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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je změna obrazu Prahy po roce 1989 očima anglicky 

a španělsky mluvících turistů. Praha po „sametové revoluci“ prošla mnoha změnami. Díky 

uvolnění podnikání, restitucím majetku a  zahraničním investicím se rychle rozrostla 

infrastruktura cestovního ruchu, aby pojmula tisíce turistů, kteří se přijeli podívat do pro ně 
nově přístupného města. Díky změně režimu, turistům a  investorům ze Západu muselo město 

i jeho obyvatelé čelit novým výzvám, akulturačním procesům a  globalizaci.  

Cílem této práce je zmapovat názory turistů, kteří navštívili Prahu opakovaně od 

počátku 90. let až po současnost, na změny města i  české společnosti prostřednictvím 

zúčastněného pozorování a  semistrukturovaných rozhovorů. Výzkum probíhal v historickém 

centru města v letech 2010 až 2011 a následně prostřednictvím emailové komunikace. Práci 

doplňují kvantitativní data statisticky sledující vývoj cestovního ruchu a  návštěvnosti v Praze.  

Práce je ukotvena v teorii k  antropologii turismu a  studiu cestovního ruchu, sleduje 

akulturační a globalizační procesy, které vedou k mcdonaldizaci práce, disneyzaci 

a deurbanizaci města. Práce se snaží zachytit tyto dynamické změny v Praze, jejich vliv 

a důsledky na mentalitu obyvatel prostřednictvím názorů turistů.  

 

 

Klí čová slova 

Antropologie turismu, studium turismu, cestovní ruch, akulturace, globalizace, 

mcdonaldizace, disneyzace, Praha po roce 1989. 
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Abstract  

The subject of this thesis is the changing image of Prague after 1989 in the eyes of 

Spanish and English speaking tourists. After the "velvet revolution", the city has undergone 

many changes. With the liberalization of trade, restitutions of property and foreign 

investment, tourism infrastructure has been growing rapidly to accommodate the thousands of 

tourists who were flowing in to see the newly accessible city. As a result, the city and its 

residents have been facing many new challenges, acculturation processes and increasing 

globalization.  

The aim of this thesis is to explore the views of tourists, who visited Prague repeatedly 

since the beginning of the 90th to the present, on the changes of the city as well as the whole 

Czech society. The methodology employed included participant observation and semi-

structured interviews. The research was conducted in the historical center of the city during 

2010-2011 and subsequently through e-mail communication with the tourist participants. The 

work is complemented with quantitative statistical data describing the development of tourism 

in Prague.  

Based on the theory of the anthropology of tourism and the study of tourism, this work 

monitors acculturation and globalization processes leeding to the mcdonaldization of work, 

disneyzation and deurbanization of the city. It further attempts to assess the dynamic changes 

in Prague and their impact on the mentality of the local population as reflected by the 

opinions of tourists. 

 

 

 

Keywords 

Anthropology of Tourism, study of Tourism, Tourism, Acculturation, Globalisation, 

Mcdonaldization, Disneyzation, Prague after 1989. 
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1 . Úvod 

Praha, Prague, Praga, ... - město mnoha názvů, které denně navštíví tisíce turistů, aby 

viděli vyhlášené historické a umělecké památky. Město, které se stále mění a přetváří, aby 

vyhovovalo současným standardům moderního života, ačkoli si toho mnohdy ani 

nevšimneme. Nejvíce změn v obrazu Prahy a jeho obyvatel, jak je vnímají turisté, můžeme 

pozorovat porovnáním situace těsně po roku 1989 se současností.   

Po roce 1989 se konečně otevřely hranice všem, čehož využila velká část domácího 

obyvatelstva, ale i mnoho cizinců hlavně ze Západu, kteří sem dříve z různých důvodů 

nemohli přijet nebo měli z cestu do státu východního bloku obavy. Zajímalo je, jak vypadá 

legendami opředené město plné historických pokladů po tolika letech komunistické nadvlády 

a jak žijí lidé v něm. Jeli se podívat do země, kde zaspal čas a nyní se začíná probouzet, země, 
kterou čekají po změně politické převratné změny v oblasti hospodářské, sociální a kulturní 

politiky. Většinou ani nepočítali s příliš rozvinutými službami cestovního ruchu a 

cizojazyčně1 vzdělaným obyvatelstvem, jak je standardem v rozvinutých západních zemích. 

Byli zvědavi, jak se žije v zemi, která byla více než čtyři desetiletí pod diktátem 

komunistického režimu pod dohledem Sovětského svazu. Počátkem devadesátých let se Praha 

teprve pomalu začínala proměňovat v moderní evropskou metropoli, jak ji známe dnes.  

Komunistická vláda začala v průběhu let chápat, že cestovní ruch může být cenným 

ekonomickým nástrojem a pomalu upouštěla od formálních bariér, které bránily rozvoji 

turismu u nás stejně jako v  ostatních socialistických státech. Turistická infrastruktura byla 

u nás i v ostatních zemích bývalého východního bloku teprve v plenkách. Po pádu opony a 

uvolnění trhu nastal boom ve výstavbě a rekonstrukci ubytovacích a  restauračních zařízení, 

stejně jako v podnikání v cestovním ruchu.  

