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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak je Praha vyobrazena v anglicky psaných 

turistických průvodcích. Práce se snaží zachytit hlavní obrazy, spojované s prostorem 

Prahy. Výzkum byl proveden na základě kvalitativní obsahové analýzy dvou, ze Spojených 

států pocházejících, turistických průvodců s předpokládanou největší prodejností. Na 

základě této analýzy jsem došla k šesti hlavním obrazům, jež turistické příručky o Praze 

podávají. Praha je v průvodcích zobrazována jakožto postkomunistická země, která se 

pomalu snaží přiblížit Západu. Dále je česká metropole viděna jako město s bohatou 

židovskou kulturou a zachovalou židovskou architekturou. Praha je navíc popisována jako 

romantické město s milými lidmi, kteří jsou v průvodcích zasazeni do kontextu 

postkomunismu a trendu přibližovat se Západu. Češi tedy prý mají určité koníčky, které 

mají své kořeny v minulém režimu a také mají tendenci učit se a dělat to, co je považováno 

za moderní ve společnostech západních. V neposlední řadě je o Praze psáno v kontextu 

bezpečnosti, a Praha je zobrazována jako bezpečné město, kde jsou násilné činy pouze 

ojedinělé, ale je třeba si v něm dávat pozor na drobné krádeže a podvody.  

Abstract

The topic of this bachelor thesis is „The image of Prague in English written tourist 

guides“. This thesis sets out to find the main images, which are connected with space 

Prague. Using the method of content analysis of two tourist guides the main images were 

created. These tourist guides are best- selling tourist guides about Prague in the United 
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States of America and Great Britain. I discovered 6 of the most important images which 

books create about Prague. Prague is shown in guides as a post-communist country, which 

is slowly trying to catch the western culture. The Czech capital city is seen as well as the 

city with rich Jewish culture and well-preserved Jewish architecture. Prague is described as

a romantic city with kind people, whose are in guide presented in the same way like the 

city - post-communist people who like western trends. Czechs have some hobbies, which 

have survived from the past regime and they like to do things which are modern in western

societies. Prague is as well described as a safe city, where violence and crime is rare, but 

there are some pick-pockets and frauds.

Klíčová slova

turistický průvodce, Praha, obraz, turismus, město, památky, turistická 

destinace, turista, obsahová analýza
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Předpokládaný název práce:

Obraz Prahy v anglicky psaných turistických průvodcích.

Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu

Svou bakalářskou práci bych chtěla zaměřit na zkoumání toho, jak je Praha vykreslena 

v anglicky psaných turistických průvodcích. Zaměřím se na několik anglicky psaných 

turistických průvodců, které podrobím kvalitativní obsahové analýze. 

Teoretická východiska 

V kontextu masového turismu představuje knižní (případně internetový) turistický 

průvodce jeden z podstatných prostředků prostorové socializace návštěvníků. Formují tak 

jejich očekávání a vnímání reality, se kterou se při svém pobytu setkávají.

Cíle bakalářské práce

Cílem práce bude zjistit, jaký obraz (resp. obrazy) vytvářejí turističtí průvodci o Praze. 

Zaměřena bude na charakterizaci hlavních stereotypů (např. Praha magická, Praha 

post/komunistická, Praha kafkovská apod.) i méně obvyklých pohledů na Prahu.

Výzkumné otázky 

Jak Prahu (a její obyvatele) vykreslují anglicky psané turistické publikace? Jaké stereotypy 

se zde objevují a jakým způsobem jsou v průvodcích vyloženy a interpretovány?  

Metody a prameny

Teoretické pozadí práce bude založené na aktuální sociologické literatuře týkající se 

turismu a cestovního ruchu. Empirická část práce bude založena na přibližně třech 

anglicky psaných turistických průvodcích Prahou s předpokládaným největším dopadem 

(prodejnosti). Tyto publikace budou podrobeny kvalitativní obsahové analýze, na jejímž 

základě vytyčím hlavní znaky spojované s prostorem Prahy.

Institut sociologických studií UK FSV

Projekt bakalářské práce 
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Úvod

Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na zkoumání toho, jak je Praha vykreslena 

v anglicky psaných turistických průvodcích. Turistický průvodce je stěžejní část turismu, 

protože zprostředkovává vztah mezi turistou a destinací [Bhattacharyya 1997:372], a utváří 

lidské vědění o daném místě. Vzhledem k významnému nárůstu turismu v posledním 

století mi připadá důležité věnovat tomuto fenoménu pozornost. Zároveň zastávám názor, 

že média jsou jedny z hlavních faktorů, které utvářejí realitu, a v kontextu masového 

turismu tedy představuje knižní (případně internetový) turistický průvodce jeden 

z podstatných prostředků vytváření vědění návštěvníků a jejich prostorovou socializaci. 

Formuje tak jejich očekávání a vnímání reality, se kterou se při svém pobytu setkávají.  

Vytváří navíc určitý obraz města skrz výběr památek, na které upozorňuje a skrz 

informace, které o nich podává [Bhattacharyya 1997:381].

Cílem práce bylo zjistit, jaké obrazy vytvářejí turističtí průvodci o Praze. Analýza 

byla zaměřena na charakterizaci hlavních stereotypů (např. Praha post/komunistická, Praha 

židovská apod.), i méně obvyklých pohledů na Prahu. Teoretickou analýzu jsem zakotvila 

v teorii vědění, která je známá z díla „Sociální konstrukce reality“ od Petera Bergera a 

Thomase Luckmanna a okrajově také ve - s ní propojené - prostorové socializaci. Nejprve 

jsem však v teoretické části definovala turismus jakožto rychle narůstající fenomén. 

Uvedla jsem také konkrétní statistická data, dokládající jeho aktuálnost. Vzhledem k tomu, 

že se budu zabývat ve své práci tím, jak píšou současní turističtí průvodci o českém 

hlavním městě, okrajově jsem také zmínila fakta o turismu v Čechách po roce 1989. 

Nakonec jsem popsala, jak vypadá typický turistický průvodce a čím se značí, a zabývala 

jsem se také tím, jakou má moc utvářet lidské vědění a jakým způsobem to dělá. Uvedla 

jsem i pár konkrétních případů. Empirická část práce byla založena na dvou anglicky 

psaných turistických průvodcích Prahou s předpokládanou největší prodejností. Tyto 

publikace byly podrobeny kvalitativní obsahové analýze, na jejímž základě jsem vytyčila 

hlavní znaky spojované s prostorem Prahy. Došla jsem k šesti hlavním obrazům, které 

průvodci o české metropoli podávaly a interpretovala jsem je. V závěru jsem shrnula svá 

zj iš tění.                                                                  .                                                          
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1 Teoretická část

1.1 Pojmy a východiska

Nejprve vymezím pojmy a východiska, které jsou pro mou práci důležité. Vysvětlím 

pojem turismus a zaměřím se na to, jak v posledních letech narůstal cestovní ruch ve světě 

a v České republice. Vzhledem k tomu, že předpokládám, že turistický průvodce je jeden 

z hlavních zprostředkovatelů vědění o popisovaném místě, definuji pojem vědění a teorii 

utváření lidského vědění, přičemž budu vycházet z díla Sociální konstrukce reality od 

Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna. Turistického průvodce chápu také jako určitého 

pomocníka, který turistům pomáhá se v navštívené destinaci prostorově orientovat. 

Definuji tedy také to, jak průvodce prostorově socializuje. Nakonec charakterizuji

typického turistického průvodce, jakožto médium, jehož obsahovou analýzu budu 

provádět. Uvedu také pár příkladů, kdy průvodce utvářel obraz o destinaci, a tím utvářel 

vědomí turistů a prostorově je socializoval, díky čemuž měl vliv nejen na ekonomickou 

situaci v zemi. 

1.1.1 Turismus a jeho nárůst

Turismus je volnočasová aktivita, která je charakteristická tím, že představuje opak 

pracovního procesu [Urry 2002:2]. Turismus zahrnuje získávání nových zážitků 

a poznávání jiné krajiny, než té, na kterou jsme zvyklí z domova. Podle Johna Urryho

(2002) turismus představuje formu potěšení, konzumování zboží a servisu, které mohou 

být viděny v určitých situacích jako nepotřebné. Tyto hodnoty jsou však konzumovány 

proto, že vytvářejí příjemné pocity [Urry 2002:1]. Co však vidí Urry jako hlavní 

charakteristiku masového turismu v moderní společnosti, je to, že lidé cestují do ciziny, 

aby zůstali v prostředí, které není spjaté s prací [Urry 2002:2]. Podle Garvina (2005) je 

turismus důležitý proto, že nabízí pohled na každodenní život. Rozšiřuje obzory o světě a

nutí nás komunikovat s ostatními, a tím nám pomáhá se socializovat [Garvin 2005:1].
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Turismus je také možno chápat jako určitou výměnu mezi lidmi, k níž dochází při 

interakci. Donedávna byl ignorován fakt, že turismus je interkulturní aktivita, která učí lidi 

vycházet s těmi, kteří patří do jiných kultur [Garvin 2005:6]. Turismus poskytuje 

významné příležitosti pro mezikulturní komunikaci, výměnu mezi lidmi a i pro 

potencionální míchání odlišných společenských skupin. Díky výměně se hýbou ve světě 

užitečné věci mezi lidmi. Jsou tedy důležité pro základní procesy ve světě [Garvin 

2005:14].

V tradičních společnostech bylo cestování zájmem elit. V období do 19. století jen 

několik málo lidí, kteří nepatřili do vyšší třídy, cestovalo mimo domov za účelem vidět 

něco, co nebylo spjato s prací. V moderní společnosti je však stěžejní element života mít

pocit, že cestování a prázdniny jsou nezbytné. Moderní společnost je založena na 

myšlence, že lidské fyzické a mentální zdraví bude obnoveno, jen pokud lidé čas od času 

odjedou pryč. Cestování je navíc jakási známka statusu. Když lidé necestují, o svůj status

přicházejí [Urry 2002:5]. Nejezdit na dovelené do ciziny je skoro jako nemít dům a auto 

[Urry 2002:4]. Turismus zaznamenal za posledních sto let velký nárůst. Na světě je nyní 

přes jednu miliardu lidí, kteří cestují každý rok mimo svou zemi. Ještě v roce 1950 to bylo 

pouze 25 milionů. Cestování a turismus se staly největším průmyslem na světě  [Urry 

2002:5]. Co se týká podílu cestování na volném čase lidí, například v Británii vyplňuje 

cestování 40% všech volnočasových aktivit [Urry 2002:5]. Turismus tvoří 11,7% 

světového HDP. Ve světě v podstatě není země, která by nebyla poznamenána turismem a 

nebyla by navštěvována cizinci [Urry 2002:5]. Turismus přispívá ke kvalitě života nejen 

svojí rekreační a regenerační funkcí, ale také funkcí poznávací, vzdělávací a vede 

k porozumění mezi národy [Tittelbachová 2011:13].

1.1.2 Turismus v ČR po roce 1989

„Pád politického systému po roce 1989 přinesl zásadní hospodářské a společenské 

změny, které zasáhly i turismus. První polovina devadesátých let je charakteristická 

vysokými tempy růstu zahraničního turismu (…) a propadem domácího turismu.“ 

[Tittelbachová 2011:64]. V roce 1998, tedy necelých deset let po revoluci, dosáhl počet 

zahraničních turistů, kteří kdy navštívili Českou republiku téměř 103 milionů, což je více 
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než trojnásobek návštěvnosti, která byla zaznamenána do roku 1989. Od roku 1995 do 

roku 1998 vzrostl počet zahraničních turistů o 64% [Tittelbachová 2011:96]. 

