. 2 také respondenti č. 5, č. 9, č. 14,    

č. 17 a č. 18.

Podle respondenta č. 5 je v Čechách šedé nebe, vadí mu, že se stmívá ve čtyři 

odpoledne, je to prý deprimující.68  

Respondent č. 9 říká: „Le pire est l’absence du soleil.“ („Nejhorší je to, že tu není 

slunce.“) V Čechách jsou „toujours des nuages“ („vždy oblačno“, „zataženo“).

Podle respondentky č. 18 českému podnebí v létě chybí teplo a slunce.

Respondent č. 14, který pochází z francouzského Montpellier, české podnebí hodnotí 

slovem „horreur“ („děs“). „Il fait froid, jamais de soleil,“ („Je zima, slunce nikdy nesvítí,“) 

říká.

Že je v Čechách chladno nebo že je dlouhá zima, vadí nejenom respondentovi č. 14, 

ale také respondentům č. 4, č. 9, č. 12, č. 15, č. 17 a č. 18.

Podle respondentky č. 4 je to v Čechách, co se podnebí týče, obtížné. „Surtout 

l’hiver,“ („Hlavně zima,“) dodává respondentka.

Respondent č. 9 považuje české podnebí za „terrible, très mauvais“ („příšerné, velmi 

špatné“). „Il fait froid.“ („Je zima.“)

Respondentka č. 12 má pocit, že zima je „très long“ („velmi dlouhá“).

Respondent č. 15 říká, že české podnebí je „continental, assez froid“ („kontinentální, 

dost chladné“), ale když ho porovnává s tím ruským, říká: „Ça va.“ („Jde to.“)

                                                            
68 Rozhovor probíhal v druhé polovině prosince.
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Respondentka č. 17, která pochází z Marseille, hodnotí české podnebí jako „froid et 

gris“ („chladné a šedivé“).

Respondentka č. 18 také říká: „Il fait froid.“ („Je zima.“) Prý si ale už zvykla. „Il faut 

s´adapter.“ („Je třeba si zvyknout.“)

Dokonce i pro respondentku č. 11, která pochází z Bretaně, a která je tedy na 

nehostinné počasí zvyklá, je česká zima „drsnější“.

Už respondent č. 15 zmínil, že české podnebí je podnebí kontinentální. Toho si všímají 

také respondenti č. 7, č. 8, č. 10 a č. 16.

Respondentka č. 16 poznamenává, že v Čechách je „froid l’hiver, chaud l’été“ 

(„chladno v zimě, teplo v létě“).

Ve spojitosti s kontinentálním podnebím respondenti oceňují, že v Čechách jsou jasně 

patrná roční období. Mluví tak respondenti č. 5, č. 10 a č. 11.

Respondent č. 5 podle svých slov miluje, že jsou čtyři oddělená roční období.

Také respondentka č. 10 říká: „J’aime le climat continental et ses saisons bien 

définies.“ („Mám ráda kontinentální klima s charakteristickými ročními obdobími.“)

Respondentce č. 11 se líbí, že se „střídají sezóny“.

Podle respondentů č. 7 a č. 8 je české podnebí málo větrné, podle respondentky č. 18 

v Čechách málo prší. Také respondentka č. 16 říká, že tam, kde žili ve Francii, a tedy ve 

srovnání s Českou republikou, „il pleuvait beaucoup“ („hodně pršelo“). Respondentce se líbí 

horské klima.

3.3.18 Co říkají Francouzi na češtinu ? Umějí česky ?

Česky hovoří respondenti č. 1, č, 2, č. 5, č. 6, č. 7, č. 10, č. 11, č. 12, č. 14, č. 18, č. 19 

a č. 20. Respondenti č. 1, č. 6, č. 19 a č. 20 vděčí za tuto schopnost svým českým předkům.    

U zbytku česky hovořících respondentů se jedná o výsledek vlastní snahy. Respondent č. 5, 

jak uvedl, dokonce v češtině přemýšlí.
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Respondenti č. 3, č. 4, č. 8, č. 9, č. 13, č. 15, č. 16 a č. 17 ovládají pouhé základy 

češtiny nebo česky nehovoří vůbec. Respondentka č. 4 má za sebou kurz základů češtiny. Jak 

sama říká, česky hovoří „très peu, très mal“ („velmi málo, velmi špatně“).

Respondent č. 8 umí základy češtiny „pour la communication au quotidien“ („pro 

dorozumění v každodenních situacích“) a říká: „Je n’irai pas plus loin.“ („Dál už nepůjdu.“)

Respondent č. 13 říká, že je schopen „faire mes courses en tchèque, compter en 

tchèque“ („vystačit s češtinou při nákupu, počítat v češtině“). Respondent plete dohromady 

češtinu se slovenštinou.

Respondent č. 15 označuje svoji češtinu za „thèque de survie“ („čeština nezbytná 

k přežití“). Svoji jazykovou zkušenost shrnuje takto: „Qui veulent comprendre, comprennent. 

Quand on achète, on est toujours compris.“ („Kdo rozumět chce, rozumí. Když člověk něco 

kupuje, je mu vždy porozuměno.“)

Respondentka č. 16 říká: „Je parle un peu mais très mal.“ („Umím trochu, ale velmi 

špatně.“)

Respondentka č. 17 zase tvrdí: „Je la parle un peu, le minimum pour se débrouiller.“ 

(„Mluvím trochu, minimum, abych si poradila s různými situacemi.“)

Jedním z důvodů, proč tolik respondentů češtinu neovládá, je její obtížnost. Češtinu za 

obtížnou pokládají respondenti č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 7, č. 11, č. 13, č. 14, č. 16, č. 17 a 

č. 18. 

Podle respondentky č. 1 je čeština „affreux à étudier“ („na učení strašná“). 

Respondentka č. 2 říká, že jí čeština na začátku připadala nesmírně těžká a že ji musela 

velmi pilně studovat.

Podle respondenta č. 3 je čeština „difficile grammaticalement“ („obtížná z hlediska 

gramatiky“).

Respondentka č. 4 češtinu hodnotí jako „langue très difficile“ („velmi těžký jazyk“).

Podle respondenta č. 5 je čeština „strašně složitý“, zákeřný jazyk plný výjimek. 

Respondentka č. 11 říká o češtině: „Není to jednoduchý jazyk.“ 
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Pro respondenta č. 13 je čeština „plus dur que le slovaque“ („těžší než slovenština“). 

Respondent č. 14 je názoru, že čeština je „très difficile“ („velmi těžký“), nejtěžší 

jazyk, co se kdy učil. Výslovnost hodnotí slovem „horreur“ („hrůza“). Právě z tohoto 

důvodu prý hodně Francouzů, kteří žijí v České republice, vůbec česky neumí. 

Pro respondentku č. 16 je český jazyk „très compliqué“ („velmi složitý“). 

Respondentka č. 17 říká: „Je la trouve asez difficile et pas facile d’accès.“ („Myslím 

si, že je dost těžká a obtížně dostupná.“)

Respondentka č. 18 tvrdí, že český jazyk je velmi těžký, ale logický. Obtížné jsou 

pády, je hodně věcí na učení. Výslovnost jí velké problémy nedělá.

V tomto směru na češtinu nejvíce lamentovala respondentka č. 7. Říká, že mluví česky 

„avec des fautes qui resteront à vie“ („s chybami, které už bude dělat pořád“). Česká 

gramatika ji odrazuje. Čeština je podle ní „langue extrêmement difficile, passablement 

archaïque dans sa grammaire“ („krajně nesnadný a co se gramatiky týče značně zastaralý 

jazyk“). Stěžuje si, že je nezbytné naučit se dva tvary slovesa – dokonavý a nedokonavý vid, 

co se slov týče, je nutné naučit se je spolu s jejich sedmi pády, „même les chiffres se 

déclinent“ („dokonce i čísla se skloňují“). Je šest mužských a čtyři ženské vzory, nemluvě o 

středním rodu nebo životném a neživotném rodu. Těžké je také rozlišování příslovečného 

určení místa „selon le mouvement“ („podle pohybu“) – nahoru, nahoře… „Même les 

Tchèques doivent se consulter entre eux pour savoir comment écrire une phrase.“ („Sami 

Češi se musejí mezi sebou radit jak napsat větu.“)

Někteří respondenti se domnívají, že čeština je složitá tím spíše pro Francouze. Mluví 

tak respondenti č. 13 a č. 16.

Respondent č. 13 říká: „Les langues slaves sont difficiles pour un Français de toute 

façon.“ („Slovanské jazyky jsou pro Francouze každopádně těžké.“)

Respondentka č. 16 poznamenává zase: „Les Français sont réputés pour être mauvais 

en langues.“ („Francouzi jsou proslulí tím, že jsou špatní na jazyky.“)

A jaký mají Francouzi k češtině vztah? Čeština se líbí respondentům č. 1, č. 5, č. 6,    

č. 10 a č. 12.

Respondentka č. 1 o češtině říká: „J’aime beaucoup“. („Velmi se mi líbí.“)
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Respondent č. 5 češtinu vnímá jako nádherný jazyk. Líbí se mu jeho komplikovanost, 

český jazyk je podle něj vtipný, legrační, flexibilní, výjimečný. Čeština, jak říká, umožňuje 

neuvěřitelné věci.

Respondentu č. 6 se líbí, že když se zakleje česky, uleví to. Čeština se mu líbí, má prý 

hezká slova, ačkoli francouzština je melodičtější. Čeština mu připadá hezká úplně jiným 

způsobem než francouzština. Všiml si, že v češtině se hodně slov opakuje (například „vole“ 

mezi kamarády). 