Dnes, více než dvacet let po „revoluci“, vypadá Praha jinak. Přispěla k tomu i povodeň 

v roce 2002, která urychlila bourání některých staveb, opravu řady budov i některých mostů a 

výstavbu nových budov i celých architektonických komplexů. Výměna několika vlád (a dvou 

prezidentů), návraty majetku původním majitelům, rozvoj trhu s nemovitostmi, nová 

výstavba, vše hýbalo a hýbe Prahou dodnes. I  podmínky turismu se rozvíjejí. Každý rok roste 

v Praze počet hotelů, restaurací, dopravců, firem nabízejících průvodcovské služby, muzeí, 

                                                
1 Jinak než rusky, popřípadě německy.  
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směnáren, ale i kasín, nočních klubů a kapsářů, kde čekají na zákazníky, kteří se nechají 

zlákat reklamou a odcházejí s lehčí peněženkou.  

Turisty přijíždějící do Prahy je možno rozdělit na dvě skupiny. Na ty, kteří přijíždějí 
poprvé a nemají možnost srovnávat vývoj města, a na ty, kteří se vracejí – někteří i opakovaně 
– a mohou porovnat rozvoj města a života jeho obyvatel od začátku devadesátých let do 

současnosti a srovnávat, jaké možnosti obyvatelstvu přinesla nabytá svoboda. Právě tato 

druhá skupina turistů nám může poskytnout zajímavý pohled na to, jak je vnímáno naše město 

i společnost zvenčí a jaký mají názor na změny v něm probíhající.  

Ve své práci se soustředím především na názory těchto turistů. Sběr kvalitativních dat 

probíhal od podzimu 2010 do podzimu 2011 pomocí zúčastněného pozorování 

a semistrukturovaných rozhovorů v Praze. Protože nebylo možné do mé práce zahrnout 

všechny turisty ze všech zemí, kteří Prahu navštíví, soustředila jsem se na dvě velké jazykové 

skupiny cizinců, anglicky a  španělsky hovořící turisty z celého světa. Jejich názory byly poté 

ověřeny a  doplněny prostřednictvím emailové komunikace po jejich návratu domů. Mezi 

dotazovanými jsem se pokoušela zastoupit různé národnosti, věk i pohlaví. Hlavními 

otázkami je spokojenost turistů se službami, jak vidí Prahu dnes a porovnání situace, co se jim 

na Praze líbí a co naopak, jak vnímaji českou společnost a změny v  ní. Zúčastněné 

pozorování probíhalo v průběhu celého roku v prostorách hotelů a restaurací, na hlavních 

turistických trasách a uvnitř památek hlavního města. Obě metody, jak zúčastněného 

pozorování, tak rozhovorů,  se vhodně doplňují.  

Kvantitativní data na druhé straně slouží k dotvoření obrazu Prahy, zasazení do 

kontextu, abychom si dokázali představit, v jaké míře dochází ke změnám, kolik turistů ročně 
Prahu navštíví, jak se rozvíjí základna cestovního ruchu apod. Jedná se hlavně o statistická 

data získaná z Českého statistického úřadu, Ministerstva hospodářství České republiky 

a prostřednictvím vládní agentury Czech Tourism. K zaznamenání všech těchto změn je 

důležité i objasnit, jak a kde ke změnám docházelo, podle jakých strategií a kam Praha 

směřuje. V závěru metodologické části jsou zmíněny metodologické problémy, které mohou 

nastat při turistických výzkumech.  

V úvodu teoretické části jsou nejdříve zmíněny obory cestovní ruch a antropologie 

turismu. Ve své práci se opírám o studie z oboru antropologie turismu, které se soustředí 

právě na problematiku turistů a jejich vnímání na jedné straně, autorů Valene Smithové, 
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Dennisona Nashe aj., a na druhé straně studiemi z oboru cestovního ruchu, které se zabývají 

dopadem, jaký má turismus na cílové destinace a procesem změny města, jak můžeme vidět 
například ve studii Culture meets commerce: Tourism in postcommunism Prague od J. Musila 

a Lily M. Hoffmanové ze sbírky The Tourist City.  

Z teoretických konceptů navazuji na teorie akulturace M. Herskovitse a  její pozdější 

kritiky, téma globalizace a  modernity dle A. Appaduraie a hybridizace kultur dle N. García 

Cancliniho a  J . Nederveen Pieterse. Termíny spojené s globalizací, které můžeme vidět i na 

případu Prahy, jsou cocakolonizace a především mcdonaldizace dle Ritzera a disneyzace 

města dle Brymana. Studium turismu je interdisciplinárním vědním oborem, který využívá 

metod jiných vědních disciplín dle předmětu studia, tudíž v sociokulturně orientovaných 

pracech se často setkáme s využitím antropologických metod zúčastněného pozorování a 

semistrukturovaných interview. Studium cestovního ruchu zahrnuje antropologii turismu.  

Výzkumná část začíná politickoekonomickým a sociokulturním vývojem a vlivem na 

rozvoj cestovního ruchu v polistopadové Praze. Následuje samotný terénní výzkum, kde jsou 

nejdříve probrány názory španělsky hovořících turistů na změny v Praze a  české společnosti 

a posléze názory anglicky mluvících turistů. Výsledky výzkumu jsou shrnuty a diskutovány 

v samostatné kapitole.  