V revolučním roce 1989 se turismus v Čechách podílel na tvorbě HDP pouze 1,3%. O 

necelých 10 let později už představoval turismus v ČR 6,8% HDP. Pro představu, kolik 

Česko navštíví za rok zahraničních turistů, máme k dispozici data z roku 2003 - celkový 

počet turistů v Česku v roce 2003 byl 11,35 milionů, z čehož však přibližně 50% tvořili 

domácí turisté. V turismu navíc pracuje velká část Čechů. Průměrný počet zaměstnanců 

v tomto odvětví činil v roce 1997 přibližně 9-10% z celkové zaměstnanosti [Tittelbachová 

2011:97]. Od roku 2002 sice počet zahraničních turistů pomalu klesá [Tittelbachová 

2011:108], přesto však cestovní ruch hraje stále významnou roli jak u nás, tak ve světě.

Turismus v Čechách tedy za posledních dvacet let zaznamenal obrovský nárůst. Patří 

mezi důležitou součást politiky a ekonomiky země, ale stejně tak má cestovní ruch velký 

vliv na socializaci jak místních, tak turistů. 

1.1.3 Utváření vědění

V této kapitole vycházím ze sociologie vědění, známé z knihy Bergera a Luckmanna 

„Sociální konstrukce reality“. Tito vědci chápou vědění jako „jistotu, že určité jevy jsou 

skutečné“ [Berger, Luckmann 1999:9]. Vědění, kterým se zabývají ve své knize, je sice 

vědění obecné, ale lze dobře vztáhnout i na mé téma. Přestože se vědění turistické může 

zdát být vedle toho obecného podřadné, dnes se toto vědění stává stále aktuálnějším, a to 

díky masovému rozvoji turismu a jeho roli jakožto hlavního průmyslu ve světě [Urry 

2002:5].

Vzhledem k tomu, že média mají velkou moc přispívat k vytváření veřejného mínění,

předpokládám, že turistický průvodce jakožto médium je jedním z hlavních prostředníků, 

který vytváří lidské vědění o navštíveném místě. Na druhou stranu určité vědění svých 

čtenářů očekává. Většina lidí, kteří jedou objevovat cizí města a země, mají o zemi alespoň 

zhruba nějakou představu. Některá města jsou například charakterizována určitými 

přídavnými jmény. O Paříži se kupříkladu říká, že je romantická, Londýn je označovaný

jako moderní. Města se však dají popsat i skrz kulturu země. Například o New Yorku se 
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říká, že není úplně typické americké město, o Kansasu zase naopak [Wohl, Strauss

1958:531]. Turistický průvodce má tu moc podobné obrazy nejen upevňovat, ale i utvářet. 

Mě by zajímalo, jaké obrazy podávají anglicky psaní turističtí průvodci o českém hlavním 

městě. 

Turistický průvodce nejen že vytváří lidské vědění o popisovaném místě, ale je to 

navíc určitý pomocník, který pomáhá zorientovat se turistům v cizí realitě. Berger 

s Luckmannem (1999) nám nabízejí pohled na svět, jakožto na určitý soubor, tvořený 

z různých subsouborů, a každý subsoubor na věci kolem nahlíží skrz svou zkušenost. 

Každý z nich pak přistupuje ke společnosti z jiného stanoviska. To vede k vytvoření 

nejrozmanitějších pohledů na celou společnost [Berger, Luckmann 1999:87]. Tyto 

subsoubory dělí svět na bezpočet realit, a tím, že se pohybujeme z jedné reality do druhé, 

prožíváme tyto přechody jako jakési šoky [Berger, Luckmann 1999:27]. Subsoubory 

v našem případě můžeme chápat jako destinace v jednom souboru, kterým je svět. Lidé, 

kteří pochází z jiné země, tedy nemusí chápat chování lidí v destinaci, kterou navštíví, a 

můžou být cizí realitou zaskočeni. Turistický průvodce dává možnost nahlédnout blíže 

všem možným subsouborům do jednoho konkrétního a tím ho lépe pochopit. Popisuje, co 

je v dané destinaci typické a co zde může turista očekávat. Turistického průvodce lze 

chápat jako možnost, jak zmírnit šok – nebo v častějším případě spíše změnu - z přechodu 

z destinace do destinace (tedy z jednoho subsouboru do druhého) a turistům pomoci

zorientovat se. 

Podle Bergera a Luckmanna (1999) je možné tyto subsoubory typizovat do určité 

kategorie, což může ulehčit pochopení chování určitého subsouboru jiným [Berger, 

Luckmann 1999:37]. Turistický průvodce tedy pomáhá typizovat to, co je pro nás zprvu 

anonymní. Pokud budu schopna někoho typizovat jako člena určité kategorie (například 

kategorie Čech), tím spíš budu schopna pochopit chování lidí, kteří budou do této kategorie 

spadat. Můžu totiž jejich chování interpretovat jako důsledky této typizace - například 

záliba v určitých jídlech nebo činnostech. Turistický průvodce tedy Čechy kategorizuje a 

tím pomáhá tomu, aby nás cizinci lépe chápali a nezažívali pocit nejistoty nebo i šok, když 

nastane něco, na co nejsou zvyklí doma. Tím vlastně utváří cizincovo vědění o tom, co zde 

může čekat. A to vlastně i v případě, když nebude některému chování Čechů rozumět. 
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Bude zkrátka vědět, že je to zde normální a neděje se nic neobvyklého nebo v extrémních 

případech ohrožujícího.

Turistický průvodce formuje lidské vědění, jak se pohybovat v cizí kultuře a v cizím 

prostoru, a tím nás učí prostorové socializaci. Pohyb ve městě je regulován řadou 

implicitních a explicitních pravidel a umění pobytu v něm je tedy také předmětem 

prostorové socializace, v jejímž průběhu se učíme jeho řádu [Pospěch 2012:51].

Socializace prostorová patří mezi socializaci člověka a je nikdy nekončící. [Borer 

2006:185]. Prostřednictvím prostorové socializace se učíme rozlišovat mezi správným a 

nesprávným jednáním na určitých místech [Pospěch 2012:51]. Skrz turistické příručky a 

průvodce se učíme jakýmsi pravidlům hry v cizině. Při neznalosti těchto pravidel nebo 

jejich nedodržování může docházet k různým následkům, od ztrapnění se až po důsledky

vycházející z porušení zákona [Borer 2006:189]. Turistický průvodce nás tedy učí i 

takovýmto kompetencím, pomocí nichž můžeme předejít zážitkům zostuzení nebo 

v krajním případě nebezpečí. 

1.1.4 Turistický průvodce

Turistický průvodce je stěžejní část turismu, protože zprostředkovává vztah mezi 

turistou a destinací a mezi hostitelem a hostem. Je to často klíčový zdroj, který turisté 

používají [Bhattacharyya 1997:372]. Skrz informace, které turistům podsouvá, utváří jejich 

vědomí o daném místě. Do začátku 19. století nebyla jasná hranice mezi tím, co je cestovní 

deník a co turistický průvodce. A pořád jsou ještě tenké hranice mezi průvodci a jinou 

geografickou literaturou [Gilbert 1999:281]. Hlavní charakteristika průvodců je však

taková, že radí turistům, obsahují mapy, ilustrace a detaily důležitých míst. Většina 

obecných průvodců jsou také význačné svým sebevědomým hlasem [Gilbert 1999:282].

Charakteristické pro vypravěče je také to, že vypráví s nárokem na autoritu. Promlouvají 

tedy ke čtenáři autoritativním a sebevědomým hlasem, což jim dává ještě větší moc k 

vytváření vědění lidí. To se projevuje v tom, jaký používají jazyk [Bhattacharyya

1997:375]. Rady a názory jsou totiž protkány textem a jen málokdy jsou připsané 

nějakému zdroji. Pak takové hodnocení vypadá, jako by bylo všeobecně platné, přestože je 
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to názor jen jednoho člověka.  Čtenáři to navíc dává pocit, že jeho vlastní hodnocení je

nepotřebné a zbytečné [Bhattacharyya 1997:376].

Průvodci skrz podávání informací o destinaci přinášejí turistům komfort a pomáhají 

zajišťovat jejich bezpečnost, ale také redukují bohatost cestování do příručky [Gilbert 

1999:282]. Podle Bhattacharyye (1997), podává často turistická příručka dostatečné 

informace, které potřebujeme k pohybu v cizí zemi, a tím nám umožní minimalizovat 

kontakt s místními a vlastně i s jejich kulturou. [Bhattacharyya 1997:str]. Turisté skrz 

turistického průvodce například mají možnost přicházet do styku jen s místními, kterým 

platí za jejich služby, a tím z místních dělají podřadné. To dovoluje turistům, aby se 

chovali, jak chtějí, což může vytvářet nerovnosti mezi místními a turisty. Další 

charakteristika průvodců, která taktéž přispívá k vytváření nerovnosti mezi domácími a 

hosty je ta, že turističtí průvodci bývají často hodnotově neutrální k chování turistů, ale

hodnotově nahlížejí na chování místních. Například turistický průvodce o Indii od 

vydavatelství Lonely Planet je pro toto typickým příkladem. Chování cestovatelů nijak 

eticky nehodnotí, ale chování místních Indů je subjekt morálního souzení [Bhattacharyya

1997:376].

Popisované město (nebo země) je také v průvodcích často prezentováno jako sebe-

reprezentace, ne jako jeho obraz. Je však nutné si uvědomit, že každá reprezentace města je 

jen obraz, a dokonce i nejlépe informovaný občan může těžko poznat místo, kde žije celý 

život i s těmi nejmenšími detaily a zároveň objektivně. Tedy i takovýto pohled není 

realitou, ale pouze obrazem. [Wohl, Strauss 1958:524]. Průvodce navíc není úplně 

objektivní, protože vybírá pouze určité památky a upozorňuje jen na některé věci. Působí, 

jako když předkládá objektivní pohled na město, ale není tomu tak.

1.1.5 Konkrétní příklady z turistického průvodce

Bhattacharya (1997) na základě analýzy indického průvodce předkládá dva příklady, 

které potvrzují důležitost turistického průvodce na utváření vědění a chování lidí. Autorka 

analýzy popisuje, jak byli indičtí taxikáři v jednom městě z nevysvětlitelného důvodu tak 

dlouho turisty žádáni o zavezení do jedné konkrétní ulice, až se sami začali nabízet jiným 
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neznámým turistům, že je tam svezou, i když ještě turista ani nevyslovil své přání. Zjistilo

se, že toto místo bylo v průvodci od Lonely Planet popisováné jako bezpečné a relativně 

levné k ubytování cizinců. Někteří turisté se prý dokonce odmítali ubytovat v hotelech, 

které nebyly zmíněny v průvodci [Bhattacharyya 1997:371].

Morální hodnocení místních a neutrální postoj k turistům zase dokazuje jiná pasáž

v Lonely Planet India. Jedná se o pasáž o drogách. Nikdo prý turisty nesoudí za drogové 

prohřešky, jen je řečeno, ať jsou při shánění a požívání drog nenápadní a neriskují. Turisté 

jsou tedy zbaveni jakéhokoliv morálního hodnocení. O Indech je naopak psáno, že jsou 

nebezpeční a ať si na ně turistky dávají pozor. Jsou tedy objektem morálního souzení.