Respondentka č. 12 si myslí, že čeština je „très belle“ („velmi krásná“), říká o ní: 

„J’aime beaucoup.“ („Velmi se mi líbí.“) Má ráda melodii české řeči. „C’est une très jolie 

langue,“ („Je to velmi hezká řeč,“) myslí si respondentka.

Respondentka č. 10 o češtině říká: „C’est une langue chantante qui me plaît 

beaucoup.“ („Je to zpěvavý jazyk, který se mi velmi líbí.“) A to ačkoli má stále někdy potíže 

s gramatikou. Česky se nikdy neučila, naučila se jí „empiriquement“ („na základě 

zkušeností“).

Poslední dvě respondentky (č. 10 a č. 12) oceňují melodii a zpěvavost české řeči. 

Podle respondentů č. 6 (viz výše) a č. 9 naopak melodičnost postrádá. Respondent č. 13 

k tomu říká, že čeština je - oproti slovenštině – „plus chantant aussi, mais d’un chant un peu 

monotone, le tchèque laisse traîner ses fins de phrase“ („také zpěvavější, zpěv je to ale 

monotónnější, Češi protahují konce vět.“) 

Čeština se příliš nelíbí respondentům č. 9 a č. 14. Respondent č. 9 říká: „Les langues 

de l’est pour les langues latines ne sont pas mélodiques.“ („Východní jazyky nejsou pro 

jazyky románské melodické.“) Čeština je podle něj plná „sons qui accrochent l’oreille“ 

(„zvuků, které tahají za ucho“), je pro ni typická „intonation sèche“ („strohá intonace“), je 

to „langue sévère au niveau du ton“ („z hlediska tónu přísný jazyk“). Má pocit, že čeština zní 

trochu jako výčitka. Když slyší češtinu, myslí si, že se Češi hádají, přičemž stejný dojem 

v něm vyvolává ruština. Respondent ale říká: „Je m’y suis habitué.“ („Zvykl jsem si.“)

Respondentovi č. 14 se zase nelíbí „des letres moches“ („ošklivá písmena“), za která 

považuje písmena Ř a CH.

Respondentovi č. 15 se více líbí ruština, jak ale říká, čeština není nepříjemná.
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Nejenom respondentovi č. 9, ale také respondentovi č. 5, zní čeština „suše“. Posledně 

jmenovanému to ale nevadí.

Kromě nezbytnosti domluvit se vedly respondenty k touze po ovládnutí češtiny i jiné 

důvody. 

Respondentce č. 2 na tom, aby se naučila česky, velmi záleželo. Říká, že čeština pro ni 

byla „okno do jiného světa“.

Respondentce č. 11 se na začátku líbilo, že je zvláštní umět mluvit česky. „Máte pocit, 

že patříte do užší skupiny lidí.“

3.3.19 Jak se Francouzi domlouvají na poště, v obchodě… s Čechy, kteří 

nemluví francouzsky?

Respondenti, kteří umějí česky, jednoduše hovoří česky (viz výše). Respondentka č. 2 

k tomu říká, že většinou jsou lidé příjemní. To, že mluví česky, dělá dobrý dojem.

Respondent č. 6, ač jeho čeština je téměř perfektní, má jeden specifický problém, a to, 

že do češtiny doslovně překládá francouzské obraty. A tak se třeba jednou na jednu paní, která 

se v metru míchala do jeho věcí, vytasil s větou: „To nejsou vaše cibulky.“69

Mnoho respondentů, ať už česky hovořících či nikoli, pracuje v prostředí, v němž 

jejich komunikace s kolegy probíhá ve francouzštině. To platí pro respondenty č. 1, č. 3, č. 4, 

č. 10, č. 11, č. 12 a č. 14. Stejně tak respondenti č. 9, č. 14 a č. 15, kteří se živí výukou 

francouzštiny, si v práci nemusejí s češtinou dělat starosti. Každý ale někdy potřebuje zajít do 

obchodu nebo na úřad – jak česky nehovořící Francouzi komunikují v této situaci?

Česky se pokoušejí komunikovat respondenti č. 4 a č. 8.

Kombinací češtiny a angličtiny se dorozumívá respondent č. 13.

Češtinu, angličtinu a němčinu kombinují respondenti č. 3 a č. 17. Respondentka č. 17 

říká, že k češtině sáhne „si pas le choix“ („není-li zbytí“).

Anglicky se domlouvají respondenti č. 9 a č. 16. Respondent č. 9 se domlouvá 

anglicky hlavně v obchodě, jinak mu pomáhá jeho ruská přítelkyně. Co se znalosti angličtiny 

                                                            
69 Francouzsky „Ce ne sont pas vos oignons.“ hovorově „Do toho vám nic není.“
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týče, respondent o Češích říká: „Ça c’est mieux qu’en France.“ („Je to lepší než ve 

Francii.“)

Respondent č. 15 se dorozumívá anglicky a španělsky. Je to prý velmi těžké, lidé 

vynakládají „très peu d’effort“ („velmi málo snahy“), aby mu porozuměli. Respondent říká, 

že je těžké komunikovat s Čechem „sans qu’il se moque“ („aniž by se posmíval“).

3.3.20 Navštívili Francouzi jiná města než Prahu?

Co se cestování po české kotlině týče, všichni respondenti, až na jednoho, se zdají být 

velmi zkušení. Respondent č. 20 o České republice říká: „Mám ji proježděnou…“

Jen respondent č. 9 nikdy z Prahy nevyjel. Zatím cestuje tím způsobem, že vyjíždí do 

okolních evropských měst -  Vídně, Amsterdamu… Říká ale, že mu bylo doporučeno mnoho 

nádherných českých měst. O cestování po České republice tedy říká: „C’est un projet.“ 

(„Mám to v plánu.“)

Z konkrétních míst nejvíce respondentů navštívilo Brno. Zavítali do něj respondenti   

č. 3, č. 4, č. 13, č. 15 a č. 18. Překvapivě vyhledávané jsou České Budějovice, které navštívili 

respondenti č. 5, č. 13, č. 16 a č. 18. Respondentka č. 18 v tomto městě dokonce bydlí. 

V jižních Čechách dříve bydlel také respondent č. 15. 

Jih je pro cizince atraktivní, a tak respondenti č. 5 a č. 12 navštívili Český Krumlov, 

respondent č. 6 se vydal do Písku. Jih za častý cíl svých vyjížděk označili dále respondenti    

č. 14 a č. 17. Do Tábora si vyjeli respondenti č. 11, č. 12 a č. 13. Lipno nad Vltavou přijeli 

navštívit respondenti č. 12 a č. 18.

Směrem na západ jsou častým cílem Karlovy Vary, které navštívili respondenti č. 12, 

č. 13, č. 16 a č. 18. Plzeň vyhledali respondenti č. 14 a č. 18. Na Karlštejn se jela podívat 

respondentka č. 18.

Sever nevynechal respondent č. 6. Respondenti č. 14, č. 16 a č. 18 se v rámci 

severních Čech vydali do Liberce.

Respondenti č. 12, č. 16 a č. 18 se jeli podívat do Českého ráje. 

Východní Čechy se zdají být pro respondenty dost neznámé, nikdo nenavštívil Hradec 

Králové či Náchod.
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V rámci středních Čech se respondenti č. 4 a č. 5 vydali do Kutné Hory.

Dostáváme se k Moravě. Na sever Moravy se jel podívat respondent č. 6. Na Vysočinu 

zavítali respondenti č. 14 a č. 18. Olomouc viděli respondenti č. 3, č. 4 a č. 12. Respondent č. 

6 také viděl Kopřivnici a Uherské Hradiště. Respondentka č. 4 se vydala do Kroměříže. Na 

jižní Moravu se podívala i respondentka č. 18. Do Ostravy se podívali respondenti č. 5, č. 13 a 

č. 15.

Samostatný oddíl tvoří hory. Na české hory jezdívají respondenti č. 12, č. 14 a č. 17. 

Respondenti č. 5 a č. 16 a č. 18 jezdí na Šumavu, respondenti č. 5 a č. 11 jezdívají také do 

Krkonoš. Respondentka č. 16 navštívila Harrachov.

Byť dnes už Česká republika a Slovensko netvoří jeden stát, přeci tyto země pojí určitá 

blízkost, a tak uveďme, že respondenti č. 2, č. 6 a č. 13 navštívili také Slovensko.

3.3.21 Co Francouzům v České republice chybí?

Nejvíce respondentům v České republice chybí kvalitní francouzská strava. Vyjádřili 

se tak respondenti č. 1, č. 5, č. 9, č. 11, č. 12, č. 14, č. 17 a č. 18. Respondentce č. 1 v Čechách 

chybí „le bon fromage français, le bon vin…“ („dobrý francouzský sýr, dobré víno“), 

respondentka č. 12 zde postrádá „fruits de mer“ („dary moře“). Respondentce č. 17 se stýská 

po „la cuisine fine française“ („vytříbené francouzské kuchyni“), respondentce č. 18 zde 

chybí „bon repas“ („dobré jídlo“). Respondentovi č. 6 se stýská po růžovém vínu.