Cílem této práce je zmapovat změny obrazu Prahy a české společnosti po roce 1989 

očima španělsky a anglicky mluvících turistů, kteří poznali Prahu na přelomu osmdesátých a 

devadesátých let a po určité době se sem vrátili, a zasazení této změny do teoretického rámce 

s pomocí kvantitativních dat.  
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2 . Metodologická část 

 V metodologické části mé práce jsou nejdříve shrnuty výzkumné metody oboru 

sociální a kulturní antropologie a antropologie turismu, které byly použity za účelem získání 

kvalitativních dat – názorů turistů na Prahu a její obyvatele a změny, které zde proběhly po 

roce 1989. Terénní výzkum probíhal od podzimu roku 2010 do podzimu roku 2011 

prostřednictvím zúčastněného pozorování a semistrukturovaných rozhovorů především 

v historickém centru města. Získaná data byla u dotázaných ověřena a rozšířena o jejich 

reflexi po návratu domů prostřednictvím emailové korespondence.  

Dalším důležitým aspektem této práce je i  využití kvantitativních dat, která byla 

získána v dřívějších výzkumech v domácí oblasti cestovního ruchu Českým statistickým 

úřadem a agenturou Czech Tourism pro vládu České republiky, nebo při převážně 
zahraničních výzkumech z oboru turismu, které se zabývají podobnou problematikou, ať už 

přímo v Praze nebo v celé Evropě. Kvalitativní výzkum je blíže rozebírán v  samostatné 

empirické části mé diplomové práce, zatímco kvantitativní data jsou používána průběžně 
v celé práci.  

V poslední kapitole metodologické části jsou zmíněny metodologické problémy, které 

mohou nastat při studiu turismu.  

  

 2 .1  Kvalitativní metody výzkumu 

Výzkum byl koncipován kvalitativně, nejedná se tedy o získání informací o velkém 

počtu respondentů, ale o podrobné porozumění dané problematice, tedy získání více informací 

o menším počtu lidí. To znamená, že nelze tento výzkum chápat jako reprezentativní a 

přenositelný na celou populaci. Výzkum byl flexibilní v rámci podmínek, které vyvstaly 

v jeho průběhu. Metody sběru dat jsou zúčastněné pozorování a polostrukturované interview.  

Sociální a kulturní antropologie se spoléhá především na kvalitativní strategie ve 

výzkumu. Hlavní metodou je pak terénní výzkum, pod kterým se skrývá další množství 

technik sběru dat. Terénní výzkum by měl být prováděn výzkumníkem na předem určeném 

místě (nebo na více určených místech – multilokální výzkum) a v rámci určitého času 
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(doporučuje se dlouhodobý terénní výzkum při pobytu uvnitř zkoumané společnosti alespoň 

v rámci jednoho roku). Tento výzkum byl zahájen na podzim roku 2010 a trval do podzimu 

roku 2011 v Praze.  

Důležitým momentem je samotné zvolení výzkumného problému, dále terénní 

výzkum – souběžné vytváření vzorku, sběr dat, analýza a interpretace, a na závěr popis, 

interpretace, hypotézy a reflexe výzkumu. K výzkumu lze použít různé techniky sběru dat 

podle vhodnosti jejich použití k zvolenému problému. Techniky zúčastněného pozorování 

a interview jsou základní i pro tento antropologický terénní výzkum.  

Etnografie, jak ji vidí Hammersley a Atkinson (1995:1 ), je metoda nebo soubor 

metod, vyžadující etnografa, který se: účastní každodenního života zkoumaných lidí po delší 

časové období, pozoruje, co se kolem něj děje, poslouchá, co kdo říká a klade otázky. Tedy 

sbírá data jakýmkoliv způsobem tak, aby osvětlila předmět výzkumu. Dlouhodobost pak 

závisí na náročnosti terénu, tématu, jazykové bariéře, zkoumané problematice atd. Může se 

jednat o výzkum trvající jeden rok až několik let. Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal 

v pro mě domácím prostředí, orientace v terénu nebyla problém. Terénem je míněno území 

hlavního města Prahy se zaměřením na historické jádro a okolí turistických památek. Celý rok 

trvající výzkum byl zvolen proto, aby bylo možné se setkat s různými druhy turistů, kteří 
přijíždějí do Prahy dle ročních období, tedy během hlavních i vedlejších turistických sezón.  

Podle dělení výzkumu dle množství a úrovně získaných dat bychom zařadili 

zúčastněné pozorování i interview (strategie kvalitativního verbálního dotazování) do 

kvalitativních metod, které se snaží induktivní logikou získat co nejvíce kvalitních dat od 

menšího vzorku informátorů. U interview je vyžadována tedy spíše volná forma otázek 

a odpovědí. Těmito metodami měříme skutečně to, co chceme, je zde tedy vysoká validita 

výzkumu na úkor nízké realiability, tedy toho, že bychom opakovaným měřením dosáhli stále 

stejných výsledků, pokud se stav pozorovaného nezměnil (Silverman 1995). Dále budou 

podrobně rozebrány obě použité techniky sběru dat.  