[Bhattacharyya 1997:376].

Indové byli v průvodci navíc rozděleni na dvě skupiny - na ty, kteří zajišťují turistům 

servis, a na ty, kteří s turisty nemají nic společného a jsou mimo jejich zájem. Ti jsou 

v průvodci o Indii jednoduše neviditelní. Jak v textu, tak na fotkách. Tím zakrývá 

turistický průvodce velkou část skutečné kultury země a zprostředkovává jim jen tu, která 

je potřebám turistů přímo přizpůsobena a pro turisty uměle vytvořena (hotely, místní 

zaměstnaní v turistickém průmyslu, …). Což ukazuje subjektivitu turistického průvodce. 

Tyto příklady potvrzují teorii, že turistický průvodce může formovat chování turistů 

a utvářet o místě určitý obraz, a tím také ovlivňovat poptávku cizinců a zvyšovat nepřímo 

ekonomickou situaci různým podniků v zemi. Navíc utváří o zemi určité vědění, které není 

vždy jednoznačně objektivní, což si turista často nemusí uvědomovat. Spolu se svým 

autoritativním hlasem má poté průvodce velkou moc na ovlivňování jeho názorů a 

chování. 
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2 Empirická část

2.1 Výzkumná otázka

Moje výzkumná otázka zní následovně: Jak Prahu (a její obyvatele) vykreslují 

anglicky psané turistické publikace? Jaké stereotypy se zde objevují a jakým způsobem 

jsou v průvodcích vyloženy a interpretovány? Cílem práce bude zkrátka zjistit, jaké obrazy 

vytvářejí turističtí průvodci o Praze. 

2.2 Metodologie

Jako metodu zkoumání průvodců jsem se rozhodla použít kvalitativní obsahovou 

analýzu, jakožto jeden z převládajících přístupů k analýze dokumentů [Kohlbacher

2006:7]. Hlavním důvodem proč jsem si pro mou práci zvolila tuto analýzu, byl ten, že 

analyzuje nejen manifestní, ale i latentní sdělení textu [Mayring 2000:2]. Vzhledem 

k tomu, že turistický průvodce často sděluje určité informace a názory mezi řádky, byl 

tento způsob pro mou analýzu nejvhodnější. Text jsem analyzovala krok za krokem 

pomocí tří druhů kódování. Nejprve jsem provedla otevřené kódování, kdy jsem si všímala 

v datech kritických míst a odhalovala jsem určitá témata. [Hendl 2005:246].  Tato fáze

vedla k seznamu témat, jež jsem později utřídila. Kódovala jsem text po odstavcích nebo 

po větách, podle důležitosti konkrétního textu. Druhým, axiálním kódováním jsem 

propojila kategorie, které mi z textu vzešly, a nakonec jsem selektivním typem kódování 

zvolila ty nejdůležitější pro můj výzkum. Tyto kategorie se staly ústředním bodem mé 

vznikající teorie [Hendl 2005:251] a vytvořily v podstatě obrazy, jež turistický průvodce o 

Praze podává. 
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2.3 Zdroje dat 

Ke svému průzkumu jsem si zvolila turistické průvodce, kteří se vyskytují na 

předních příčkách prodejnosti na anglických a amerických stránkách internetového 

obchodu Amazon. Jeden průvodce dominuje v americkém internetovém obchodě, druhý 

jak v americkém, tak v britském. Každý z nich má okolo 300 stran a věnuje se jak různým 

částem Prahy, tak různým odvětvím, které by mohly turisty zajímat (například historii 

Prahy a ČR, zábavě v Praze, tipům na restaurace, a tak dále). Nyní představím a v další 

části blíže charakterizuji mé dva vybrané průvodce.

2.3.1 Turistický průvodce č.1

První analyzovaný průvodce je od autora Craiga Turpa a byl vydán americkým

nakladatelstvím DK publishing. Nese název „Prague“. Analyzovala jsem 13.vydání z roku 

2011. Je to celkem typický turistický průvodce, který má autoritativní podobu a relativně 

subjektivní pohled na zobrazované skutečnosti. Stejně jako většina průvodců působí 

dojmem jediné pravdy. 

2.3.2 Turistický průvodce č.2

Druhý průvodce se jmenuje „Rick Steves‘ Prague and Czech Republic“ a byl vydaný 

v Americe v roce 2009 nakladatelstvím Worzalla. Tato příručka má naopak tendenci se od 

klasických průvodců lišit. Autoři jsou Čech Honza Vihan a Američan Rick Steves, v knize 

prezentovaní jako přátelé. Hned na úvod se čtenářům představují v krátkém medailonku, 

kde je seznamují také se svými rodinami. Průvodce je psán familiární fromou, a to nejen 

díky zasazení přátelství a rodiny do turistického průvodce, ale i například kvůli formě 

jména Honza, jež je v knize uváděno pro autora Jana, a v neposlední řadě také díky svému 

nadpisu: „Rickova Stevesova Praha a Česká republika“. Už od začátku tedy průvodce 

působí spíše jako kamarád na cesty než jako knižní příručka. Autoři jsou cestovatelé a staví 



20

se do role vašeho známého, který Prahu zná, protože tam bydlel a doporučí vám tedy, kam 

byste se měli podívat.

2.4 Charakteristika a analýza zkoumaných turistických 

průvodců

Nyní přistoupím k samotné analýze. Nejprve blíže popíši a analyzuji mnou vybrané 

průvodce ve vztahu k typickému turistickému průvodci. Vyložím tedy, v čem jsou mí dva 

průvodci typičtí a v čem se od klasických průvodců liší. V další části analýzy se zaměřím 

na charakterizaci šesti obrazů, jež vzešly z mé analýzy. Pokusím se také o interpretaci 

těchto obrazů.

První průvodce je rozdělen do několika částí, které se věnují různým odvětvím 

Prahy. První kapitola je věnována čtyřdennímu rozplánování toho, kam v Praze zajít, 

pokud jsou turisté ve městě jen takto krátce. Je tedy určena těm, kteří si přijedou město jen 

v rychlosti prohlédnout. U těchto turistů průvodce předpokládá jisté vědění o Praze (o 

komunismu, kdo to byl Kafka, o židovské kultuře v Praze), protože píše o tom, co musí 

vidět, ale nepopisuje proč je to důležité. Tomu se podrobně věnuje až v dalších částech. 

Následující kapitoly jsou tvořeny postupným popisem Prahy od památky k památce a 

nakonec jsou v knize kapitoly věnované restauracím, klubům a kulturnímu vyžití. Tento 

průvodce je typický z mnoha různých důvodů. Prvním z nich je fakt, že předkládá názory 

v knize jako objektivně platné. [Bhattacharya, 1997] Nepřipisuje hodnocení a popisy 

žádnému zdroji a tak působí, jako by byly popisované situace nepolemizovatelné. Další 

znak typického průvodce, který se v tomto mnou vybraném vyskytuje, je ten, že působí 

autoritativně a sebevědomě, a to díky jazyku, který používá. [Bhattacharya, 1997] Místa, 

která by měl turista navštívit, popisuje jako „to, co by žádný návštěvník neměl (v 

některých případech nesmí) vynechat“ nebo „musí vidět“. Používá věty, jako: „Po této 

památce je čas, abyste se zašli podívat na ...“,  „Tady dělají nejlepší kapučíno.“, „Tohle je 

místo hodné vidění“. Spíše tedy než aby doporučoval, tak autoritativně radí. 



21

Druhý průvodce je strukturován podobně jako první, ale liší se stylem promluvy ke 

čtenáři a popisu skutečnosti, který je zcela netypický. Trochu tento netypický styl 

v následujících řádcích představím a díky jeho atypičnosti mu věnuji větší prostor při

porovnání s typickým průvodcem než jsem věnovala průvodci prvnímu.

Tento průvodce se liší v mnoha aspektech. Hned v úvodní kapitole nás upozorňuje, 

že kniha je selektivní a že to, co je v ní uváděno jako nejlepší, je nejlepší jen podle 

autorova názoru. Zříká se tedy nároku na jakousi objektivizaci, která je turistickým 

průvodcům vlastní. Na druhou stranu, aby autor svému zřetelně subjektivnímu názoru 

dodal váhu, přikládá tvrzení, že celý svůj život zasvětil objevování Evropy a vypěstoval si 

tedy jakýsi šestý smysl pro cestování. Tento průvodce, stejně jako každý jiný, také působí 

velmi autoritativně, protože zkrátka říká, kam má turista zajít, a které památky jsou ty

nejlepší, ale snaží se navodit se čtenářem hlubší vztah. Stará se totiž i o soukromější 

záležitosti, než je to, kam má jít cizinec na jídlo nebo do kterého muzea je dobré jít na 

prohlídku. Například říká, že bude rád, když čtenář půjde na jím doporučená místa, protože 

tak potká některé z jeho oblíbených Čechů. Nebo nejen, že říká, na čem se vyplatí šetřit, 

nabádá turisty také k tomu, na čem rozhodně šetřit nemají. Radí jim tak trochu i jako rodič, 

ať si s sebou všude berou lahev s vodou a odpočívají, když je budou bolet nohy. Tento 

přístup je možná zařadil na první příčky v prodejnosti, protože člověk tak nějak cítí 

propojení země, kterou navštěvuje, s domovem. Tím propojením je tento známý, který to 

tu zná a ukáže mu navštívené místo. Navíc se formou, jako je napsaný, skoro až staví do 

role příbuzného, který o něj pečuje. Což může čtenáři dát pocit, že v cizině není tolik sám.

Průvoce je odlišný od typických například i tím, že místo aby hodnotil chování 

místních a nadřazoval turisty nad domorodce, dělá přesný opak. Vyzdvihuje přednosti 

místních a nehodnotí nebo často ani nezmiňuje jejich nedostatky. Například říká, že každý 

mladý Čech umí anglicky, zatímco o starších se nezmíní. Netvrdí, že se občas v Praze 

turista nedomluví, ale skrz celou knihu učí cizince základní česká slova, včetně výslovnosti 

všech názvů památek, a vybízí turisty k jejich používání: 

„Pokud oslovíte obsluhu milými českými slovy, jako jsou ‚prosím‘ a ‚děkuji‘, 

dostanete lepší servis a nebude od Vás očekáváno, abyste dali větší spropitné než 

místní. Ale když na číšníka promluvíte anglicky, bude od Vás chtít alepsoň 15% 
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zpropitné. Věřte mi, i jenom ten nejmenší pokus o mluvení česky z Vás udělá místo 

turisty speciálního hosta, a to i v těch nejturističtějších restauracích.“ [S: 13]

„Pokud se Vám zdá, že s Vámi taxikář jezdí dokola nebo nějakým jiným způsobem 

jede obklikou, nedávejte mu žádné zpropitné. Ale opět- pokud použijete pár 

českých slov, bude Váš řidič méně náchylný k tomu, aby Vás okradl.“ [S: 13]

Učí turisty nejen jazyk, ale i hodinový systém používaný v Česku (24 hodin místo 12). I 

ceny uvádí v korunách českých místo eur. Nejenže tento průvodce nehodnotí chování 

místních, on je netypický i v tom, že hodnotí to turistovo. Například uvádí, že:

„Díky šetření životního prostředí se zde ručníky nemění každý den jako v USA, ale 

jen když je hodíte na zem.“ [S: 16]

Čímž vyzdvihuje místní kulturu nad tu nešetrnou, americkou. Dále píše, že větší není vždy 

lepší, jak jsou lidé v Americe zvyklí, a obdivně popisuje, jak si lidé v Čechách dokáží vážit 

maličkostí a přítomných okamžiků. Zpochybňuje tím americké zvyky a zažité pravdy a 

boří stereotypy Západu o tom, že Amerika je nejvyspělejší.