Respondent č. 9 velmi postrádá „la qualité de la nourriture“ („kvalitní stravu“). Říká: 

„Elle est de très très mauvaise qualité.“ („Je opravdu velmi nekvalitní.“) Týká se to podle něj 

hlavně šunky, sýru, kuřecího, ovoce a zeleniny. Zároveň ale uznává, že jídlo je v Čechách 

„beaucoup moins cher“ („o hodně levnější“), a to prý i poměrně.

Další prvek, který ve svém „českém“ životě respondenti výrazně postrádají, je moře. 

Říkají to respondenti č. 10, č. 11, č. 15, č. 17 a č. 19. Respondentka č. 17, která pochází 

z Marseille, v Čechách postrádá „la mer et le soleil“ („moře a slunce“). Respondentovi č. 14, 

který rovněž pochází z jihu Francie, zde chybí „le climat“ („podnebí“).

Respondentům se pochopitelně stýská po rodině a přátelích. Vyjádřili se tak 

respondenti č. 4, č. 5, č. 6, č. 14, č. 17 a č. 18. Podobného charakteru jsou i stesky po místech, 

které prožívají respondenti č. 5 a č. 6. Respondent č. 6 prý trochu postrádá Paříž,



102

respondentovi č. 5 se stýská po místech, po krajinách… Jak ale říká, stýskalo by se mu i po 

Praze.

Další věci, které respondenti v České republice postrádají, jsou různé. Respondentovi

č. 6 chybí francouzská televize, respondent č. 15 postrádá knihovny a knihkupectví s knihami 

v rodném jazyce. Respondentům č. 7 a č. 8 chybí úsměv číšníků, respondent č. 14 postrádá 

v Čechách „relations plus franches“ („upřímnější“, „opravdovější vztahy“). Respondentce 

č. 2 chybí barevnost kultur, respondent č. 20 v České republice postrádá „lehkost bytí, 

francouzský nadhled, umění dělat si radost“.  Posledně jmenovanému respondentu zde chybí 

ještě jedna věc – anonymita. Respondent č. 14 říká, že po čase se člověk vždy chce vrátit…

Je tu ale ještě jedna skupina respondentů, a to ta, která říká, že ji v České republice 

nechybí nic. Mluví tak respondenti č. 3, č. 4, č. 6, č. 13 a č. 16. Respondentu č. 6 sice nějaké 

věci scházejí, ale říká, že se mu po nich stýská jen „trochu“, takže se mu vlastně nestýská.

Respondentka č. 16 tvrdí, že v Praze nalezne vše, co potřebuje. Jen je to někdy příliš 

drahé, a tak s nákupem čeká na návrat do Francie. (!) Dodává: „Les vêtement sont beaucoup 

plus chers ici par exemple.“ („Například oblečení je tady o hodně dražší.“)

Respondentka č. 4 říká: „Je trouve tout ce qu’il me faut en République tchèque.“   

(„V České republice se mi dostává všeho, co potřebuji.“)

3.3.22 Plánují Francouzi, že v České republice zůstanou?

Rozhodné ne zaznělo od respondentek č. 1 a č. 4. Respondentka č. 1 říká, že se tak 

rozhodla „à cause de mentalité“ („kvůli mentalitě“). Vadí jí „l’ancienne génération 

peureuse“ („stará bojácná generace“), která je prý daleko rasističtější než ve Francii. 

Respondentka ale uznává: „La nouvelle génération est beaucoup plus ouverte.“ („Nová 

generace je mnohem otevřenější.“)

Do respondentů, kteří v České republice zůstat neplánují, můžeme zařadit i ty, kteří 

říkají, že tu zůstanou „teď“. Týká se to respondentů č. 14 a č. 17. 

Respondent č. 14 říká, že v Čechách nyní zůstane a do Francie že se možná vrátí, až 

budou starší děti. Určitě se tam ale hodlá vrátit na důchod.

Respondentka č. 17 tu chce zůstat ještě jeden nebo dva roky.
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Nejvíce respondentů v tomto ohledu žije v nejistotě. Zda v České republice zůstanou 

či ne, nevědí respondenti č. 2, č. 3, č. 5, č. 9, č. 15, č. 18 a č. 20. Respondent č. 3 říká pouze: 

„Je ne sais pas.“ („Nevím.“)

Respondentka č. 2 tu má zajímavou práci. Drží ji zde také krásné bydliště. Jak říká, 

zatím není důvod se stěhovat.

Respondent č. 5 se nějak nemůže smířit s tím, že by tu měl zůstat na celý život. 

Přiznává ale, že je možné, že se do Francie už nevrátí.

Respondent č. 9 svoji situaci vyjadřuje takto: „La République tchèque est une jolie 

parenthèse. Je peux rester ici comme je peux partir.“ („Česká republika je taková hezká 

vsuvka. Mohu tu zůstat, stejně jako mohu odejít.“)

Respondent č. 15 o sobě říká, že nic neplánuje. S českou partnerkou tu ale hledají 

dům.

Ani respondentka č. 18 není rozhodnutá. Má v Čechách přítele, takže dokud budou 

spolu, určitě neodjede. V opačném případě si už ale tak jistá není.

Respondent č. 20 také nic neplánuje. Tvrdí, že si dovede představit, že bude nadále 

jezdit mezi Prahou a Paříží. Přihlédne i k tomu, co si budou přát jeho děti.

Trochu mlhavě zní i výpověď respondenta č. 6, který chce v Čechách zůstat 

„dlouhodobě“. 

Jiná je situace respondenta č. 13, který říká: „J’ai longtemps eu envie de vivre à 

Prague.“ („Dlouho jsem měl chuť žít v Praze.“)

Jsou však i respondenti, kteří jsou si skoro nebo úplně jistí, že v České republice 

zůstanou. To platí pro respondenty č. 7, č. 8, č. 10, č. 11, č. 16 a č. 19. Naprosto jistí jsou si 

respondenti č. 10 a č. 19.

Respondentka č. 7 o sobě a svém francouzském manželovi říká: „Nous vivons chez 

nous ici.“ („Jsme tady doma.“) Respondentka poznamenává, že nemají dům ve Francii a říká: 

„Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce fait.“ („Hodně lidí to nechápe.“)

Respondent č. 8 tvrdí šibalsky: „Mon horoscope ne me prévoit pas de retour cette 

année.“ („V mém horoskopu pro tento rok návrat není.“)
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Respondentka č. 11 říká: „Vypadá to tak.“ Sice žádný konkrétní plán nemá, může tu 

ale bez problému zůstat.

Respondentka č. 16 zase poznamenává: „Pourquoi pas.“ („Proč ne.“)

3.3.23 Jak se Francouzi v České republice celkově cítí?

Ve spojitosti s tímto tématem nezazněla od respondentů žádná vysloveně negativní 

odpověď. Respondenti č. 2, č. 3, č. 5, č. 7, č. 8, č. 10 a č. 13 se v České republice cítí „bien“ 

(„dobře“). Respondenti č. 1, č. 4, č. 12, č. 16 a č. 17 dokonce „très bien“ („velmi dobře“). 

Respondent č. 6 se v Čechách cítí „v pohodě“, respondent č. 19 „comme un poisson dans 

l’eau“ („jako ryba ve vodě“).

Respondentka č. 1 říká: „C’est agréable de vivre en République tchèque.“ („Je 

příjemné žít v České republice.“) Lidé jsou tu podle ní „beaucoup plus sincères, plus 

humains“ („daleko upřímnější, lidštější“).

Postřeh respondentky č. 4, která předtím žila v Olomouci, zní takto: „Je me sens très 

bien depuis que je suis à Prague.“ („Cítím se velmi dobře od doby, co jsem v Praze.“)

Podle respondentky č. 12 je česká kvalita života „plutôt agréable“ („spíše 

příjemná“).

Respondentka č. 17 o sobě a svém francouzském partnerovi říká: „Nous y avons une 

bonne qualité de vie.“ („Máme tu dobrou kvalitu života.“) Není tu znečištěné ovzduší, Praha

je hezké město, jsou tu „des parcs pour les enfants, des tavernes pas trop chères“ („dětská 

hřiště, ne příliš drahé hospůdky“). Respondentka také oceňuje velmi dobrou hromadnou 

dopravu, o které říká: „Rien à voir avec Marseille où c’est très mal fait.“ („Ta v Marseille je 

pojatá velmi špatně a té pražské se nemůže rovnat.“) A hlavním kladem je „la sécurité“ 

(„bezpečí“).

Respondent č. 3 přiznává, že v České republice je kvůli práci. O Praze říká: „Je m’y 

sens bien.“ („Cítím se tu dobře.“) Není to prý ale tak, že by ji zbožňoval.

Slova respondenta č. 13 znějí: „Je n’ai que des bons souvenirs en Tchèquie et j’y 

reviens tojours avec plaisir.“ („Na Česko mám jen dobré vzpomínky a vždy se tam rád 

vracím.“)
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Nejeden Francouz, který se v České republice cítí dobře, svoje pocity spojuje 

s pozitivy hlavního města. Už respondentka č. 17 mluvila o Praze jako o bezpečném a čistém 

„jolie ville“ („hezkém městu“). Respondentka č. 4 se zase začala cítit dobře, když do Prahy 

přijela. Prahu chválí také respondenti č. 6, č. 9 a č. 10.

Respondent č. 6 říká, že mu Praha sedí a že má chuť se po ní procházet. Dodává, že tu 

má plno perspektiv. 

Respondent č. 9 zase o Praze tvrdí: „J’aime beaucoup la ville.“ („To město mám 

velmi rád.“) Praha je podle jeho názoru „l’une des villes plus belles, avec Florence en Italie“. 