 

2 .1 .1  Zúčastněné pozorování 

Během zúčastněného pozorování se výzkumník snaží splynout se zkoumanými 

v terénu, tedy nejen pozorovat zvenčí, ale i zevnitř zkoumané skupiny a pochopit jevy v ní 
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probíhající. Technika zúčastněného pozorování předpokládá přímou účast na veškerém dění 

v pozorované společnosti tak, aby se zachytily nejen akty jednání, ale i rutiny, každodennost 

a automatické činnosti v přirozeném prostředí s co nejmenším zásahem výzkumníka. 

Zúčastněné pozorování zahrnuje pokus o porozumění a interpretaci významů a zkušeností 

zkoumané skupiny, což, jak antropologové argumentují, je možné jen díky spolupráci se 

zúčastněnými aktéry (Burgess 1984, Silverman 1993).  

Další výhodou této techniky je popis aktuálního sociálního chování. Tedy badatel, 

který je delší dobu v  kontaktu s aktéry, má možnost přímo zachytit vše tak, jak se to odehrává 

v daném okamžiku. Výzkumník ale nutně musí ovládat lokální jazyk (v tomto případě jazyk 

zkoumaných turistů – angličtinu a španělštinu), což mu umožní navazování intenzivní kvality 

vztahů s aktéry.  Tato technika je i velice vhodná na zkoumání tzv. skrytých témat a deviant, 

neboli odchylek, které by jinak nebylo možné zachytit. Samotný pobyt v terénu může odhalit 

nečekaná nová témata. Důležitým faktem je i velmi dobrá kontextualizace dat. Se znalostí 

prostředí badatel lépe zasazuje data do souvislostí a může se tak dobrat k informacím, které 

by jinak zůstaly skryté. Pobytem v terénu, sebereflexí a analytickou reflexivitou výzkumu se 

může výzkum kontrolovat, upravovat, otázky konkretizovat a dá se tak říci, že je zúčastněné 

pozorování flexibilní technikou.  

Určitou odlišností mého výzkumu je to, že i když se jednalo o zúčastněné pozorování, 

nebyla jsem po celou dobu v kontaktu se stejnými lidmi, jak je tomu u většiny jiných 

výzkumů. Díky krátkodobému charakteru turistických návštěv Prahy se lidé okolo mne 

neustále měnili a během celého roku jsem tak měla možnost se účastnit mnoha situací a potkat 

mnoho různých lidí, kteří nabízejí různé pohledy na danou problematiku.  

Zúčastněné pozorování zahrnuje nejen mnoho metod výzkumu, ale i variaci rolí, které 

zastupuje výzkumník. Tyto role v zúčastněném pozorování byly analyzovány mnoha vědci 

a rozdíly mezi rolemi charakterizují „úplný účastník“, „účastník jako pozorovatel“ a „úplný 

pozorovatel“ (Gold 1958 in Hammersley a Atkinson 1983, Junker 1960 in May 1997). Někdy 

se tyto role mohou měnit v různých fázích výzkumu.  

Má role byla zvláštní. Nebylo možné zapadnout mezi skupinu jako účastník – turista, 

ale většinou jsem byla chápána jako domácí prostředník, pomocná průvodkyně či recepční, 

která je schopna poskytnout velké množství informací o destinaci (kultura, historie, místní 
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zvyky apod.) a na druhou stranu se zajímá i o jejich názory, stížnosti a problémy a  může jim 

pomoci v jejich řešení.  

Použití techniky zúčastněného pozorování je proto nejvhodnější při výzkumech,  které 

se zabývají lidskými významy a interakcí z pohledu aktéra, obzvláště tam, kde je důležité 

pochopení rozdílů mezi pohledy zevnitř a zvenčí. Jedině tak můžeme odhalit, odkrýt 

a zpřístupnit významy, které tito lidé používají, aby dali svému životu smysl (Jorgensen 

1999).   

Během výzkumu byly zachycovány terénní poznámky do terénního deníku. Důležitost 

terénních zápisků při zúčastněném pozorování zdůrazňuje i Patton (1980:159): „Dokumentace 

by nedávala smysl bez rozhovorů a ohniska rozhovorů vycházejí z pozorování v terénu. Bráno 

dohromady, tyto rozmanité zdroje informací a dat mi daly ucelený obraz o vztazích 

zaměstnanců.“  2  

Dále Patton (1980:159) uvádí, že terénní výzkum je kreativní proces, u kterého 

nemůžeme předem odhadnout, co se přesně bude dít, a výzkumník se musí pořád rozhodovat, 

co si poznamenat a co nikoliv. Tedy důležitá je i selekce informací, která je čistě subjektivní.  

Dalším podstatným mezníkem jsou právě vztahy výzkumníka v terénu, které mohou 

velmi ovlivnit přesnost a pravdivost shromážděných údajů. Hammersly a Atkinson (1995) 

zdůrazňují důležitost prvního dojmu - vhodného oděvu a celkového vzhledu výzkumníka při 
utváření vztahů a počátečním získávání důvěry v terénu, tzv. „Impression management“ 

neboli management dojmu. To bylo bráno také v úvahu a jsem se snažila svým oblečením 

nijak nevybočovat.  