„Doporučuji jiné hotely než ostatní průvodce, protože více ocením dobré umístění a 

příjemnou atmosféru než to, jestli mají v hotelu vysoušeč vlasů a přístroj na čištění 

bot.“ [S: 15]

„Jestli je nějaký negativní pohled, jaký mají Evropané na Ameriku, tak je to ten, že 

Američané jsou velcí, hlasití, agresivní, neslušní, bohatí, povrchně přátelští a trochu 

naivní.“ [S: 21]

„Naše země je domovem pro 6,5 miliard rovnocených lidí. Cestujte a uvidíte, že 

lidé nezávidí Američanům.“ [S: 23]

„Můj český přítel - a Evropané celkově - dávají velký důraz na mluvení potichu 

v restauracích a dopravních prostředcích. Zkuste se ztišit a ukázat respekt k jejich 

kultuře.“ [S: 21]

„Jedna z výhod cestování je ta, že se vám otevřou oči a uvědomíte si, že jsou i lepší 

alternativy než ty, na které jste zvyklí. Zakořeněné pravdy, které nám Američanům 

připadají zjevné - jako například že velké je lepší - náhle nejsou tak pravdivé.“ [S: 

23]
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„Radši si užijte místní alternativní styl, než abyste utráceli za drahé hotely a 

restaurace. Dívejte se na věci jako na odlišné, ale ne jako na horší nebo lepší.“ [S: 

23]

Tento průvodce je praktičtější, pokud chce turista zemi a kulturu opravdu poznat blíž

- neseparuje cestovatele tím, že by je například posílal do turistických restaurací, jako to 

dělá první, a tím se jim snažil zajistit co nejvíc pohodlí a standartu, na který jsou zvyklí 

doma, ale naopak radí se jim vyhýbat. Například nabízí hru: 

„Zkuste najít nejtypičtější českou hospodu - a cokoliv, kde je menu v anglickém 

jazyce, se nepočítá.“ [S: 7]

Píše, ať se vyhýbají turistickým restauracím a turistickým předraženým obchodům se 

suvenýry. 

„Spousta turistických restaurací se spíše jen snaží nahnat co nejvíc turistů, než aby 

se soustředila na to, co jim uvaří.“ [S: 126]

Má velkou snahu přiblížit turisty místním. Navrhuje, ať si Američané klidně domluví 

bydlet u místních, čímž nabízí možnost dostat se k nim blíže. To je také bráno za ne úplně 

typický prvek turistického průvodce. Nabízí i jiné možnosti, jak se přiblížit místním nebo 

s nimi přijít do kontaktu.:

„Pokud zrovna na Hradě hraje pražský hradní orchestr, pozdravte přátelského 

Josefa s plnovousem a zvažte koupi jejich CD.“ [S: 104]

„Užívejte si přátelskost Čechů, zpomalte a buďte otevření k neočekávaným 

zážitkům“ [S: 7]

Na rozdíl od prvního průvodce tedy místní neseparuje, právě naopak. Uvádí 

konkrétní jména lidí místo agentur, na které se můžou obrátit, když třeba hledají osobního 

průvodce. Například: ‚Šárka Vás provede‘, ‚Martin Vás sveze do Českého Švýcarska‘, 

‚Jeden Američan, bydlící v Praze dělá exkurze mimo Prahu‘, ‚nebo se spojte s Honzou, 

spoluautorem knihy‘ a přikládá na ně kontakt.

Co je velmi zajímavé a pro průvodce celkem originální, je způsob, jakým tato

příručka propojuje teoretické informace s těmi praktickými. Dělá to velmi vtipnou a 
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odlehčenou formou. Například popíše pár faktů o Karlu IV, a v zápětí dodá, že to je ten 

„chlápek“, kterého mají v peněžence na stokoruně. Nebo popisuje české umělce: 

„Nejznámější čeští architekti jsou Koula, Fanta a Polívka. Zapamatujte si tyhle tři 

jména podle přirovnání k pitím a jídlu- cole, fantě a polévce, a ohromte své české 

přátelé.“ [S: 82]

Navíc tato kniha zastává zajímavou filozofii o cestování, kdy na cestování 

nenahlíží jako na „vidění nových věcí“, ale spíše jako na sebepoznání a rozšíření znalostí o 

světě jako celku. V knize je věnována této filozofii jedna stránka, kdy je popsáno, co pro 

autora cestování znamená. Například:

„Buďte fanaticky optimistický a pozitivní. Jestli se vám něco nelíbí, změňte svůj 

názor. Cestování je závislost. Může z Vás udělat šťastnějšího Američana, ale i 

příslušníka celého světa. Naše země je domnov pro 6,5 miliónů stejně rovných lidí.“

[S: 23]

„Cestování po světě odbourává etnocentrismus. Pomáhá vám pochopit a ocenit jiné 

kultury. Cestování vás učí zabývat se světem a mění lidi. Učí nás měřit kvalitu života 

jinými způsoby než jsme zvyklí. Turisté nikdy nebojují proti odlišnostem na planetě, 

oni je oceňují.“ [S: 23]

„Cestování je intenzivní prožívání – maximum vzrušení za minutu a jedno 

z posledních velkých zdrojů legálního dobrodružství. Cestování je svoboda a to, co 

potřebujeme.“ [S: 23]

„Cestování za málo peněz Vás donutí být při zemi a poznat toho co nejvíc- jak z

lidí, tak z kultury. Nebude to už nadále jen kupování si umělého servisu“ [S: 23]

Tímto jsem tedy pospala mnou vybrané průvodce, jimiž se budu v analýze zabývat 

a charakterizovala jsem je z pohledu srovnání s typickými turistickými brožurkami. Nyní 

už se zaměřím na samotné obrazy, jakými Prahu mí turističtí průvodci vykreslují. 
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2.5 Obrazy, které o Praze turističtí průvodci podávají

Hlavní část mé práce byla zaměřena na obrazy, které turističtí průvodci utvářejí a 

na následujících stránkách tedy rozeberu, jaké kategorie mi z kódování průvodců

vyplynuly, a v jakém světle Prahu průvodce ukazují. Všechny následující kapitoly se týkají 

obrazů, které podávaly oba dva turističtí průvodci. Pro lepší přehlednost a jasnost při 

zmiňování mých dvou publikací budu používat jako poznávací znak toho kterého průvodce 

jméno autora, který jej napsal. První příručka tedy bude označována jako průvodce Craiga 

Turpa a druhou budu zmiňovat ve spojitosti se jménem Rick Steves (spolupracovali na ní

sice dva autoři, z větší části je však vytvořen právě Rickem Stevesem). Toto rozlišení jsem 

si vybrala díky tomu, že oba knižní průvodci nesou podobný název se společným 

jmenovatelem „Praha“, což by mohlo být matoucí. Když budu uvádět citace z jednotlivých 

průvodců, budu pro přehlednost a stručnost do odkazového aparátu udávat iniciály 

příjmení autorů a stránku. Například tedy T: 24.

2.5.1 Praha postkomunistická

V průvodcích je více než cokoliv jiného zmiňována spojitost Prahy a komunismu. 

Skoro každá kapitola začíná větou typu: „Od sametové revoluce v roce 1989“. Revoluce je 

líčena jako něco, co pomohlo Praze znovu začít novou éru a po čem se Praha začala 

rozvíjet. Toto tvrzení dokládá několik příkladů, které nyní uvedu.

„Se svými širokými ulicemi, nóbl obchodními centry, obchody se suvenýry a 

antikvariáty je dnes Praha uznávána jako jedna z hlavních nákupních destinací 

v Evropě. Téměř všichni hlavní američtí a evropští prodejci založili ve městě své 

obchody a od roku 1989, od Sametové revoluce se výrazně zlepšila i vždy dobrá 

kvalita výrobků vyráběných v Česku.“ [T: 212]

„Od dob Sametové revoluce v roce 1989 se Praha stala jedním 

nejnavštěvovanějších měst v Evropě. Díky investici do nových hotelů - pocházející 

z velké části ze zahraničního kapitálu - se zde vyvinulo ubytování na dostatečné 

úrovni, aby bylo pro turisty zajištěno vše, co potřebují.“ [T: 184]
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„Od pádu železné opony na konci 80.let se Česko nejen připojilo do EU, ale také v 

ní bylo chvilku vedoucí zemí. V tomhle čase se Praha zařadila mezi skutečná 

evropská města a dnes už jsou všechny služby- hotelnictví, informační centra a

banky- na vysoké úrovni.“ [T: 226]

„Po konci komunismu se naskytlo mnohem více možností, o kterých hlavně mladí

ani nesnili. Každý najednou chtěl cestovat- na Západě studovat právo nebo na 

Východě meditovat v jeskyni. A každý chtěl pracovat ať už pro mezinárodní 

investiční banky, nebo pro dobrovolnické organizace v Afghánistánu. Svatba už 

nebyla automatický „další krok“. Méně Čechů má dnes děti a hodně se jich rozvádí. 

Je úžasné, co dokážou dvě desetiletí svobody. Žádné jiné evropské město se nestalo 

tak populární za tak krátkou dobu.“ [S: 26]

Komunismus je naopak popsán ve špatných barvách.

„V dobách komunismu bylo samozřejmé vstoupit do manželství ve věku 22 let. Když 

Češi dostudovali, chlapi odešli na vojnu a pak se ženili. Každý dělal stejnou práci a 

lidé dělali, že pracují a vláda dělala, že je platí. Byla pouze malá naděje na kariérní 

posun. Pokud jste ovšem neměl přátelské vztahy s komunistickou stranou. Děti a 

chaty byly jediná možnost, jak si lidé mohli plnit sny. Rodičovství bylo dotované. Na 

vesnicích měli mladí rodiče zaručené bydlení a ve městech se na byt čekalo na 

základě pořadového listu, kdy byly byty přidělovány přednostně manželům s dětmi“. 

[S: 26]

„Praha unikla z 2. světové války bombardování a vyvstala z ní jako už ne déle část 

nacistického protektorátu, ale socialistické republiky. Jakýkoliv odpor byl brutálně 

potlačen.“ [T: 34] 

„Přestože Praha unikla za druhé světové války bombardování, tak se dostala z pekla 

nacismu přímo do komunistického kotle. Místní povstáním zachránili město od 

nacistů a sověti je ‚osvobodili‘ o den později.“ [S: 265]

„Lidé v době komunistické nadvlády často utíkali do hospod od každodenních 

depresí.“ [S: 131]

V průvodcích se o komunismu objevují  také zmínky typu:

„Dokonce i za komunismu byla Praha mezinárodně známá jako centrum jazzu.“ [T: 

210]
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Což vypovídá o komunismu jako o něčem zpátečnickém a působí to, jako by bylo 

nemožné, aby byla komunistická země centrem něčeho významného. V knize jsou i 

zmínky typu, že rokové kapely pomohly pádu komunistického režimu, a že v 

osvobozeneckém divadlu umělci bojovali proti tamější době. Což vypovídá o tom, že lidé 

v zemi s komunismem nebyli spokojeni a někteří se ho aktivně snažili změnit. Tamější 

doba je tedy popisována jako něco špatného, kde se jen občas objevila nějaká výhoda. 