(„jedno z nejkrásnějších, společně s italskou Florencií.“) Je to podle něj „ville magnifique“ 

(„nádherné město“).

Postřeh respondentky č. 10 zní následovně: „Je ne me lasse jamais d’admirer 

Prague.“ („Nikdy se Praze dost nenaobdivuji.“) 

Respondentka č. 2 nachází na tom, že žije v České republice a ne ve Francii, zajímavé 

pozitivum. Myslí si, že kdyby zůstala ve Francii, byla by prostě Francouzkou mezi mnoha 

Francouzi, kdežto to, že je Francouzkou v Čechách s sebou nese něco zajímavého. „V cizině 

jste vždy něco jiného,“ říká.

Někteří respondenti vyjádřili svůj postoj k České republice tím, že řekli, že se tu cítí 

být doma. Česká republika je tedy skutečným domovem pro respondenty č. 7, č. 8, č. 10 a    

č. 11. Respondentka č. 10 říká: „Je m’y sens bien, chez moi.“ („Cítím se tu dobře, doma.“)

Je tomu tak, ačkoli Francouzi pociťují, že si sebou nesou svoje „cizinectví“.  

Respondentka č. 7 o sobě a svém francouzském partnerovi říká: „Nous vivions chez 

nous.“ („Jsme tu doma.“) Zároveň se ale zmiňuje o podivném rozporu: „En France, nous 

sommes considérés comme des expatriés.“ („Ve Francii nás považují za vystěhovalce.“) A 

situace platí i obráceně: „En République tchèque, nous resterons des Français à vie.“        

(„V České republice zůstaneme navždy Francouzi.“)

Respondentka č. 11, která má českého manžela a která žije v České republice již 

dvacet let, se tu také cítí být „doma“. Tvrdí ale, že není jednoduché být cizincem a o sobě pak 

říká, že je „cizinec doma“.
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Normálně se v České republice cítí respondent č. 15. Říká, že mezi českou a 

francouzskou společností nejsou velké rozdíly. V tomto bodě jeho názor sdílí respondentka č. 

2. Že mezi Francií a Českou republikou velké rozdíly jsou, se naopak domnívá respondentka 

č. 18, říká: „Il y a beaucoup de différences.“ („Je tu mnoho rozdílů.“) 

Respondentka má pocit, že život v České republice je „pas toujours facile“ („ne vždy 

jednoduchý“). Zároveň ale neví, jestli by to ve Francii bylo lepší. Říká, že nemá nepříjemný 

život – České Budějovice jsou příjemné město… „Ça va,“ shrnuje své pocity.

Respondenti č. 2, č. 6, č. 15 a č. 18 sdílejí domněnku, že věci, které se jim dějí, a které 

ovlivňují způsob, jakým se v České republice cítí, v podstatě ani tak nesouvisejí s tím, že se 

udávají právě tady, nýbrž že by se děly také ve Francii nebo jinde a jsou tedy následkem 

různých životních událostí či prosté náhody. Respondent č. 6 tvrdí, že tu jsou stejné problémy 

jako všude. Respondent č. 15, který žije v Nymburce, si je zase vědom problémů, které 

v obecné rovině bývají spojené s malými městy.

Respondentka č. 2 má za to, že v jejím životě jsou určité „osobní záležitosti“, které by 

ji potkaly všude. Říká: „To je sled náhod, ať je to v České republice nebo jinde.“ 

Nejskeptičtější je asi respondent č. 14, kterému se teď daří „mieux qu’au début“ 

(„lépe než na začátku“), který ale podle svých slov toho už moc nečeká a když potká někoho 

příjemného, je to pro něj prý překvapení. I on ale uznává, že mladí jsou milí, poznamenává 

také, že dívky jsou v Čechách sympatičtější než chlapci.

Z výtek k české straně také opět zazněla slova o uzavřenosti české společnosti. Ta 

v této souvislosti vadí respondentům č. 4 a č. 9.

Respondentka č. 4 říká: „J’ai très peu de contact avec les Tchèques. Je n’ai pas 

d’amis tchèques. Je pense que les Tchèques sont assez fermés.“ („S Čechy přicházím do 

kontaktu jen velmi málo. Myslím si, že Češi jsou značně uzavření.“) Dodává ale: „Pas très 

fermés à la différence.“ („Ne zase tolik uzavření před rozdílností.“) Respondentka své pocity 

shrnuje slovy: „Globalement, je suis contente.“ („Celkově jsem spokojená.“)

Podle respondenta č. 9 nejhorší věci v „českém“ životě jsou „la nourriture et certaine 

mentalité tchèque. J’ai l’impression de vivre en parallèle avec la société tchèque.“ („strava a 

určitá česká mentalita. Mám pocit, že žiji „vedle“ české společnosti.“) Zároveň ale přiznává: 

„C’est de ma faute, je ne parle pas tchèque.“ („Je to moje chyba, neumím česky.“)
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Respondentce č. 12 se zase v České republice nelíbí dopravní prostředky, které jsou 

podle ní „restreints“ („omezené“). Zajímavé je, respondentka č. 17 je přesně opačného 

názoru a české dopravní prostředky chválí (viz výše).

Respondent č. 20 se v České republice cítí úspěšně, ale také svázaně, neboť „úspěch 

svazuje“. Je to malá země, a tak se respondent ocitá „ve stálém boji s malicherností, s českým 

„To nepůjde, pane.“ Respondent však dodává: „Pak je to fakt krásná země, kde chybí jen 

jedna věc, a to je moře.“

3.4 Závěrečná zpráva

Nyní se budu snažit shrnout poznatky, které jsem získala prostřednictvím výzkumu. 

Chtěla bych tak učinit dvojím způsobem. Nejprve bych se ráda vrátila ke konkrétním 

tématům, o kterých jsem s respondenty hovořila, a shrnula, co jsme se dozvěděli. V druhé 

části závěrečné zprávy bych se potom věnovala postřehům, které opakovaně zazněly od 

respondentů napříč různými tématy. Tyto body mají zásadní vliv na integraci Francouzů do 

české společnosti, ať už pozitivní nebo negativní.

3.4.1 Témata diskutovaná s respondenty

Jedno z témat se týkalo představy Francouzů o České republice předtím, než do ní přijeli. 

Respondenty můžeme rozdělit do několika kategorií.

Tu první tvoří ti, kteří měli představu o českém prostředí relativně ucelenou díky svým 

českým předkům. (respondenti č. 1, č. 6, č. 19 a č. 20) Tito respondenti byli ve všech 

případech vybaveni znalostí češtiny, což je nepochybná výhoda pro pohyb v novém prostředí. 

Byli poučeni o české kultuře a způsobu života. Přijeli „připraveni“ a svůj příchod do České 

republiky mohli částečně považovat za „návrat“.

Do druhé kategorie bychom zařadili respondenty, kteří o českém prostředí žádnou 

představu neměli. (respondenti č. 2, č. 3, č. 4, č. 10, č. 16) Nezbývalo jim tedy nic jiného, než 

si obrázek o České republice vytvořit až v průběhu svého pobytu zde. 

Další kategorie patří respondentům, jejichž představa o České republice byla spojena 

s komunistickou minulostí této země. (respondenti č. 7, č. 8, č. 9, č. 11 a č. 14) Tito 

respondenti mezi Francií a Českou republikou (Československem) spatřovali značnou bariéru.
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Do poslední kategorie patří ti respondenti, kteří představu o České republice měli díky 

svému předchozímu zájmu o tuto zemi, který se projevoval hlavně v jejich studijním 

zaměření. (respondenti č. 12, č. 15 a č. 18) Respondenti studovali českou literaturu nebo 

dějiny střední a východní Evropy.

Dalo by se předpokládat, že se francouzská představa o České republice po jejich příjezdu 

sem alespoň trochu pozměnila.

Jedna kategorie respondentů tvrdí, že se jejich původní představa nezměnila. (respondenti 

č. 1, č. 2, č. 3, č. 12 a č. 15).

Jsou tu také respondenti, které Česká republika příjemně překvapila. (respondenti č. 4,     

č. 5, č. 6, č. 11, č. 13, č. 16, č. 17) V rámci této kategorie můžeme vyčlenit ty respondenty, 

jejichž pozitivní hodnocení českého prostředí je zásluhou Prahy. (respondenti č. 6, č. 13,       

č. 16) Je to tak kvůli její kráse a kulturnímu životu, který nabízí.

Některé respondenty překvapila Česká republika negativně. (respondenti č. 14, č. 18 a     

č. 19) Příčinou byl chlad ze strany Čechů, útrapná administrativa nebo nepříjemní staří lidé.

Některé prvky českého života snad mohly Francouze překvapit, ne-li šokovat.

Co se tohoto tématu týče, do první kategorie bychom mohli zařadit respondenty, které prý 

po jejich příjezdu do České republiky neudivilo nic. (respondenti č. 1, č. 3, č. 10 a č. 12)

Můžeme říci, že všechny ostatní respondenty v českém prostředí něco překvapilo. A to 

převážně negativně. Respondenty zarazil všudypřítomný chlad Čechů a ve spojitosti s ním 

špatná úroveň služeb (restaurace, obchody). Respondenti dále mluví o občanské pasivitě, 

zpustošené zemi, mrtvých ulicích. Tyto prvky bychom mohli pokládat za následek 

komunistického režimu. Slovo „mentalita“ padlo jak v souvislosti s chladem Čechů, tak 

s některými podivnými způsoby. Respondenti mluví o společném sprchování žen v bazénu, 

matkách nechávajících děti vyčůrat na ulici… To vše bylo důvodem k údivu respondentů.