Neformálními rozhovory jsem se snažila „rozplést klubko pavučiny významů“. 

Záznamy byly doplňovány a po skončení výzkumu se tak terénní deník stával zdrojem 

cenných informací, které se dále dekontextualizovaly, kódovaly a třídily dle potřeby. 

Důležitým mezníkem je právě interpretace dat. Veškerá data jsou vlastně jen interpretací toho, 

jak je vnímá výzkumník, který se prostřednictvím zhuštěného popisu snaží zachytit i skryté 

významy. Zhuštěný popis (dle Geertze 1973) znamená zachycování mnoha vrstev, které 

reprezentují hlasy lidí. Jeden z těchto hlasů je i hlas výzkumníka, který musí co nejlépe 

                                                
2 ‘The documentation would not have made sense without the interviews and the focus of the interviews came 
from the field observations. Taken together, these diverse sources of information and data gave me a  complete 
picture of staff relationships.’ (Patton 1980:159).  
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interpretovat ty ostatní. Závěrem každého výzkumu by měla být publikace, která dokumentuje 

celý výzkum a odhaluje jeho výsledky, tedy v tomto případě diplomová práce.  

Techniku zúčastněného pozorování poprvé zdokumentoval Bronislaw Malinowski při 
svém výzkumu na Trobriandských ostrovech v  knize Argonauti západního Pacifiku, kdy se 

snažil zachytit svět  „z pohledu domorodců” 3 (aktérů) (1922:25). Zúčastněné pozorování 

znamená vidět, ale ne jen zrakem, a pozorovat, slyšet a rozumět. Tedy pokusit se pochopit 

věci tak, jak je vidí aktér. K tomu je potřeba „...dvojích ideálů empatie a objektivity, což se 

snadněji řekne, než udělá.“ 4(Nash 1996:12). Je třeba vcítit se do prožitku druhého a být 

nestranný, nezaujatý, jak jen to jde, když se snažíme zjistit, na čem turistům záleží při jejich 

jednání (Nash 1996).  

K zajištění objektivity při výzkumu je nutná sebereflexe výzkumníka, neboť 
k možnému zkreslení může docházet díky jeho původu a třídnímu, institucionálnímu 

a historickému postavení (MacCannell 1989:3 ). Postava výzkumníka je tak většinou 

umisťována do středu antropologických studií použitím první osoby jednotného čísla 

(Humberstone 1997). Jak říká Cole (2005:64): „Použití první osoby singuláru je pokus o  

vyhnutí se maskování výzkumníka jako neutrálního.“5 

Zde je na místě uvést několik informací o mé osobě, které mohly ovlivňovat můj 

výzkum. Narodila jsem se v roce 1985 v Praze, kde jsem prožila i převážnou část svého 

života. Mám zkušenost s bydlením v různých částech města, poslední léta mého pobytu 

v Praze jsem bydlela přímo v centru dění na I .P . Pavlova. Momentálně žiji ve Slaném, kam 

jsem se přestěhovala v roce 2006. Po studiu na gymnáziu v Praze jsem absolvovala obor 

průvodcovství na Aritě - vyšší odborné škole cestovního ruchu a téměř současně bakalářský 

program sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. V magisterském 

studiu jsem pokračovala jak v Plzni oborem evropská kulturní studia, tak současně zde na 

Karlově univerzitě obecnou antropologií. Po celou dobu studií jsem se zajímala o historii a 

kulturu světa a hodně cestovala do anglicky a španělsky mluvících zemí, ať už v Evropě, tak 

v Severní a Střední Americe, kde mám i některé příbuzné. Téma turismu a antropologie mi 

jsou velice blízká.  

                                                
3 „from the native´s  point of view“(Malinowski 1922:25).  
4 „...the twin ideals of empathy and objectivity, which may be more easily said than done.“ (Nash 1996:12) 
5 „The use of the first person singular is an attempt to avoid disguising the researcher as neutral.“ (Cole 
2005:64).  
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Zúčastněné pozorování znamená přímou participaci na aktivitách, které budou 

provádět turisté během svého pobytu v Praze. Jako oni jsem se účastnila různých prohlídek 

Prahy pro anglicky a španělsky hovořící turisty, navštěvovala turisticky atraktivní místa 

a podniky. Během studia na vysoké škole současně pracuji jako manažerka recepce hotelu 

v centru Prahy. Jako recepční hotelu, který je orientován především na zahraniční klientelu, 

jsem byla ve styku s turisty během celé pracovní doby.  

Při prohlídkách, v hotelu i  restauracích není prakticky možné informovat všechny 

účastníky - turisty o  výzkumu, především z důvodu velkého počtu osob a málo času, navíc by 

zde byla možnost ovlivnění dalšího průběhu a chování aktérů. Zde tedy probíhal skrytý 

výzkum, poznámky jsem si dělala až po skončení prohlídky či po odchodu z místnosti.  