Například Praha už není tak levná.

„Sovětské ceny jsou sice dávno pryč a minulostí, ale například nejlepší místa na 

operu se dají sehnat jen za 1000,- až za 1200,- kč, což dělá operu v Praze 

přístupnější než v dalších evropských městech.“ [T: 222]

Navíc je komunismus popisován i jako přežitek a doba, ze které si Česko ještě dodnes 

zachovalo pár zvyků, uváděných jako „pozůstatků“:

„Spousta menu často uvádí váhu masa při podávání, a ne v syrovém stavu, což je 

pozůstatek komunistického režimu“. [T: 197]

„Děsivá hala s nízkým stropem na Hlavním nádraží je pozůstatek komunistické 

architektury.“ [S: 36]

„Vzdělávací systém je také pozůstatek komunismu. Studenti jsou učeni spíše si

pamatovat než hluboce přemýšlet a znalosti jsou měřeny fakty spíše než schopností 

využít je. A i na vysokých školách si studenti jen málokdy troufnou zastávat jiný 

názor, než má učitel.“ [S: 65]

V průvodci od Ricka Stevese je dokonce celý odstavec věnovaný tomu, jak se žilo za 

komunismu hůře.

Podle předchozích řádků je zřejmé, že průvodci pochází ze Západu. Předpokládám, 

že východoevropský turistický průvodce by na tuto oblast nahlížel jinak. Západní země, 

z velké části demokratické státy, a především Spojené státy, nenahlížejí na komunismus

zrovna pozitivně. Mnou vybraní průvodci negativní vědomí o komunismu potvrzují. Česká 

komunistická historie je popisována svobodnému publiku z demokratické země, je tedy 

očekávatelné, že nebude tuto dobu líčit v růžových barvách. Vysvětlit, proč je Praha 

dávána do takové spojitosti s komunismem, přestože už jsme dvacet let demokratická 

země, bude snahou mé interpretace. 



28

Hlavní příčinu spatřuji v tom, že turističtí průvodci všeobecně nejenže utvářejí obraz 

o součastné podobě destinace, představují navíc také důležitý zdroj pro vysvětlení 

kolektivní historické paměti [Laderman 2002:90]. Nepodávají tedy obraz pouze aktuální 

podoby země, kterou Češi vnímají jako demokratickou a svobodnou. Česká republika, 

jakožto země ovládána čtyřicet let komunistickou vládou, není stát, který by 

s komunismem neměl nic společného, přestože si to už dnes nepřipouští. O komunistické 

historii v Čechách tedy není pochyb. Není proto divu, že nás průvodci vnímají jako 

postkomunistickou zemi. 

Pro Američany navíc může být zajímavé popsat, co vše se za komunismu v typické 

bývalé komunistické zemi dělo. Turistický průvodce pocházející například z Polska by se

při popisu Prahy pravděpodobně zaměřil na jiné aspekty naší kultury, protože komunismus 

je Polákům bližší než Američanům a není pro ně nijak neznámý a tudíž ani tolik zajímavý.

2.5.2 Praha židovská

Další obraz, který průvodci o Praze utvářejí, se týká židovství. Na začátku knihy od 

Craiga Turpa je plán na čtyřdenní výlet po Praze, přičemž jeden celý den je věnován pouze 

židovské čtvrti (synagogám, židovskému hřbitovu, židovským restauracím, …). Židovství 

je popisováno jako jeden z hlavních atributů Prahy. Vzhledem k tomu, že však není 

vysvětlena žádná spojitost Prahy a židovství (to následuje až v dalších kapitolách), 

předpokládá se jisté vědění čtenářů o židovské minulosti Čech nebo alespoň  Evropy. 

V průvodcích se téma židovství vyskytuje v podstatě stejně často jako téma 

komunismus.  Už jen fakt, že autor Craig Turp dělí na mapách Prahu do pěti částí- na Staré 

Město, Nové Město, Hradčany, Malou Stranu a na Židovskou čtvrť, značí důležitost, 

s jakou židovství v Praze turistický průvodce vnímá. Jinak řečeno, průvodce přisuzuje 

Židovské čtvrti větší důležitost než Češi samotní tím, že ji vyjímá jako samostatnou část 

Prahy, přestože sami Pražané dnes považují Židovskou čtvrť pouze jako součást Starého 

města. Židovské čtvrti se navíc oba průvodci věnují v samostatných kapitolách, 

obsahujících okolo 20 stran a týkajících se podrobného popisu židovských staveb v Praze, 

důležitých Židů, kteří v Čechách působili, a jejich kultury celkově. Mimo tuto kapitolu je 
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židovství v knize zmíněno několikrát například v kontextu s Rabi Löwem, jemuž a jeho 

Golemovi je mimo jiné věnován samostatný odstavec, nebo je například několikrát 

zmíněna důležitost státního židovského muzea, které je vyzdvihováno. Celkově je 

Židovství líčeno jako silná součást Prahy s obrovsky zachovanou kulturou. Zmínka je 

několikrát i o židovském hřbitovu, o různých náhrobních kamenech a významech symbolů

na nich, nebo o hrobu Rabiho Löwa. Zmíněni jsou i jiní významní židé, například Erwin 

Kirch. Průvodci popisují židovskou historii, včetně jejich segregace ve 20.století, 

významné stavby, díla a kulturu, jakou po sobě v Čechách zanechali. Jediná zmínka o 

jejich povaze je v kontextu s pražským orlojem, kdy oba autoři píší, že „je na orloji 

vyzobrazena i chamtivost, což byl hlavní znak, který byl ve středověku připisován Židům“.

Nyní uvedu pár příkladů, pro představu toho, jak je židovství a židovská kultura v knihách 

líčena:

"Pražská Židovská čtvrť a jeho dobře připravené a hluboce působivé muzeum 

vypráví příběh místních Židů. Považuji to za nejzajímavější sbírku židovských 

památek v Evropě, která rozhodně stojí za vidění." [S: 68]

„Pražská muzea nabízí fascinující vhled do pražské a české židovské populace.“ [T: 

40]

„Pokud bych byl v Praze pouze dva dny, určitě bych strávil jedno dopoledne 

v Židovské čtvrti.“ [S: 30]

„Židovská čtvrť je nejlepší židovská památka v Evropě, představující spoustu 

synagog a hřbitov.“ [S: 34]

Jako důležitá osoba je často zmiňovát Franz Kafka, kdy je v obou průvodcích 

doporučováno zajít na kávu do kafkovské kavárny ještě dříve, než vůbec průvodci zmíní,

kdo to Kafka byl. 

„Židovská Praha a Kafka jsou spolu neoddělitelně spjatí, takže pravděpodobně 

budete chtít začít den kávou v Grand Café Praha na Starém městě. Zde Kafka bydlel 

a kavárna byla jednou také pojmenována po jeho přítelkyni, Mileně.“ [T: 10]

„Kavárna Franze Kafky s chadným, tmavým, dřevěným interiérem, zdobeným 

fotkami z ghetta, nabízí vhodné místo pro relaxaci“ [S: 133]
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Dávají tím najevo, že Kafka je někdo, koho by měl každý turista znát a něco o něm 

vědět. Předpokládá se tedy vědění o tomto spisovateli a toto vědění je utvrzováno. Teprve 

o několik stránek dál se dozvídáme první velmi stručné informace o tom, kdo Kafka byl. 

Průvodce se v kontextu s jeho jménem zmiňuje například o tom, kde pracoval a kde je 

pohřben, a v neposlední řadě doporučuje Kafkovské knihkupectví na Staroměstském 

náměstí, ve kterém se prodávají jeho díla v různých světových jazycích. 

Všeobecně je tedy Praha zobrazována jako město se silnou židovskou kulturou, 

historií a atmosférou, ačkoliv se dnes zdá, že Češi nemají s židovstvím moc společného. 

Dnes je totiž v České republice už přibližně jen 2700 Židů, kteří se hlásí do některé 

z židovských obcí. [Pěkný 2001:644]

Proč tedy průvodci dávají takovou důležitost Praze židovské, přestože už v České 

republice žije Židů pouze pár, si vysvětluji opět tím, že turističtí průvodci popisují 

destinaci jako celek, s její historií. [Laderman, 2002] Přestože si tedy Češi samotní svoji 

bohatou židovskou minulost často nepřipouštějí, nebo o ní ví jen málo, turistický průvodce 

Prahu popisuje jako židovské město díky bohaté židovské historii Prahy. K interpretaci 

toho, proč je Praha ukazována v obou průvodcích jako židovské město, jsem se opřela o 

dvě knihy zabývající se židovskou historií v Česku.

Autoři Vitochová a Pěkný jsou přesvědčeni o tom, že židovství má v Praze bohatou 

tradici. „Židovský prvek uprostřed obyvatelstva raně středověké Prahy byl výrazný už od 

samých počátků městského osídlení. V židovské tradici zaujímala Praha vedle Jeruzaléma 

zcela mimořádné místo. Pověsti praví, že Židé sem přišli hned po zboření jeruzalémského 

Chrámu. Prameny však uvádějí, že Židé se usazovali v Praze již od konce 10. století.“ 

[Vitochová 1995:6]. Podle Pěkného (2001), který taktéž uvádí, že se v Čechách Židé začali 

usazovat už od 10. století, tomu tak bylo díky dobrému umístění země. Rozsah a charakter 

židovského osídlení zde byl určován potřebami a možnostmi mezinárodního a domácího 

obchodu. [Pěkný 2001:658] Zdá se tedy, že díky dobrému umístění Prahy v centru Evropy 

se u nás scházeli a usazovali židovští obchodníci, a díky nim zde začala vznikat bohatá 

židovská kultura. Židé jsou v Čechách všeobecně uznáváni za jejich přínos v oblasti 

umění, kultury a vzdělání. „Jejich přínos v ekonomice, kulturním, vědeckém a veřejném 

životě, zdaleka přesahující jejich početnost i rámec Prahy, se projevoval výrazně až do 

zániku první republiky.“ [Vitochová 1995:17] Zmínka je i o světoznámém rabínovi: 
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„Zázračný rabi Löw je známí po celém světě pro svou učenost a modrost.“ [Vitochová 

1995:11]

Praha má skutečně bohatou židovskou minulost. To, co je však lákadlem pro 

turisty, vidí Vitochová (1995) ve výjimečně zachovaných stavbách. Pražské Židovské 

Město prý představuje v Evropě ojedinělý komplex židovských památek. „Na zachovaných 

barokních, gotických a renesančních památkách zde můžeme sledovat uceleně život 

židovské společnosti jako jen málokde na světě, a to proto, že život pražského ghetta nebyl 

na delší čas přerušen jako v jiných zemích a židovská obec existuje téměř nepřetržitě od 

středověku až dodnes. Návštěvníci z celého světa sem proudí, aby se dotkli této historie, 

obdivovali se stavebním a muzejním skvostům pražského ghetta a uctili památku 

v minulosti pronásledovaných Židů.“ [Vitochová 1995:5] Současné stavby jsou také 

popisovány jako jedny z nejzajímavějších v Evropě: „Starý židovský hřbitov je snad 

nejnavštěvovanější památkou Prahy. Není také divu, vždyť jde o největší a nejlépe 

zachovaný židovský hřbitov v Evropě“ [Vitochová 1995:19], „Staronová synagoga je 

nejstarší dochovaná synagoga severně od Alp“ [Vitochová 1995:28].