Překvapení vyvolala také česká kuchyně a stravovací návyky. České stravě podle 

respondentů chybí rozmanitost, Češi jedí velmi rychle.

Respondenti ale ocenili českou bezpečnost, která je oproti Francii vyšší. (respondenti č. 5 

a č. 6) 
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Nyní se dostáváme k dost důležitému bodu výzkumu, a to motivům, které vedly 

Francouze, aby do České republiky přijeli.

Do první kategorie můžeme zařadit ty respondenty, které jsem zavál jejich český původ. 

(respondenti č. 1, č. 6, č. 19 a č. 20) Pro tyto respondenty znamenal příjezd do České 

republiky novou zajímavou kapitolu jejich života. Ani jejich motivy ani motivy dalších 

respondentů však často nejsou naprosto jednoznačné. Ve většině případů se důvody příjezdu 

všelijak mísily.

Kategorii tvoří také respondenti, kteří do České republiky vyjeli za prací. (respondenti č. 

3, č. 4, č. 15, č. 18 a č. 20)

Někteří respondenti jednoduše toužili po změně. (respondenti č. 1, č. 7, č. 8, č. 16) Přáli si 

změnit ovzduší nebo přímo opustit Francii.

Nalezneme také respondenty, které vázal k České republice předešlý zájem. (respondenti 

č. 2, č. 5, č. 8, č. 12, č. 15, č. 18) Většinou zájem o českou kulturu a dějiny prokázali již 

zvolením studijním programu.

Důležitým motivem pro příchod do České republiky byly také rodinné důvody. 

(respondenti č. 7, č. 8, č. 14 a č. 16) Respondenty s českým prostředím svázal český životní 

partner.

Jsou také respondenti, pro něž byl výběr České republiky vlastně náhodný – odjeli sem 

během studií a už tu zůstali. (respondenti č. 9 a č. 11)

Po svém příjezdu se Francouzi setkávali s různými reakcemi ze strany Čechů. Jak 

Francouze Češi přijímali?

Mnoho respondentů říká, že je Češi přijali bezproblémově, dobře nebo dokonce výborně. 

(respondenti č. 2, č. 3, č. 5, č. 6, č. 12, č. 13, č. 14, č. 18 a č. 19) Někteří respondenti to 

přičítají tomu, že jsou Francouzi, o kterých mají Češi dobrou představu. Respondenti se také 

domnívají, že tak tomu je proto, že umějí česky.

Respondenti se také setkali s překvapením z české strany, že jsou tady a že mluví česky. 

(respondenti č. 11, č. 14, č. 18) Lidé nechápali, proč by Francouzi chtěli umět česky nebo žít 

v České republice.
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Jedna kategorie respondentů si zase pamatuje, že je prostě někdo přijímal dobře, někdo 

špatně. (respondenti č. 1, č. 4, č. 10, č. 13 a č. 15) Češi jsou podle nich různě přátelští a 

pohostinní podle kraje a podle druhu vztahu. Češi, které poznali blíže, jsou prý velmi přátelští, 

což je ale v přímém kontrastu k charakteru kontaktu v pohostinství.

Respondenti v této souvislosti opět narážejí na český chlad, který je velkou překážkou 

vzájemného styku. (respondenti č. 1, č. 4, č. 9, č. 10, č. 15, č. 16 a č. 17) Respondenti 

postrádají kontakt s českou společností, Češi jsou uzavření a nepřístupní.

Francouzi to tedy s Čechy – alespoň podle svých slov – nemají moc snadné. S kým 

tedy tráví volný čas?

Přes „český chlad“ tráví velká část respondentů většinu volného času s Čechy. 

(respondenti č. 6, č. 11, č. 12, č. 16, č. 18 a č. 20)

Další kategorie respondentů tráví většinu svého volného času s Francouzi. 

(respondenti č. 3, č. 4, č. 7, č. 8 a č. 14) Přitom ne všechny tyto respondenty handicapuje 

neznalost češtiny.

Někteří respondenti volí střední cestu a volný čas tráví jak s Čechy, tak Francouzi.

(respondenti č. 2, č. 5, č. 15 a č. 17)

Nalezneme také respondenty, kteří svůj volný čas tráví s Čechy a Slováky. 

(respondenti č. 1 a č. 13)

A koho si respondenti zvolili za svého životního partnera?

Je to celkem vyrovnané. Mnoho respondentů má partnera české národnosti. 

(respondenti č. 5, č. 6, č. 11, č. 12, č. 14, č. 15, č. 18 a č. 20)

Druhou kategorii tvoří respondenti, jejichž partner je francouzské národnosti. 

(respondenti č. 1, č. 2, č. 7, č. 8, č. 10, č. 16, č. 17 a č. 19) 

Nalezneme také respondenty, jejichž partner je jiné než francouzské nebo české 

národnosti. (respondenti č. 4 a č. 9)

Přinesl příchod do České republiky Francouzům změnu životního stylu?

Jednu kategorii tvoří respondenti, kteří se domnívají, že se jejich životní styl v České

republice nezměnil. (respondenti č. 1, č. 12, č. 15, č. 16, č. 17 a č. 19) Pro ty respondenty, 
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kteří pracují ve Francouzském institutu v Praze, platí, že velkou část času tráví v takové 

„mikrofrancii“. 

Mnoho respondentů má ale pocit, že se jejich životní styl v České republice změnil. 

(respondenti č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 14, č. 17, č. 18 a č. 20) Důležité ale je 

dodat, že respondenti většinou tuto změnu nepřičítají tomu, že se ocitli v České republice. 

Příčinou změn v jejich životě je odlišná životní situace, která by jim změny přinesla i ve 

Francii. Respondenti často říkají, že ve Francii byli svobodní studenti a v České republice 

jsou pracující s rodinnými závazky. Pro některé velkou změnu znamenal také příchod do 

velkého města.

Pro jakou školu se Francouzi rozhodli pro svoje děti?

Velká část respondentů děti nemá. (respondenti č. 1, č. 3, č. 4, č. 6, č. 9, č. 13, č. 15 a 

č. 18)

Jednu kategorii tvoří respondenti, jejichž děti chodily, chodí nebo budou chodit do 

české školy nebo školky. (respondenti č. 2, č. 8, č. 10, č. 11, č. 16, č. 19 a č. 20)

Do druhé kategorie zařadíme ty respondenty, jejichž děti navštěvují francouzskou 

školu. (respondenti č. 5, č. 7, č. 14 a č. 20)70

Francouzi, kteří žijí v České republice, si jistě mohli za tu dobu, co tu jsou, utvořit 

určitý obrázek typického Čecha, všimnout si, v čem se třeba výrazně liší od typického 

Francouze. Jaký je podle Francouzů typický Čech?

Do první kategorie bychom mohli zařadit respondenty, kteří si nepřejí zobecňovat. 

(respondenti č. 3, č. 7, č. 8, č. 10, č. 11 a č. 19) Podle těchto respondentů žádný typický Čech 

neexistuje.

Podle některých respondentů mezi typickým Čechem a Francouzem nejsou značné 

rozdíly. (respondenti č. 5 a č. 12) Koneckonců jsou to dva evropské národy.

Někteří respondenti vidí dva typy typického Čecha, a to podle toho, zda onen Čech 

patří do mladé nebo staré generace. (respondenti č. 1, č. 6, č. 9 a č. 20) Mladá generace, 

nepoznamenaná komunismem, je podobná té francouzské, je otevřenější a sympatičtější. Staří 

lidé si s sebou ovšem nesou frustraci z života, který vedli za komunismu.

                                                            
70 Respondent č. 20 má dvojčata, z nichž jedno navštěvuje českou a druhé francouzskou školu.
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Čech bývá respondenty vnímán jako uzavřený, nesmělý, nedostupný. (respondenti     

č. 2, č. 4, č. 9 a č. 17)

Jsou také respondenti, kteří negativně hodnotí vzhled a návyky typického Čecha. 

(respondenti č. 13, č. 17 a č. 18) Stará se o sebe méně než Francouz, vypadá neupraveně. 

Negativní vlastností podle respondentů je také to, že typický Čech hodně pije, a to 

hlavně pivo. (respondenti č. 5, č. 13, č. 14 a č. 16)

A jaká je česká žena, Češka?

Zase je tu, i když v menší míře, kategorie respondentů, kteří si nepřejí generalizovat. 

(respondenti č. 3, č. 7, č. 8, č. 10 a č. 19)

Mnoho respondentů má za to, že typická Češka je tradiční žena, která velkou část 

svého času věnuje péči o domácnost a děti. (respondenti č. 1, č. 2, č. 4, č. 5, č. 11, č. 14 a       

č. 15) Češka je dynamická, odolná, obětavá, pečující. Francouzky se v této perspektivě zdají 

být sobečtější. Česká žena je také méně emancipovaná a závislejší.

Vyskytly se ale i názory, že česká žena je nezávislá a otevřenější než Francouzky a 

čeští muži. (respondenti č. 3, 16, č. 17 a č. 20)

Respondenti hodnotí pozitivně vzhled typické Češky. (respondenti č. 4, č. 13 a č. 18)

Jak Francouzi hodnotí český životní styl?