V případě prohlídek byly informováni průvodci o probíhajícím výzkumu, např. při 
účasti na prohlídce již ucelených skupin, kde by má přítomnost byla jinak zarážející. Většinou 

jsem byla představena jako kolegyně či mi byla dána možnost vést některé skupiny, vzhledem 

k tomu, že vlastním průvodcovské zkoušky. Avšak jakmile byl navázán bližší kontakt 

s aktéry, kteří splňovali hlavní podmínky mého výzkumu (tedy navštivili Prahu alespoň 

dvakrát a  to po roce 1989 a  nyní), seznámila jsem je s mým výzkumem, požádala o rozhovor 

a souhlas s použitím získaných údajů. Osoby byly obeznámeny s tím, že data jsou 

anonymizována.  

Protože byl často problém s nedostatkem času, který měli turisté na rozhovor 

a v převážné většině odmítali nahrávání, dělala jsem si v  průběhu rozhovoru poznámky 

a poprosila je o  poskytnutí emailové adresy, aby se mohli ještě vyjádřit k uvedeným 

informacím a  doplnit je o  vlastní reflexi po návratu domů. Většina dotázaných souhlasila. 

Dle Cole (2005:64) je zpětná kontrola informací účastníky, jakmile jsou data z terénu 

posbírána,  vhodnou strategií, jak se vyhnout zkreslení a  zajistit platnost a  přesnost. K tomu 

lze vhodně využít emailové komunikace.  

Základem každého výzkumu jsou i  etické otázky, kdy badatel nesmí v  žádném 

případě poškodit aktéry či použít data, pokud by s  tím aktéři nesouhlasili. V  mém případě 
byli aktéři informováni o  výzkumu všude tam, kde to bylo možné.  

Ráda bych dodala, že práce byla psána čistě z vědeckých účelů pro Karlovu 

univerzitu, ne na žádost vlády České republiky ani soukromých společností, a není tak 

ovlivněna v ničí prospěch. Před začátkem, během výzkumu i po jeho ukončení jsem nebyla 
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kontaktována ani jinak ovlivněna lidmi, kteří by snad mohli mít zájem na zkreslení výsledků 

výzkumu, popřípadě na zneužití dat v něčí prospěch a  naopak.  

Každá technika sběru dat má své výhody i nevýhody. Každý badatel si proto vybírá 

metodu výzkumu a sběru dat sám podle vhodnosti ke zvolenému výzkumnému problému. 

U zúčastněného pozorování je nevýhodou samotný paradox pozorování: čím více se badatel 

účastní aktivit ve zkoumaném prostředí, tím více je okolí ovlivněno jeho přítomností.  

Problémem může být samotný výběr tématu a místa výzkumu. Ten může probíhat buď 

vytržením z vlastního prostředí a přesídlením do neznámého, což je snaha o uchopení 

exotična z dob kolonialismu, nebo se může jednat o výzkum na principu odstupu, kdy badatel 

vychází z nespokojenosti s ustálenými představami a  odcizuje se familiérnímu. Tento typ 

výzkumu není tak časově, materiálně a jazykově náročný.  

Můj výzkumv probíhal v domácím prostředí, kontaktováním cizinců. Nejdůležitější 

tak bylo oprostit se od ustálených představ, stereotypů o cizincích a mého vztahu k rodnému 

městu a  mých názorů na něj.   
 

2 .1 .2  Interview 

Využití techniky interview v antropologické praxi má podobně staré kořeny jako 

samotné zúčastněné pozorování. Již tzv. „ lone” etnografové včetně Malinowského využívali 

neformálních rozhovorů. K  rozšíření interview pak pomohla sociologie chicagské školy, 

která použila životní příběhy jako sociologická data (W . I . Thomas a  F . Zanieski 1918), 

a později Clifford R . Shaw, který první využil případové studie (The Jack Roller, 1930).  

Od 70. let se dále legitimizuje role interview ve výzkumech. Od autoritativního 

pozitivistického tazatele, tzv. „minora“, který se snaží získat co nejvíce dat, se interview 

dostalo během doby až k reflexivnímu „travellerovi“ , který zkoumá různé domény, vstupuje 

do konverzací, cestuje lehce terénem a ptá se na názor dotazovaných, což je typické pro 

antropologii. Tazatel jako cizinec se ptá na vše možné, chce se dozvědět co nejvíce, ale 

slušnou eticky korektní cestou.  

Ve druhé polovině 20. století a  na počátku 21. století si metoda interview uhájila svou 

důležitou pozici mezi sociálně vědními metodami, ale i na poli výzkumů v cestovním ruchu. 



16 
 

Někteří badatelé popsali dominantní převahu rozhovorů jako žití ve „společnosti interview“6 

(Silverman 1993, 1997, Fontana a Frey 2000, Gubrium a  Holstein 2002, Jennings 2005).  