Židovská kultura má v Praze a v České republice významnou minulost a turističtí 

průvodci skrz její bohatý popis utvářejí vědění čtenářů o minulosti Prahy. Příručky tedy 

podávají obraz Prahy jakožto města s bohatou židovskou historií, které zde má možnost 

turista přičichnout. Navíc je v Praze spousta židovských architektonických skvostů, které 

v Evropě nemají obdoby. Tyto dva důvody tedy pravděpodobně byly hlavní proto, aby 

turističtí průvodci věnovali Praze židovské takový prostor.

2.5.3 Praha jakožto pomalu se stávající západní země

Vzhledem k tomu, že jsou mnou analyzovaní průvodci psáni hlavně pro Angličany a 

Ameřičany, jsou v nich velmi často přítomná srovnání Prahy se západními městy. Snaží se 

jim naši zemi přiblížit, což jde přes porovnání nejlépe. Je zde však patrná značná 

nadřazenost a vytváření dojmu, že cokoliv spojené se Západem je lepší, a že i Češi jsou si 

toho vědomi a snaží se tomu přizpůsobit. Přestože tedy na jednu stranu průvodce od Ricka 

Stevese obdivuje například výše zmíněné umění Čechů radovat se z maličkostí, tak většina 
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zmínek začíná typu: „Nyní už jsou v Praze i …“, což podává o Praze obraz trochu zaostalé 

země, kam některé inovace přichází později. V průvodcích (a hlavně v tom od Craiga 

Turpa) je Česko srovnáváno se Západem v mnoha ohledech, a je to součást jakéhosi 

latentního sdělení mezi řečí. Praha je zkrátka všeobecně popisována jako zaostalejší než 

Západ.:

„Následujíce západní obchody, i zde se pomalu stávají populární slevy.“ [T: 213]

„Cestování po Praze je jako cestování západní Evropou před dvaceti lety za poloviční 

cenu (ovšem kromě hotelů).“ [S: 30]

Co se týká restaurací a hotelů, průvodce od Craiga Turpa posílá turisty do dražších 

podniků, kde najdou standart, na který jsou zvyklí z domova, ať už se jedná o kvalitu jídel 

nebo o moderní vybavenost interiéru. Na jídle prý Pražané nešetří a vaří z potravin, které si 

sami vypěstují, nebo v případě hub nasbírají. To, že průvodci popisují, že se zde vaří 

z levných surovin a následně jeden z nich posílá turisty do turistických restaurací místo do 

typických českých, lze chápat jako jakési zavrhování českým nižším standartem 

v gastronomii, který je brán jako známka chudoby a nevyspělosti.

Schopnosti a vlastnosti Čechů, jež jsou popisovány jako moderní, jsou následující:

„Jazyková bariéra je tenká, zdá se, že každý mladý dobře vzdělaný Čech umí 

anglicky.“ [S: 31]

„Češi pomalu začínají být vstřícnější k vegetariánům a k vozíčkářům, jako na 

Západě.“ [T: 197]

Vegetariánství a ovládání anglického jazyka jsou zvyky západních zemí a v průvodci jsou 

chápány jako moderní, což opět značí jistou nadřazenost a pocit, že to, co je moderní, 

pochází ze Západu.

O kultuře v Praze se zase knihy vyjadřují tak, že Praha sice nepředstavuje všechny 

poslední Hollywodské trháky, ale víc než 80% z těch filmů, které se v kinech promítají, 

mají amerického producenta a jsou v angličtině s českými titulkami. Nyní jsou tato 

multikina prý v Čechách velký business. Což dává čtenáři pocit, že promítání 

hollywoodských trháků je jakási známka vyvinutosti země. 
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V neposlední řadě je Praha porovnávána a hodnocena i skrz technologickou 

vyspělost.

„Přestože narůstá používání mobilních telefonů, tak je v ČR stále ještě hodně 

telefonních budek, a to více než ve většině jiných evropských zemí.“ [T: 234]

        „Do hotelů je postupně instalováno wi-fi připojení.“ [S: 284]

Západ navíc tak trochu vnímá spoluúčast Česka v Evropské unii jako záchranu země. 

Prý už je nyní Česká republika bezpečně součástí Evropské Unie a nemusí se ničeho bát. 

Češi na to ale nahlížejí následovně.:

„Přestože už je dnes ČR bezpečně součástí EU a NATO, tak Češi realisticky říkají: 

když blaničtí rytíři ještě nepřišli, to nejhorší nás ještě čeká“ [S: 78]

Většina Čechů je prý ale zklamaná, že Česko nebylo do EU přijato už dříve a na 

Evropskou unii mají tedy kladný pohled. Podle slov Václava Havla je to prý jedinečná 

šance, jak řešit problémy v klidu a ne válkou. V zemi jsou prý i skeptici, například Václav 

Klaus, kterým se nelíbí, že ČR moc ztrácí na autonomii. Většina lidí je však pro-unijně

orientovaná. 

Většina těchto vět obsahují slovo „teď“, které evokuje, že dříve to tu nebylo a po 

vzoru Západu se to u nás pomalu rozvíjí.  Zároveň je však cítit, že mezi západní země 

zatím Česká republika nepatří a stále je tedy vnímána jako východní Evropa, přestože se 

tam sami Češi neřadí. Západní nadřazenost podle mě dobře vystihuje ve svém díle 

„Orientalismus“ Edward W. Said, který se mimo jiné snaží poukázat na snahu Západu 

nadřazovat se nad všechny východnější státy než je západní Evropa nebo Amerika. Tím, že 

se navíc západní svět staví do protikladu k ostatnímu světu, nebo konkrétním zemím a 

kulturám, podle toho, s kým se zrovna porovnává, mu pomáhá vytvářet ještě viditelnější 

kontrasty. Západ zkrátka často hodnotí zemi povrchně například podle její technické a 

materialní vyspělosti, aniž by si všímal jejích kvalit v jiných odvětvích. Podobným 

způsobem je tedy podán obraz o Praze, jakožto trochu zaostávající, pomalu se rozvíjející 

země, a to například proto, že zatím nedosáhla takové technologické a ekonomické 

prosperity jako Spojené státy americké nebo některé vyspělejší země Evropy. 
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2.5.4 Bezpečnost

Co se týká bezpečnosti v Praze, ta je zobrazována jako vyšší než na Západě. Praha je 

tedy pro turisty bezpečná, ale je zde hodně kapesních krádeží a okrádání všeobecně. 

„Praha je bezpečné město pro turisty, ale kapesní krádeže jsou časté. Stejně tak 

okrádání v restauracích v centru města nebo například v taxi a ve směnárnách“ [T: str 

226]

„Praha je bezpečné město, po kterém se můžete volně pohybovat. Násilné zločiny 

jsou zde ojedinělé. Zločiny páchané na turistech jsou většinou ve formě drobných 

krádeží.  A jediný reálný problém zde představují kapesní krádeže.“ [T: 230]

„To zní děsivě [popis dění v erotických klubech, pozn. aut.], ale Praha je bezpečná. 

Má svůj podíl drobných zlodějíčků a podvodníků, ale je zde velice málo násilných 

zločinů. Nemějte strach - pouze buďte ostražití." [S: 43]

„Zloději se zaměřují na turisty. Pásek na peníze vám zajistí klidnou mysl, tím, že 

budete mít peníze bezpečně schované. [S: 11]

Pokud jsou v Praze návštěvníci autem, tak mají parkovat v garážích a nikdy nemají 

nechávat cennosti uvnitř auta. Vykrádači aut jsou v Česku obvyklí a drahá auta ze Západu

jsou jejich cíl. Spousta půjčoven aut ze západních zemí dokonce nedovoluje s vypůjčeným 

autem přejet české hranice. Také se v Praze dost okrádá v restauracích a nejenže si mají 

turisté kontrolovat účtenku, mají si i dávat pozor, aby jim číšník nenabídl speciální menu 

pro turisty, které obsahuje vyšší ceny. Také nemají nikomu v restauraci svěřovat svoji 

platební kartu k zaplacení, ale raději mají mít u sebe vždy hotovost. Turisté si mají dávat 

pozor také na to, že všechno, co mají na stole, zaplatí. Včetně oříšků a chleba. 

„V některých restauracích se může stát, že číšník přinese na Váš stůl misku oříšků. 

Ano, sice jsou k jídlu, ale za cenu, která je stejná nebo vyšší než Vaše chuť. Nikoho 

neurazíte, když poprosíte obsluhu, aby byly z Vašeho stolu odneseny.“ [T: 197]

„Turistům jsou pravidelně servírována levnější jídla, než si objednali a dostanou 

vlastní menu s vyššími cenami. Ale jen český pozdrav ‚Dobrý den‘ vám zajistí lepší 

servis.“ [S: 126]
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Nebezpečné může být i nakupovat ve starožitnictví a v obchodech, kdy se 

může stát, že si turista odveze domů falešné zboží, které se v obchodech občas 

objevuje. Pozor si mají cizinci dávat i při nákupu lístků na kulturu - vždy je mají 

kupovat v seriózních obchodech. A krádežím se turisté nevyhnou ani 

v dopravních prostředcích, obzvláště v přeplněných tramvajích je třeba si dávat 

pozor.

„Tramvají číslo 22 si můžete udělat pěknou projížďku Prahou, ale buďte opatrní-

zlodějům se tato jízda může líbit stejně jako Vám“ [S: 50]

Průvodci však největší prostor věnují varováním před jízdami v taxíku. Doslova píše: 

„Taxi řidiči na vlakových stanicích jsou bezpáteřní gang mafiánů, kteří čekají, až 

budou moct svést turisty za pěti-násobek běžné ceny. Popojděte pár bloků dál a 

zavolejte AAA taxi. Pokud jste však jednou v metru, budete se divit, proč byste se 

vůbec měli zatěžovat taxi.“ [S: 37]

„Taxi jsou v Praze užitečná forma dopravy, ale také frustrující.“ [T: 242]

Není divu, že průvodci razantně varují před používáním taxi služeb a nabádají k opatrnosti. 

Taxikáři v Praze jsou vyhlášení mezi samotnými Čechy. Podle průvodců jsou v Praze taxi

společnosti bohužel vlastněny jen soukromými osobami a řídí je spousta bezohledných 

řidičů, kteří mají předražené ceny. Turista nikdy nemá nasedat do taxi přímo u hotelu nebo 

u turistické památky, protože tím spíš nasednete do taxi k řidiči, který spadá do této 

kategorie. Čtenáři není ani doporučováno nasedat do taxi, které čeká před letištní halou. 

Bude také předražené. Udává 5 možností, jakou formou dopravy je možné se dostat z 

letiště do hotelu a taxi je až na posledním místě, s tím, že je tato možnost označena doslova

jako „marnotratnost“. Pokud však turisté taxi služby využijí a připadá jim, že je taxikář 

okradl, mají to nahlásit na policii. Vždy prý uspějí.