Pro jednu kategorii respondentů je pro český životní styl typická vazba na rodinu a 

tradiční hodnoty (respondenti č. 5, č. 11 a č. 17)

Podle respondentů je taky pro český životní styl příznačný silný vztah k přírodě a 

sportování. (respondenti č. 3, č. 4, č. 5, č. 7 a č. 8)

V zajímavém protikladu k předchozímu bodu stojí náklonnost Čechů k alkoholu a 

hospodským zařízením. (respondenti č. 3, č. 4 a č. 18)

Jiná kategorie respondentů si všimla, že Češi brzo vstávají a brzo končí v práci a že je 

tedy jejich den kratší. (respondenti č. 4, č. 9, č. 14 a č. 18) Po práci lidé rovnou míří domů, a 

tak je těžká navázat vztahy.
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Někteří respondenti vidí „uzavřenost“ jako typickou vlastnost českého životního stylu. 

(respondenti č. 1, č. 2, č. 4 a č. 9)

Opět se setkáme s respondenty, kteří dělí český životní styl podle generací. 

(respondenti č. 3, č. 7, č. 8 a č. 20) Charakteristika obou generací zazněla výše.

Nalezneme také respondenty, kteří považují za příznačný rys českého životního stylu 

tučnou kuchyni. (respondenti č. 4 a č. 5) V České republice se jí rychle a nezdravě.

Podle některých respondentů český životní styl není tak proměnlivý jako ve Francii. 

(respondenti č. 2 a č. 15)

Některým respondentům je český životní styl blízký a vyhovuje jim. (respondenti č. 10 

a č. 19)

Jaký mají Francouzi vztah k české kuchyni?

Respondenti se ve velké míře shodli na tom, že česká kuchyně je těžká. (respondenti   

č. 1, č. 3, č. 9, č. 13, č. 14, č. 18 a č. 20)

Druhá shoda zavládla o tom, že česká kuchyně je tučná. (respondenti č. 1, č. 4, č. 8,   

č. 15, č. 17 a č. 20)

Respondentům se také nelíbí, že české kuchyni chybí vytříbenost a sofistikovanost. 

(respondenti č. 3, č. 4, č. 16 a č. 20)

Co české kuchyni rovněž schází, je rozmanitost. (respondenti č. 5, č. 7, č. 8, č. 10,      

č. 12, č. 14 a č. 18)

Respondenti v české kuchyni postrádají zeleninu a ovoce. (respondenti č. 8, č. 14,      

č. 15 a č. 19) Chybějí také plody moře a bageta.

Nalezneme nejednoho respondenta, který má českou kuchyni rád. (respondenti č. 1,  

č. 12, č. 13, č. 14, č. 18 a č. 20) Respondenti ale mnohem více oceňují domácí a tradiční 

kuchyni. Oblíbené jsou guláš, knedlíky, buchty, koláčky, pivo a polévky.

Jedna skupina respondentů se domnívá, že v tendencích české kuchyně můžeme 

zaznamenat vývoj k lepšímu. (respondenti č. 2, č. 7 a č. 19)

Jaký je postoj Francouzů k české kultuře?
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Mnoho respondentů má k české kultuře kladný vztah. (respondenti č. 1, č. 7, č. 10,     

č. 12, č. 13, č. 16, č. 18, č. 19 a č. 20)

Respondenti ji často pokládají za bohatou. (respondenti č. 1, č. 5, č. 10, č. 13, č. 14,   

č. 19 a č. 20)

Jen málo respondentů ale čte v češtině. (respondenti č. 7, č. 10 a č. 19) Z českých 

autorů jsou čtení hlavně Kundera, Kafka a Hrabal. Některým respondentům v četbě české 

literatury brání neznalost češtiny.

Co se filmové tvorby týče, oblíbenější jsou starší české filmy. (respondenti č. 2, č. 7, 

č. 11 a č. 20) Současná česká kinematografie respondentům příliš potěšení nepřináší. I 

v případě filmů je pro mnoho respondentů překážkou neznalost češtiny.

Českou hudbu poslouchá jen málo respondentů. (respondenti č. 10 a č. 18) Vícekrát 

padlo jméno Antonína Dvořáka.

Respondenti také zmínili české komiksy, které jsou podle nich na vysoké úrovni. 

(respondenti č. 4 a č. 10)

S českou kulturou souvisí český humor, který se v menší nebo menší míře objevuje 

v české umělecké tvorbě. Jaký je český humor podle Francouzů a liší se hodně od toho 

francouzského?

Respondenti mají ve většině případů za to, že se český humor od francouzského liší. 

(respondenti č. 1, č. 3, č. 7, č. 8, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 18 a č. 20)

Důležitý prvek českého humoru je podle respondentů to, že se Češi smějí sami sobě. 

(respondenti č. 3, č. 5, č. 10, č. 11, č. 13 a č. 18)

Respondenti často pokládají český humor za bližší anglickému. (respondenti č. 11,     

č. 13 a č. 20) Je to tak jednak kvůli výsměchu sama sobě, ale také proto, že je černější a 

absurdnější než ten francouzský.

Jsou respondenti, kteří český humor pokládají za chytřejší, filosofičtější, lepší. 

(respondenti č. 1, č. 5 a č. 20)

Najdeme ale naopak i respondenty, kteří pokládají český humor za jednodušší nebo 

dokonce naivnější než ten francouzský. (respondenti č. 6, č. 17 a č. 19)
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Při posuzování českého humoru je podle respondentů také důležité, že v životě Čechů 

hraje humor mnohem větší roli. (respondenti č. 12 a č. 14) Neustálé vtipkování může Čechům 

zabránit v rozvinutí myšlenek.

Podle některých respondentů se český humor od francouzského liší jen trochu. 

(respondenti č. 6, č. 14, č. 15 a č. 19) V českém prostředí můžeme nalézt „francouzský“ 

humor u Menšíka, Polívky nebo Hrušínského staršího.

Jsou také respondenti, kteří s českým humorem podle svých slov vůbec nepřišli do 

styku. (respondenti č. 4, č. 9 a č. 16) Tito respondenti mají pocit, že v České republice jsou 

lidé vážní a že zde chybějí humoristické pořady. Nutno ovšem podotknout, že nikdo z nich 

nehovoří česky. 

A jak se Francouzi dívají na způsob, jakým Češi slaví svátky?

Co se slavení Vánoc a Velikonoc týče, respondenti si všímají, že v českém prostředí je 

kladen silný důraz na tradice. (respondenti č. 2, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8, č. 10, č. 11, č. 14 a č. 16)

V souvislosti s tradičním oslavováním Vánoc a Velikonoc si respondenti povšimli 

určitého paradoxu. V životě Čechů-ateistů zaujímají tak velké místo křesťanské svátky. 

(respondenti č. 2, č. 18 a č. 20)

Snad je to proto, že tyto svátky Češi pojímají v silně folklorním duchu. (respondenti    

č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6) Stále živá je česká pomlázka a pálení čarodějnic…

Respondenti také české svátky, obzvláště pak Vánoce, pokládají za méně komerční, 

než je tomu ve Francii. (respondenti č. 15, č. 16, č. 18 a č. 19)

Slavení českých Vánoc a Velikonoc se některým respondentům líbí. (respondenti č. 2, 

č. 5, č. 6, č. 10, č. 11, č. 13 a č. 16) Oceňují hlavně dodržování tradic a sváteční atmosféru.

Co se státních svátků týče, respondenti si všimli, že v České republice nejsou tolik 

oslavované jako ve Francii. (respondenti č. 3, č. 9, č. 11, č. 14 a č. 20) Podle některých 

respondentů je tomu tak proto, že pro Čechy nemají takovou důležitost jako svátky rodinné. 

Jiní se ale domnívají, že honosné ceremonie Češi nepotřebují paradoxně proto, že svátky 

prožívají upřímněji a spontánněji.

Jak se Francouzi vyrovnávají s českým podnebím?
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Jen málu respondentů české podnebí nečiní žádné potíže. (respondenti č. 1, č. 3 a       

č. 19) Tito respondenti pocházejí ze Štrasburku, Nantes a Angers, což nejsou žádné jižní 

destinace a příchod do českého prostředí pro ně v tomto ohledu neznamenal zvláštní změnu.

České podnebí není příliš problematické ani pro další respondenty, kteří pocházejí ze 

severní poloviny Francie nebo horských oblastí. (respondenti č. 2, č. 10, č. 11, č. 13 a č. 20)

Pro ostatní respondenty české podnebí nepříjemné je. (respondenti č. 2, č. 4, č. 5, č. 9, 

č. 12, č. 14, č. 15, č. 17 a č. 18) Častou výhradou je chybějící slunce a chladné počasí.

Někteří respondenti vnímají české podnebí za typicky kontinentální. (respondenti č. 7, 

č. 8, č. 10 a č. 16) 

Ve spojitosti s tímto typem podnebí se respondentům líbí, že jsou v České republice 

jasně vymezená roční období. (respondenti č. 5, č. 10 a č. 11)

Jaký je vztah Francouzů k češtině? Umějí česky?

Mnoho respondentů česky hovoří. (respondenti č. 1, č. 2, č. 5, č. 6, č. 7, č. 10, č. 11,    

č. 12, č. 14, č. 18, č. 19 a č. 20) Jen málo z nich za tuto schopnost vděčí svým českým 

předkům, většina respondentů se česky naučila díky svojí snaze a vytrvalosti.