Na téma společnosti rozhovorů uvádí Jennings (2005:99) přímo: „Ve společnosti 

interview jsou rozhovory používány k tomu, aby dávaly smysl a ke každodennímu pochopení 

světa, ve kterém žijeme, na neformální či formální úrovni. I když taková společnost je spojena 

hlavně se západním světem, v  důsledku globalizace, internacionalizace, šíření znalostí, ... 

stejně jako západní výzkumné praxe, se stává interview globální výzkumnou metodou 

k pochopení a dávání smyslu životům lidí na tomto světě.“ 7 

Důležitým momentem u interview je pozice a autorita tazatele a způsob uplatňování 

jeho moci při rozhovoru. Interview může mít formu strukturovanou, semistrukturovanou 

(guide lists – dané okruhy otázek, otevřené), volnou (biografické, epizodické, narativní, life 

stories) a skupinovou (focus groups – nutné více výzkumníků, náročnější) (Vaňková 

2009:13).  

Jednotlivé typy rozhovorů se liší svým stylem. Odlišný postoj a pohled výzkumníka 

má za následek různé důsledky a  problémy s výměnou během výzkumného procesu. Na 

zřetel musí být brán i  použitý jazyk výzkumu, způsob sběru dat a  materiálu a  pozdější 

zvolený způsob analýzy, hlášení nálezů o  výzkumu a  styl psaní v  něm.  

Výzkum, který je předmětem této práce, probíhal pomocí semistrukturovaných 

rozhovorů v jazyce anglickém a  španělském, jakožto celé zúčastněné pozorování a  následná 

korespondence s  dotazovanými. Jazykem poznámek a  práce je čeština.  

Výhod použití techniky interview je několik. Některá témata se dají jen velmi těžko 

pozorovat, je to například migrace, sociální chování v  transnacionálním prostoru, soukromý 

život lidí a  hlavně minulost. Cokoli se událo v minulosti se bude zúčastněným pozorováním 

pravděpodobně velmi těžko zjišťovat. Interview může pomoci rekonstruovat události. Avšak 

tím se setkáváme s problémem lidské paměti, která je v každém případě selektivní 

                                                
6 „interview society“ (Silverman 1993, 1997, Fontana a  Frey 2000, Gubrium a  Holstein 2002).  
7 „In an interview society, interviews are used to make sense of and understand on a  daily basis the world in 
which we live, at either the informal or formal level. Whilst such a  society is primarily associated with the 
Western world, due to globalization, internationalization and the spread of the knowledge ... as well as Western 
research practices, interviewing is becoming a  global research method for understanding and making sense of 
the lives of the peoples of this world.“ (Jennings 2005:99).  
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a subjektivní. Nikdy se tazatel nedozví to, co mu informátor říci nechce nebo to, co si 

neuvědomuje (Vaňková 2009:10).  

U některých skupin lidí může být vedení rozhovoru krajně problematické, jsou to 

například malé děti, mentálně postižení apod. Ale způsob, jakým lidé utvářejí své paměti, 
dodá výzkumníkovi mnoho informací o  zkoumané osobě, které by například dotázaný 

nepovažoval za nutné zmínit. 

Další výhoda rozhovorů je spíše sporná - interview méně zasahuje do života jiných 

než zúčastněné pozorování. Avšak rozhovor může například probudit paměť na věci, které už 

chtěly být zapomenuty, a tím potenciálně informátorovi ublížit nebo naopak terapeuticky 

pomoci. Rozhovor je vždy intervencí do života jedince a  v ideálním případě probíhá tak, aby 

byl prospěšný pro obě strany, tedy aby se něco naučil „pacient“ i výzkumník.  

Rozhovor utváří osoba tazatele, která by ho měla vést směrem, který potřebuje, či 
alespoň udržovat nit tématu, které výzkumníka zajímá. Rozhovor je tak zaměřen na významy, 

které lidé přikládají určitým osobám, událostem, chování apod. Z dalších výhod interview 

oproti zúčastněnému pozorování je důležité zmínit většinou kratší trvání a nižší náklady na 

výzkum, ale záleží na konkrétních případech. Rozhovorem se poskytuje přímý hlas těm, kteří 
jsou zkoumáni, a současně je zde možnost poznat zkušenost jedince v různých etapách 

a rolích jeho života.  

Tazatel je vždy interpretativní autoritou a  může využít dva typy strategií při práci 

s interview a to tzv. dekódování, kdy se dělá report, nepřipouští se spolupráce s vypravěči a 

snaží se porozumět vyprávění, a „giving voice“ strategii, kdy je výzkumník více 

spolupracovníkem než interpretátorem. Zde se tazatel stává více konverzačním partnerem, ale 

musí se potýkat s  problémem „pravdivé“ reprezentace skutečnosti, autobiografickým 

pochopením a  otázkou pravdy (Gusdorf 1980:43).  

Interview se tedy využívá u výzkumů, kdy chceme zjistit názory, pocity či postoje 

informátora, jeho subjektivní chápání a prožívání reality. Cílem zájmu tazatele je způsob, jak 

je v průběhu rozhovoru konstruován význam určitých událostí, jevů a  situací, a  dozvědět se 

tak informace, které by jinak zjistit nešly (Vaňková 2009:8 ). Rozhovorem tedy nezjišťujeme 

„objektivní realitu“, ale její chápání a  vidění informátorem. Interview nikdy nemůže nahradit 

metodu zúčastněného pozorování ani studium dokumentů, ale může je vhodně doplňovat 

(Vaňková 2009:12).  
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Druhou hlavní metodou výzkumu jsou kromě zúčastněného pozorování rozhovory 

s respondenty. Polostrukturované rozhovory byly vedeny s  předem připravenou sadou otázek, 

tzv. guide list viz Přílohy, které se mohly v průběhu rozhovoru obměňovat tak, aby bylo 

možné flexibilně reagovat na každého respondenta a neomezovat ho v projevu. Tímto 

způsobem jsem dávala slovo i respondentům, kteří se tak velkou měrou podíleli na výzkumu.  