Oba průvodci podávají bezpečí v Praze, a konkrétně taxi služby, v podobném světle. 

Průvodce od Stevese je k formě nebezpečí, která na cizince v českém hlavním městě může 

čekat, však celkem shovívavý a přisuzuje to tomu, že je Česko svobodná země: 

„Svoboda v Praze s sebou nese samozřejmě i úskalí.“ [S: 42]
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„Přesto, jak jsou všude taxi haněni a žádný turistický průvodce je nedoporučuje, tak 

si myslím, že Praha je dobré město na taxi. Pokud Vás neokradou, tak jsou vlastně 

levná forma dopravy. Zkrátka jen nenastupujte do těch, které čekají na turistických 

destinacích. A domluvte se s AAA, ty mají dobrou cenu a mluví anglicky. Pokud Vás 

však taxi na konci překvapí s velkou částkou, dejte mu prostě 200,-, což musí stačit 

na dlouhou jízdu po centru, a odejděte. I policie vždy uvěří Vám, pokud jde o podvod 

ohledně taxi.“ [S: 46]

Turističtí průvodci o Praze tedy celkově podávají informace, že zde je dost 

podvodníků nebo zlodějů, kteří se vyskytují na všech možných místech. Bývají to číšníci, 

černí obchodníci se vstupenkami, kapesní zloději a vykradači drahých aut ze Západu.

Násilných činů se zde však moc nevyskytuje a po této stránce je v této metropoli bezpečno.

Praha tímto, zdá se, zapadá do konceptu východoevropské chudší země, kde lidé nemají 

moc peněz a tak je zde více podvodníku a zlodějů.

Ve skutečnosti byla Česká republika roce 2012 podle organizace Vision of humanity, 

která každý rok zpracovává údaje ze 158 zemí světa, 13.nejbezpečnější zemí. Do 

výsledného indexu, který seřadil země podle bezpečnosti byly zařazeny faktory jako: počet 

vnitrostátních ozbrojených konfliktů, počet mrtvých z vnitrostátních ozbrojených 

konfliktů, počet uprchlíků, politická stabilita, počet násilných trestných činů, dodržování 

lidských práv, hrozba terorismu, počet policistů na 100 tisíc obyvatel a tak dále

[visionofhumanity.org]. Stejně jako nás tedy popisují průvodci, jsme celkem bezpečná 

země. Do této bezpečnosti však nebyly zahrnuty krádeže. K tomu se vyjadřuje například 

výzkum britské agentury Centre for Retail Research, která v roce 2011 sestavila řebřížek 

zemí, podle toho, kde se nejvíce krade v obchodech. Nejhůře ze všech zemí Evropy 

dopadlo Česko [retailresearch.org]. Tato informace pravděpodobně vypovídá něco o 

poctivosti českých občanů. Co se týká ostatních krádeží, zmiňovaných v průvodcích jako 

častý jev v Praze, prozkoumala jsem statistiky EUROSTATu. Ty tuto informaci potvrzují. 

Podle aktuálních dat z roku 2009 patříme společně s Bulharskem, Maďarskem nebo

například Řeckem k zemím, kde se nejčastěji lidé potýkají s krádežemi [ec.europa.eu]. Do 

této statistiky jsou zahrnuty přepadení za účelem někoho okrást. Nepatří sem však kapesní 

loupeže. O těch podává informace Policie České republiky. Za poslední roky tento druh 

krádeží v Praze narůstá. V českém hlavním městě bylo v roce 2012 nahlášeno 8591 

[policie.cz] kapesních krádeží, což znamenalo nárůst oproti minulému roku o jednu 
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osminu. Tato data jsou však jen ty kapesní krádeže, které byly nahlášeny na policii. Proto 

představují jen zlomek reálného počtu. EUROSTAT také podává informace o krádežích 

motorových vozidel. Ty byly v Česku do roku 2009 celkem časté, ale v porovnání 

s Evropskou unií průměrné. V roce 2009 však výrazně poklesy pod průměr EU

[ec.europa.eu]. Vzhledem k tomu, že data jsou ve většině případech vztažena na celou 

Českou republiku, nejsou pro Prahu stoprocentně relevantní. Předpokládám však, že 

přesto, že v Praze bude celkově kriminalita vyšší, tak by se data tolik lišit od průměru země 

neměla. Reálná situace tedy celkem odpovídá obrazu, který o nás průvodci podávají.

Průvodci o Praze v tomto ohledu tedy vykreslují obraz města, kde jsou časté menší 

krádeže, ale zřídka se objevují násilné trestné činy. Proč však věnují turističtí průvodci 

bezpečnosti v Praze takový prostor, si vysvětluji následujícím způsobem. Jak už jsem 

v teoretické části uvedla, průvodce všeobecně představuje jakéhosi prostředníka mezi 

destinací a turistou [Bhattacharyya, 372], a je od něj tedy očekáváno, že cizince seznámí 

mimo jiné i s bezpečností v zemi. Ať už s tím, co turista může a co ne, tak také s tím, na co 

si má dávat pozor. Snad v každém turistickém průvodci je věnován odstavec tomu, co je 

v dané zemi nebo městě nebezpečné. To, že se průvodce věnuje bezpečnosti Prahy a 

vykresluje ji v reálné podobě, je od něj tedy přímo očekávatelné. Pomáhá tím turistu 

prostorově socializovat a utváří jeho vědomí toho, co v destinaci smí a kde na něj může 

čekat nebezpečí. Možná by se nabízel i názor, že  průvodci ze Spojených států věnují při 

charakteristice Prahy tématu bezpečnosti větší část knihy, než jakou věnují třeba při popisu 

Londýna, protože  na Prahu nahlížejí jako na východoevropskou zemi, kde dříve vládnul 

komunismus se striktními pravidly, a bylo potřeba se tam chovat opatrněji než ve svobodné 

zemi.  Tuto doměnku však na základě svých dat nejsem schopna potvrdit. 

2.5.5 Češi v průvodcích

Zajímavý je také obraz, jaký turističtí průvodci podávají o Češích. Na jednu stranu 

jsou to lidé, kteří v sobě mají zakořeněny komunistické zvyky. Například jezdí v létě o 

víkendech na chalupy, protože (jak už jsem zmínila výše) za komunismu prý lidé neměli

možnost plnit si své cíle jinak než skrz vytváření rodiny a ježdění na chatu. Češi jsou tedy 

ohromně rodinně orientovaní a májí rádi dobře vychované děti. Pozůstatek komunismu je 
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prý viděn například i v jejich častých návštěvách hospod, kam prý v té době chodili, když 

potřebovali utéct od depresí každodenního života.

České děti o prázdninách navštěvují tábory, kde se učí životu domorodých Američanů, 

respektu k přírodě, schopnostem přežít v divočině a kuráži, což se dá také vnímat jako 

jakýsi pozůstatek skautingu z dob, kdy nebylo možné vycestovat za hranice a děti byly 

tedy posílány na tábory. Stejně jako se tedy průvodci vyjadřují o Praze ve spojitosti 

s minulým režimem, který zde vládl, vyjadřují se tak i o samotných Češích a Pražácích. 

Opět je zde tedy propojení s českou historií a osobnost Čechů je tedy přisuzována z části 

jejich minulosti.

Češi jsou navíc obrovští pijáci piva. Vzhledem k tomu, že české pivo je světoznámé, je 

tento obraz celkem pochopitelný.

„Česko je pivní země s v Evropě nejlepším a nejlevnějším pivem. Voda stojí 

většinou víc než pivo.“ [S: 21]

„Nikde se pivo nepije s takovým pochopením jako v Čechách. Češi berou své pivo 

opravdu vážně a jsou na něj velmi pyšní.“ [T: 200]

„Skutečné kouzlo pití v Praze spočívá v tom, že můžete jít na procházku po Starém 

městě a tam chodit po hospodách, a ať tam jdete kdykoliv, tak tam vždy bude spousta 

lidí, ať Čechů nebo cizinců, kteří s Vámi rádi popijí v jakýkoliv den a dobu.“ [T: 

208]

Dále jsou popisováni jako lidé, kteří se stejně jako jejich země pomalu přibližují 

Západu a vyznávají západní trendy, které jsou chápány jako moderní. Jsou například velcí 

milovníci přírody (což prý opět pramení v komunismu) a proto i životního prostředí, ke 

kterému jsou ohleduplní. Májí spoustu recyklačních popelnic a začínají se zajímat i o 

organické stravování. Uvažování o dopadech lidstva na životní prostředí je dnes bráno jako 

důkaz jakési modernity země a Češi se tímto prý přibližují západním zemím. Češi se podle 

průvodců i pomalu učí anglickému jazyku jakožto znalosti, která je nutná při větší interakci 

se Západem.

„Čeští zaměstnanci většinou mluví dobrou angličtinou, takže byste měli narazit jen 

na pár komunikačních problémů.“ [T: 185]
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Opět je zde tedy vyzdvihována západní kultura a charakter lidí z východní Evropy je 

popisován skrz porovnání s ní. Znova předpokládám, že je to díky tomu, že průvodci

pochází ze Západu a průvodce například z Ruska by se soustředil spíše například na to, zda 

se Češi domluví rusky než anglicky, a ani postkomunistické zvyky by neoznačoval jako 

přežitky. K popisu typického Čecha tedy dochází skrz diskurz země, ze které popis 

pochází.

Povaha obyčejných Čechů je podle průvodce od Stevese prý také krásně 

charakterizována českým národním hrdinou Járou Cimrmanem. Jára Cimrman, který je

sice vymyšlený, prý ztělesňuje perfektně češství a je českým národním hrdinou.

„Pravděpodobně díky jeho ironickému humoru, který držel Čechy nad vodou v těch 

nejhorších časech, a pomohl jim přežít.“ [S: 92]

Češi navíc prý nerespektují ty, kteří jim říkají, co je pro ně nejlepší a jak mají žít, a jsou 

skeptičtí vůči těm, kteří jsou považování za lepší nebo za autority.

„Jiné země si zvolili žijící postavy jako hrdiny, ale Češi nebudou hrát takovéto 

hloupé hry.“ [S: 92]

„Češi nikdy neposlouchají, co jim radí vláda- jako důkaz je toto: tím, že se dnes rodí 

míň dětí, tak jim socialisté začali platit jeden měsíční poplatek navíc k tomu, co 

dostávají matky na mateřské, a paradoxně, co to vláda zrušila, tak se najednou 

všichni rozhodli mít děti.“ [S: 26]

Toto nerespektování autorit má své kořeny pravděpodobně také v minulosti. Ve svém díle 

„Bývali Čechové“ Jiří Rak [1994] vysvětluje, jak k tomu došlo: „Absence aristokracie 

v české sociální skladbě, tj. fakt, který byl na počátku 19. století pociťován jako handicap, i 

neexistence kapitálově a politicky silné české buržoazie se stává nyní důvodem 

k vlasteneckému okouzlení. Na místo šlechtice (= cizáka) nastupuje český sedlák, rolník, 

prostě český lid, který sám je zárukou dalšího trvání národa a ke svému zdárnému vývoji 

šlechtu a ‚pány‘ nepotřebuje.“ [Rak 1995:85] Možná mají tedy tento skepticismus Češi 

v sobě zakořeněný už z dávnější historie. A ani ve dvacátém století nebyla možnost tento 

pohled změnit, protože obzvláště tuto dobu Česku vládly autority, které se ho chtěly spíše 

zmocnit, než mu pomoci.  
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Podle turistických průvodců Češi také prý nahlížejí na svou budoucnost jako na něco, co 

nejde ovlivnit a beznadějně čekají, co přijde, jako by to bylo něco srovnatelného například 

s počasím. Hrdiny si Češi vybírají spíše z řad myslitelů než bojovníků. I Češi samotní jsou 

popsáni spíše jako myslitelé než jako konatelé. Zdá se, že díky své minulosti se Češi 

naučili bránit a udržet si svou kulturu, ale neměli prostor ji více rozvíjet. 