Část respondentů česky neumí vůbec nebo jen chabě. (respondenti č. 3, č. 4, č. 8, č. 9, 

č. 13, č. 15, č. 16 a č. 17)

Když měli respondenti popisovat češtinu, často říkali, že je obtížná. (respondenti č. 1, 

č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 7, č. 11, č. 13, č. 14, č. 16, č. 17 a č. 18) Složitá je výslovnost i 

gramatika.

Nalezneme respondenty, kterým se čeština líbí. (respondenti č. 1, č. 5, č. 6, č. 10 a      

č. 12)  

Některým respondentům se zase čeština nelíbí. (respondenti č. 9 a č. 14) Chybí jí 

melodičnost, obsahuje ošklivá písmena, zní stroze a suše.

Pro některé respondenty znamenalo ovládnutí češtiny rozšíření obzorů. (respondenti   

č. 2 a č. 11) Otevřel se jim tak nový svět.

Jak Francouzi komunikují s Čechy, kteří nehovoří francouzsky?
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Respondenti, kteří umějí česky, samozřejmě mluví česky. (výčet respondentů výše)

Přes svoji neznalost se někteří respondenti v kontaktu s Čechy snaží komunikovat 

v češtině. Ostatní se snaží vyjít s angličtinou, španělštinou, němčinou, případně kombinací 

těchto jazyků.

Jak jsou na tom Francouzi se znalostí různých českých končin? 

Většina respondentů se zdá být po české kotlině značně zcestovalá. Z českých měst je 

kromě Prahy nejvíce navštěvované Brno, dále pak Karlovy Vary a trochu překvapivě České 

Budějovice.

A co Francouzům v Čechách nejvíce chybí? Schází jim tu vůbec něco?

Nejvíce respondenti v České republice postrádají kvalitní stravu, jaká se jim dostává 

ve Francii. (respondenti č. 1, č. 5, č. 9, č. 11, č. 12, č. 14, č. 17 a č. 18) Respondentům chybí 

dobrá vína, sýry, kvalitní zelenina…

Druhá postrádaná věc je moře. (respondenti č. 10, č. 11, č. 15, č. 17 a č. 19)

Jsou také prvky, které respondenti postrádají, aniž by to byla vina českého prostředí. 

To platí v případě, že respondenti postrádají svoji rodinu, přátele nebo známá místa. 

(respondenti č. 4, č. 5, č. 6, č. 14, č. 17 a č. 18) 

Nalezneme také respondenty, kterým v České republice nechybí nic. (respondenti č. 3, 

č. 4, č. 6, č. 13 a č. 16) Tito respondenti nacházejí v českém prostředí vše, co potřebují ke 

spokojenému životu.

Plánují Francouzi, že v České republice zůstanou napořád? Nebo by se raději vrátili do 

Francie?

Často jsou respondenti nerozhodní. Mohou v České republice zůstat, možná ale také 

odjedou. (respondenti č. 2, č. 3, č. 5, č. 9, č. 15, č. 18 a č. 20)

Jiní respondenti mají v úmyslu v České republice zůstat. (respondenti č. 7, č. 8, č. 10, 

č. 11, č. 16 a č. 19)

Ostatní respondenti zase plánují, že se vrátí do Francie. (respondenti č. 1, č. 4, č. 14 a 

č. 17) Jejich námitky vůči českému prostředí, které zazněly jinde, jsou pro ně příliš zásadní.



118

Shrnutí na závěr: Jak se Francouzi v českém prostředí celkově cítí? 

Většina respondentů se v České republice cítí dobře nebo velmi dobře. (respondenti    

č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 10, č. 12, č. 13, č. 16, č. 17 a č. 19) Respondentům 

se líbí kvalita českého života.

Dobře se tu cítí i respondenti, kteří Českou republiku označili za svůj domov. 

(respondenti č. 7, č. 8, č. 10 a č. 11)

Přesto respondenti mají pocit, že si s sebou nesou svoje „cizinectví“ a že i v Čechách 

zůstanou Francouzi. (respondenti č. 7, č. 8 a č. 11)

Někteří respondenti mají pocit, že mezi českou a francouzskou společností vlastně 

nejsou rozdíly. (respondenti č. 2 a č. 15)

I když respondenti v České republice pociťují nějaké problémy, ve většině případů je 

nedávají za vinu českému prostředí, ale jiným vlivům, se kterými by se potýkali i ve Francii. 

(respondenti č. 2, č. 6, č. 15 a č. 18)

3.4.2 Témata a názory, opakovaně připomínané respondenty

Napříč různými tématy, o kterých jsem s respondenty hovořila, nalezneme ta, která 

zazněla opakovaně při různých příležitostech. Můžeme předpokládat, že taková témata tvoří 

ony vzorce francouzské integrace do české společnosti, které jsem se snažila nalézt. Jaké jsou 

tedy body, které Francouzi vnímají jako zásadní pro svůj život v českém prostředí?

Chlad Čechů, uzavřená česká společnost

O českém chladu a uzavřené společnosti Francouzi hovořili ve spojitosti s mnoha 

tématy - jak se změnila jejich představa o českém prostředí po příjezdu do České republiky, 

co je zde udivilo nebo šokovalo, jak je Češi přijímají, jak vnímají typického Čecha, jak se 

v Čechách cítí a dokonce i v souvislosti s českou kuchyní. Francouzi obecně postrádají 

kontakt s Čechy. Když se s Čechy potkají poprvé, cítí z nich chlad. Na vině je hlavně minulý 

politický režim. Francouzi ovšem připouštějí, že chladný bývá úplně první kontakt a že 

postupně se z Čecha může vyklubat velmi přátelský a vřelý člověk. 
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Stará frustrovaná versus mladá sympatická generace

Francouzi mají často tendenci rozlišovat mezi starou a mladou českou generací. Stará 

generace je ta chladná, protože je frustrovaná životem za komunismu, je zvyklá pracovat, 

šetřit, neužívat si. Mladá generace má otevřené možnosti a vyrostla za svobody, je proto 

otevřená a sympatická, stejná jako ta ve Francii.

Špatné služby

Jedna z věcí, která byla pro Francouze zdrojem překvapení, jsou (a hlavně byly) špatné 

české služby. Kontakt s klienty v restauracích a obchodech je neslušný, chladný až hrubý. 

Dovolenou si člověk musí vzít, pokud chce vyřídit administrativní záležitost nebo zajít 

k lékaři.

Česká kuchyně – tučná, těžká, nerozmanitá

Ačkoli mají Francouzi českou kuchyni často v oblibě, považují ji za tučnou a těžkou. 

Vadí jim, že není sofistikovaná a vytříbená jako ta francouzská. Česká kuchyně postrádá 

hravost a rozmanitost. Chybí v ní zelenina, ovoce, plody moře. Celkově je nejoceňovanější 

domácí kuchyně a tradiční jídla jako je guláš, knedlíky, koláčky, buchty a polévky. Chvály se 

dostává i českému pivu.

Francouzům se také nelíbí, že si Češi dobré jídlo neumějí vychutnat. Mají za to, že se 

v České republice jí příliš rychle.

Česká republika - země s komunistickou minulostí

Francouzi vidí následky komunistického režimu všude – v chladu generace Čechů, 

kteří zažili komunismus, v nerozmanitosti české kuchyně, mrtvých ulicích, ošklivých 

nádražích, špatných službách, českém komplexu, malichernosti. Nejednou byla motivace 

Francouze přijet do České republiky (Československa) spojena s touhou vidět zemi, která 

prošla totalitním režimem. Mnoho věcí se už změnilo, ale po Sametové revoluci se Francouzi 

v Čechách cítili jako exotické bytosti a vnímali tuto zemi jako zaostalou. 

Absence náboženství versus silný důraz na tradice a tradiční hodnoty

Francouzi si všimli, že Češi jsou povšechně ateistický národ, což se může projevit

v posunutí určitých hranic. To ale nic nemění na tom, že Češi lpějí na křesťanských svátcích 

Vánocích a Velikonocích, a to mnohem více než Francouzi. Pro Francouze to představuje 
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paradox. Francouzi vnímají české tradice jako silné a živoucí. Francouzi také zaznamenali 

sílu českého folkloru.

Francouzi vnímají českou společnost jako tradiční i z jiného úhlu. V České republice 

jsou podle nich oceňovány tradiční hodnoty jako rodina, na kterou jsou Češi velmi vázáni. 

Také česká žena je tradiční žena, která se stará o děti a o domácnost a liší se od „pohodlné“ 

Francouzky.

Český komplex

Češi si podle Francouzů nevěří a mají nízké sebevědomí. Je v nich zakořeněn konflikt 

původu z malé země a vědomí velké kulturní síly českého národa, který navíc v dějinách 

hodně trpěl. První z bodů vede k snížení českého sebevědomí a podceňování sebe sama, 

druhý naopak k tendenci vyvyšovat se nad ostatními, protože Češi toho vědí víc a hodně si 

toho prožili. 

Nízké české sebevědomí se projevuje například v překvapení Čechů, že Francouzi 

pobývají na českém území nebo na něm dokonce hodlají zůstat. Čechy také velmi překvapí, 

pokud Francouz umí česky nebo se česky učí. Nechápou proč.

Češi – sportovci a milovníci přírody

Francouzi pokládají Čechy za národ, který má blízko k přírodě a často chodí „projít 

se“. I vzhled českého muže je „přírodnější“ než vzhled muže francouzského. Češi jsou také 

sportovnější než Francouzi a vyhledávají celou řadu nejrůznějších sportů. Příchod Francouzů 

do České republiky často znamenal zvýšení jejich fyzické aktivity (začali sportovat, jezdit na 

kole). České náklonnosti k přírodě a sportování se dostává plného rozletu díky blízkosti 

přírody hned za Prahou. To Francouzi velmi oceňují, protože možnost dostat se do přírody 

z Paříže je mnohem horší. 

Češi – pijáci piva a milovníci hospod

Češi ovšem podle Francouzů milují nejenom přírodu a sport, ale také – dost paradoxně 

– alkohol a hospody. Naštěstí se tu nemluví o tvrdém alkoholu, ale o české posedlosti - pivu.

Krásná a bezpečná Praha

Hlavní město České republiky si Francouzi vysoko cení. Je to podle nich kulturní 

město s nekonečným množstvím možných aktivit. Velmi se také obdivují její mimořádné 



121

kráse. Tím ale její klady nekončí. Prahu Francouzi považují také za bezpečné a čisté město 

s množstvím parků a dětských hřišť. Kvalita života v Praze je podle nich vysoká. 

Česká republika – studená země bez moře

Hlavně Francouzi z dolní poloviny Francie jsou deprimovaní českým podnebím. 

Nejenom, že je tu zima, ale chybí tu slunce, obloha je neustále zahalená oblačností. 

K představě slunečného počasí patří také moře, které mnoha Francouzům v České republice 

schází ke štěstí.

Zůstaneme Francouzi

I ti Francouzi, kterým se v České republice líbí a kteří si tu přejí zůstat, cítí, že si vždy 

s sebou ponesou svoji jinakost. Takoví Francouzi jsou vlastně „cizinci doma“. Je to dáno, jak 

uzavřeností české společnosti, s jejímiž členy je těžké navázat kontakt, tak silou návyků, které 

si Francouzi s sebou do českého prostředí nesou. 
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Závěr

Jak tedy Francouzi svoji integraci do české společnosti reflektují? A jsou do české 

společnosti integrováni?

Nejprve řekněme, že pro francouzskou integraci jsou v České republice dobré 

podmínky. Domnívám se, že doklady o historických vazbách a současné provázanosti obou 

zemí, které jsem představila v teoretické části této práce, dokazují blízkost Francie a České 

republiky. Hlavně před tragickým převratem roku 1948 byly obě země svázány kulturně, 

vojensky, politicky.  Francouzský vliv, i přes pozdější násilné oslabení, v českém prostředí 

nepochybně zanechal hluboké stopy, které usnadňují dnešní integraci Francouzů do české 

společnosti. 

Integraci Francouzů do české společnosti příznivě ovlivňuje ještě jiný typ blízkosti 

našich zemí. Ke snadné integraci Francouzů do českého prostředí jistě značně přispívá prostý 

fakt, že Francie a Česká republika jsou dvě evropské země, navíc velmi blízké geograficky. 

Nemůžeme tedy předpokládat přítomnost nějakých nepřekonatelných kulturních rozdílů, které 

by začleňování Francouzů do české společnosti výrazně ztěžovaly.

Také z hlediska právně-politického má francouzská integrace do české společnosti 

volnou cestu. Členství Francie i České republiky v Evropské unii a Schengenském prostoru 

nesmírně usnadňují pobyt Francouzů na českém území a pobyt Čechů na území 

francouzském. Právům a povinnostem Francouzů na českém území jsem věnovala jednu 

pasáž teoretické části této práce. 

Za druhé poznamenejme, že Francouzi žijící na českém území jsou do české 

společnosti do značné míry integrováni. Usuzuji tak na základě příznivých podmínek této 

integrace uvedených výše. Mým druhým podkladem pro tento závěr jsou data vzešlá 

z výzkumu, který jsem provedla a který jsem představila v empirické části této práce. Mnoho 

mých francouzských respondentů uzavřelo manželství s Čechem/Češkou, volný čas tráví 

s Čechy, oceňuje českou kulturu, hovoří česky. Francouzi navzdory veškerým obtížím, které 

v českém prostředí vnímají, nenacházejí mezi oběma zeměmi propastné kulturní rozdíly.

Za třetí řekněme, že přes dobré předpoklady začleňování Francouzů do české 

společnosti a značnou úspěšnost tohoto začleňování, se Francouzi do české společnosti plně 
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integrovat nemohou. Zaprvé je to proto, že Francouzi vnímají českou společnost jako 

uzavřenou. Je velmi obtížné navázat kontakt s Čechy, kteří jsou chladní při prvním kontaktu. 

Nezáleží ani tolik na tom, zda je tento český chlad dán frustrací z komunistického režimu 

nebo jinými vlivy, důležité je, že ho Francouzi vnímají jako překážku vzájemného kontaktu. 

Z tohoto důvodu si Francouzi v české společnosti uchovávají svoje „cizinectví“ v obecné 

rovině, jinými slovy by se v podobné situaci ocitl jakýkoli jiný cizí národ.

Francouzi si ale do české společnosti přinášejí nejenom svoje „cizinectví“, ale i svoje 

„francouzství“. V něm dostává jejich odlišnost konkrétní podobu. Mám za to, že Francie –

silná, sebejistá, vyhraněná, kulturní velmoc – se do svých občanů obtiskne příliš silně a vepíše 

do nich určité postoje, životní filosofii ať už se tyto týkají přístupu k jídlu, způsobu oblékání 

nebo prožívaného vlastenectví. Něco z tohoto postřehu bychom samozřejmě mohli aplikovat i 

na občany jiných zemí, ale Francie je v tomto přeci jenom specifická. Žádná jiná země totiž 

nevynakládá tolik energie a píle na šíření vlastní kultury, vlastního jazyka, vlastního odkazu. 

Taková země se neintegruje, taková země integruje. Všudypřítomné francouzské instituty, 

pobočky Francouzské aliance, francouzské kluby nevyjadřují touhu začlenit se do okolního 

prostředí, ale propagovat sebe sama. Francouzi tedy vždy a všude zůstanou Francouzi.
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Mapa Francie s vyznačenými městy, odkud pocházejí respondenti71

                                                            
71  Původní mapa pochází z france12.blog.cz 
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Mapa České republiky s vyznačenými městy, kde se nacházejí pobočky 

Francouzských aliancí72

Logo Francouzské aliance73

                                                            
72 www.france.cz
73 www.alliancefrancaise.cz
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Logo Francouzského institutu v Praze75
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Francouzské velvyslanectví – Buquoyský palác – Le palais Buquoy76

Václav Radimský, obraz Krajina s řekou77
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Plakát, který vytvořil Alfons Mucha pro herečku Sarah Bernhardtovou80
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Francouzská obálka knihy Kloktat dehet od Jáchyma Topola81
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Báseň Jaroslava Seiferta Všechny krásy světa v překladu Michela 

Fleischmanna83

Toutes les beautés du monde

Le soir, alors que les cieux noirs des rues brûlèrent de lumières,

qu'elles étaient belles les ballerines sur les affiches entre les lettres noires,

des aéroplanes gris descendirent tout bas comme des pigeons

et le poète resta seul au milieu de fleurs, enivré.

Poète, mon ami, meurt avec les étoiles, fane avec la fleur,

personne ne s'ennuiera de toi aujourd'hui,

ton art mourra pour toujours avec ta gloire,

car ils sont pareils aux fleurs funéraires ;

les avions qui se ruent brusquement jusqu'aux étoiles

chantent à ta place, voyons, un chant aux tons de fer

et sont beaux comme les riches fleurettes électriques sur les maisons de la rue

sont plus belles que celles des balcons.

Pour nos poèmes, nous avons trouvé des beautés toutes neuves,

lune qui finit de brûler, île de rêves vains, éteins-toi.

Taisez-vous, violons, et résonnez, trompettes des automobiles,

que l'homme au milieu du carrefour soudain se mette à rêver ;

chantez, aéroplanes, un chant du soir comme des rossignols,

dansez, ballerines, sur les affiches entre les lettres noires,

que le soleil s'éteigne - des tours, les réflecteurs éclatants

lanceront dans les rues un nouveau jour flamboyant.
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Les étoiles filantes se sont accrochées dans les constructions de fer des belvédères,

aujourd'hui, nous rêvons notre plus beau rêve devant l'écran du cinéma,

l'ingénieur construit des ponts dans la vaste plaine russe

et les trains peuvent rouler haut par-dessus des eaux

et nous nous promenons sur les toits des gratte-ciel

lorsque les lumières s'embrasent d'éclat, sans même se souvenir de dire des poèmes,

et, comme le rosaire qui s'entremêle parmi les doigts osseux pendant la prière,

cent fois par jours, entre les étages, monte l'ascenseur

et d'en haut lorsque tu regardes, devant s'étalent toutes les beautés du monde.

Et ce qui, encore hier, était de l'art sacré,

s'est changé soudain en des choses simples et réelles,

et les plus beaux tableaux d'aujourd'hui n'ont été peints par personne,

la rue est une flûte et qui joue sa chanson du matin jusqu’au soir

et au-dessus de la ville, les avions se sont élevés haut vers les étoiles.

Adieu donc, laissez-nous aller, beautés inventées,

la frégate commence à se mouvoir au loin vers la mer vaste,

Muses, laissez retomber vos longs cheveux,

l'art est mort, le monde vit sans lui.

Toujours, ne serait-ce que ce petit papillon, éclos de la chrysalide

qui s'est nourrie des pages du livre, et qui s'élève vers le soleil

est plus près de la vérité que les vers du poète qui étaient écrits dans le livre.

Et cela est un fait que l'on ne peut nier.
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