„Češi byli vždy křižovatkou Evropy. Ať už mezi Slovanským a Germánským 

světem, tak mezi katolíky a protestanty, i mezi Východem a Západem například za 

Studené války. Navzdory těmto vnějším vlivům si Češi utvořili svou odlišnou kulturu 

a černý smysl pro humor, který je udržuje během toho všeho.“ [S: 262]

Jako příklad jednoho z moudrých a přemýšlivých Čechů je v americkém průvodci kapitola

věnovaná babičce Honzy Vihana, spoluautora Ricka Stevese. Kapitola nese název:

„Moudra babičky Míly“. Babička je Češka, která přežila všechny změny 20. století, a radí, 

co si z toho vzala. Například: 

„Musíš být schopný vzít si to nejlepší ze všeho, co přijde“ [S: 268]

„ Když přišli komunisté, bylo to špatné, hodně špatné. Ale má matka vždycky říkala: 

‚Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem‘, a tak jsme se tak nějak naučili v tom žít“ 

[S: 268]

„Hlavní je si udržet vnitřní rovnováhu“ [S: 268]

„Nikdy by ses neměl brát moc vážně“ [S: 268]

Tyto babiččiny rady nejenže vystihují to, že se Češi naučili přežívat uprostřed jiných kultur

a špatných období, také krásně podtrhují popisovaný český všemocný humor, který je vždy 

udrží, i když občas musí jen přežívat. 

Takto je tedy popsán typický Čech očima Američanů. Češi jsou tedy vnímáni jako 

postkomunističtí lidé s tendencí inklinovat k Západu, ale s vlastní hlavou a zálibou 

v alternativním chování a s velkým smyslem pro humor. Umí si užívat maličkosti života, 

přestože jsou chudší než západní země, a nebo možná právě proto. Vtipná je hláška 

amerického průvodce, který charakterizuje průměrného Čecha jako člověka, který: „má 1,2 

dětí, dožívá se 76 let a má jednu televizi v domě.“ [S: 25]
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2.5.6 Praha romantická 

Poslední, už ne tak výrazný, ale přesto zajímavý obraz, který o Praze průvodci 

podávají, je obraz její romantičnosti. Metropole je podávána jako město s romantickou

atmosférou a turistům jsou nabízeny různé způsoby, jak touto atmosférou načichnout. 

Například se mají vydat na romantický plážový ostrov, nebo projet tramvají 22 ze stanice 

od Národního divadla po Újezd, kde uvidí krásný výhled na Hrad. Praha prý ztratila svůj 

snový charakter díky turistickému ruchu, ale obzvlášť turistický průvodce od Ricka 

Stevese se snaží původní, částečně ztracený, romantický obraz Prahy turistům dopřát. 

Nabízí jim různé protiklady, kde si kouzlo města uvědomí a romantickou středověkou 

atmosféru ucítí. Například když jsou na Staroměstském náměstí, tak mají zabočit směrem 

na Náměstí republiky a dojít na Ungelt, kde zažijí klidnou středověkou atmosférou.

„Nádherně obnovené Ungeltské nádvoří je nejpříjemnější místo na Staroměstském 

náměstí, pokud máte chuť na venkovní kávu. Přestože Praha nepochybně ztratila 

trochu ze svého snového charakteru díky turistickému průmyslu, místa jako Ungelt 

jsou malý zázrak“ [S: 59]

Cizincům turističtí průvodci radí, kdy je nejlepší pohled na ty které památky. 

Popisuje, kde je romantický a hezký výhled na Prahu, a kde si můžou dát romantickou 

večeři, nebo ať jdou na večerní procházku na Pražský hrad, protože večer tam je prázdno. 

Nabízí také možnost půjčení si šlapadla na projížďku s vlastním piknikem při západu 

slunce. Také popisuje to, v jaké restauraci si mohou dát hosté drink s výhledem na 

zapadající slunce.

„Užijte si Karlův most, který je nejzapamatovatelnější brzo ráno (když tam nejsou 

turisté) a později večer- během magické hodinky fotografů- kdy je slunce nízko na 

obzoru“. [S: 65]

Turističtí průvodci obsahují spoustu legend a pověstí, což dokresluje na romantice 

staré Prahy. Hodně píše o svatých, církvi i protestantech.

Vzhledem k tomu, že v Praze, jakožto v jednom z mála vyvinutějších měst světa, 

nejsou moderní a výškové budovy, může být česká metropole pro turisty z větších měst 

z Anglie a převážně Ameriky opravdu nezapomenutelně romantické město s historií a 
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atmosférou. Průvodci byli vydáni v Americe, pro kterou je typická moderní architektura a 

díky tomu, že v podstatě nezažila středověk pro její pozdní objevení, je pro Američany 

Praha určitě zajímavá svými středověkými zachovalými stavbami. Díky tomu, že se na 

architektuře Prahy nepoznamenaly ani světové války, jsou zde pěkně k vidění zachovalé 

stavby a uličky, které tvoří romantickou atmosféru města. 
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Závěr z analýzy

Cílem práce bylo zjistit a popsat, jaké obrazy podávají mnou zvolení turističtí 

průvodci o Praze. Díky kvalitativní obsahové analýze jsem došla k šesti hlavním obrazům, 

jež jsou o českém hlavním městě čtenářům podávány. Průvodci zobrazují Prahu jako město 

bývalé komunistické země, která se pomalu snaží vyrovnat s dopady komunismu, obzváště 

pak na ekonomickou situaci v zemi, a přibližuje se Západu. Postupně přijímá zvyky ze 

Západu a jeho modernizaci. Stále však ještě není úplnou součástí tohoto ‚moderního světa‘. 

Česká republika je tedy stále viděna jako nezápadní země, která se k Západu pomalu snaží 

přiblížit. Převládají zde prý určité komunistické zvyky, ale snaha být západní je podle

turistických průvodců správná cesta. Všeobecně průvodci dost upevňuje vědomí kladného 

a dobrého Západu v protikladu se špatným a u nás už překonaným komunismem.  

Turističtí průvodci o Praze také podávají obraz města, kde je celkem dost podvodníků. 

Turista na ně může narazit prakticky kdekoliv. Může to být číšník, u kterého si má dávat 

pozor při placení, varují i před černými obchodníky se vstupenkami na kulturní události,

dále to bývají kapesní zloději nebo například vykradači aut, kteří se soustředí na luxusní 

značky ze Západu, a hlavně bezohlední taxikáři, přičemž do této skupiny řadí skoro 

všechny taxikáře kromě těch, na které dávají kontakt. Tím průvodci mimo jiné také trochu 

zdůrazňují svou autoritativnost a roli ochránce. O Češích podávají turističtí průvodci

kladný obraz. Jsou to milí a hodní lidé, kteří mají rádi pivo a na jídle spíše šetří, což je 

chápáno jako znak ne plně vyspělé a chudší země v porovnání se Západem. Češi si 

ponechali určité komunistické zvyky a uznávají některé trendy ze Západu, mají však 

vlastní hlavu, na kterou spoléhají a často zpochybňují takzvané autority. Praha je 

popisována jako pestré, romantické město s bohatou kulturou. Bohatou je zde i kultura 

židovská a její minulost v této oblasti, ke které zde mohou turisté přičichnout a spoustu se 

o ní dozvědět.
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Omezení výzkumu

Výhodou kvalitativního výzkumu je to, že při jeho provádění získává výzkumník 

podrobný vhled do zkoumané situace [Hendl 2005:52]. Díky zvolené metodě jsem tedy 

měla možnost podrobně nahlédnout a popsat zkoumaný objekt, v mém případě turistické 

průvodce. Nevýhodou kvalitativního výzkumu je však jeho těžká zobecnitelnost. Pracuje 

totiž s omezeným vzorkem dat a ty se poté dají jen těžko zobecnit na celek. [Hendl 

2005:52]

Vzhledem k tomu, že jsem provedla kvalitativní zkoumání, nedají se tedy moje výsledky 

zobecnit na všechny průvodce. Nemohu si tedy dovolit tvrdit, že by všichni turističtí 

průvodci podávali o Praze stejný obraz. Můj výzkum vypovídá pouze o dvou průvodcích, 

kteří představovali můj zdroj dat. Pokud bych analyzovala jiná data, tedy například dva 

jiné průvodce ze Spojených států, nedošla bych pravděpodobně ke stejným výsledkům. 

Pokud by navíc turistické brožurky pocházeli z jiné země, byly by výsledky s velkou 

pravděpodobností výrazně odlišné. Každá země totiž nahlíží na svět a okolní státy a 

kultury skrz vlastní zkušenost. Předpokládám také, že pokud by někdo jiný provedl stejný 

výzkum jako já na stejných datech, také by výsledky nebyly úplně totožné. Výzkumníkova 

identita a zkušenost se ve výzkumu také určitým způsobem projeví, ať se snaží o 

objektivitu sebevíc. K jiným výsledkům by se možná také došlo, i pokud by byly zahrnuty 

do analýzy fotografie z turistických průvodců. I já jsem tuto možnost zpočátku zvažovala, 

nakonec se však ukázala být data z textu rozsahem dostačující. 

Výsledky analýzy se tedy vztahují k mnou provedené obsahové analýze textu dvou 

turistických průvodců, vydaných ve Spojených státech amerických s předpokládanou 

největší prodejností.
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Summary

This bachelor thesis deal with the topic „How is Prague shown in English written

tourist guides“. I chose two best-selled tourist guides about Prague, which were published

in the United States of America. I made quantitative content analysis and sets out to find

the main images, which are connected with space Prague. I discovered 6 of the most 

important images which books create about Prague. Prague is shown in guides as a post-

communist country, which is slowly trying to catch the Western culture. The city is 

becoming modern, because there are now more high standard-hotels and restaurants, but 

there are still some relics of communism. Czechs are described in the same way like the 

city. They have hobbies, which are connected with past regime- for example they have 

cottages, where they spend all weekends during summer, because at times of communism, 

there were no choice to travel abroad. But people are also turning to western cultures. They 

learn English language and try to be closer to the West. Another sign of Czechs is that they 

have special ironic sense of humour and their own specific disrespects of authority. The 

Czech capital city is seen as well as the city with rich Jewish culture and well-preserved 

Jewish architecture. The tourist can see interesting museum of Jewish culture and plenty of 

conserved old synagogue. Prague is described as a romantic city with old, lonely streets 

and medieval architecture. There are as well a lot of beautiful romantic places with perfect 

view of the city. Prague is as well described as a safe city, where violence and crime is 

rare, but there are some pick-pockets and frauds. Tourist should be carefull for example 

during the ride in the taxi or during paymant in restaurant.  
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