Respondenty se mi podařilo najít během zúčastněného pozorování především po 

prohlídkách památek, v restauracích, na recepci hotelu či na doporučení jiných informátorů. 

Rozhovory jsem původně chtěla zaznamenávat na digitální záznamové zařízení, následně 
doslovně přepsat do grafické podoby a analyzovat je. Ale jakmile jsem respondenty 

obeznámila s výzkumem, získala jejich souhlas s použitím dat a pak zmínila možnost 

nahrávání, byla jsem odmítnuta s tím, že nahrávání je jim nepříjemné a zdali to nepůjde bez 

toho. Nahrávání tedy nebylo možné, dělala jsem si zápisky během rozhovorů, pak jsem je dále 

vyhodnocovala.  

  

2 .1 .2 .1  Výběr vzorku respondentů 

Výběrem vzorku jsou anglicky a španělsky hovořící turisté, které jsem potkala během 

prohlídek, v restauracích a hotelech. Důležitým kritériem výběru turistů bylo, jestli jsou 

v Praze poprvé či se sem vracejí po několika letech. Snažila jsem se najít respondenty, kteří 
Prahu poprvé navštívili na přelomu 80. a  90. let 20. století a  vrací se sem nyní, či opakovaně. 
Takoví turisté totiž mohou poskytnout názor na změny, které v Praze a české společnosti 

proběhly a probíhají po roce 1989 až dodnes.  

Nejčastěji byli takovými respondenty turisté, kteří se do Prahy vracejí buď z osobních 

nebo pracovních důvodů. Osobními důvody byly většinou návštěva známých, přátel či rodin 

(většinou vyženěných) žijících v Praze. Pracovními pak navazování či udržování obchodních 

styků nebo samotná kontrola vlastního podnikání, účast na konferencích a  sympóziích. 

Někteří respondenti měli kratší zkušenosti s pobytem v Praze, jiní zde i  určitou dobu žili. 

Základní součástí interview byla poznámka, jakého pohlaví a stáří je respondent a odkud 

pochází.   

Genderově jsou respondenti zastoupeni s menší převahou mužů, což může být 

způsobeno tím, že jsem se setkala s několika muži, kteří mají či měli za manželky Češky, 
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a žijíc v zahraničí udržují si v Praze kontakty a občasně je navštěvují. Bohužel v opačném 

případě žen/manželek cizinek se mi nepodařilo navázat s nikým takovým kontakt. Jedná se 

také o  větší zastoupení mužů v  mezinárodním obchodě a  v  podnikání v cizině, na druhou 

stranu velké zastoupení žen na konferencích a  sympóziích konaných v  Praze.  

Dalším důležitým aspektem, který mohu sebereflexivně potvrdit, je vyšší ochota mužů 

k navázání kontaktu se ženou (výzkumnicí), tedy k  poskytnutí času na rozhovor, informací, 

kontaktu i pomoci pro pozdější účely. Někteří mi byli velkou oporou při shánění dalších 

kontaktů i při překladatelských potížích.  

U  žen se genderová solidarita vyskytla jen ve velmi malé až omezené míře, což může 

být následkem i  určité genderové rivality, když se mnou, jako ženou, nechtěly vůbec navázat 

kontakt či mi věnovat čas.  

Věková hranice respondentů je mezi 30. až cca 80. rokem života. Mladší turisty 

nemělo smysl dotazovat, protože by si málo pamatovali, již třicátníci si rozvzpomínají na 

období kolem „sametové revoluce“ hůře. Ale i tak je jejich názor zajímavý, protože nám 

pomůže osvětlit dobu z pohledu dítěte či dospívajícího. Na druhou stranu starší turisté již díky 

horšímu zdravotnímu stavu pro cestování většinou do Prahy nedojíždějí, nebo jsem neměla tu 

možnost se s nimi setkat.  

Respondenti jsou zastoupeni z  různých anglicky a  španělsky mluvících zemí Severní 

a Jižní Ameriky (Kanada, USA, Kolumbie, Venezuela, Peru, Chile, Argentina) a  Evropy 

(Velká Británie, Španělsko), tedy z různých kulturních prostředí, což je důležité zohlednit 

v analýze jejich odpovědí.  

Co se týká třídního zastoupení, musíme brát v úvahu, že turisté musí mít určité 

finanční zdroje a  možnost volného času (neplatí v případě pracovních cest, zde je většinou na 

místě vyšší pracovní status, ohodnocení a  proplacení cesty), aby si mohli návštěvu Prahy 

dovolit (to znamená hlavně cenu letenky či jiné dopravy, ubytování, stravování a  ostatních 

služeb), proto bych respondenty, se kterými jsem měla možnost dělat rozhovory, zařadila do 

střední a  vyšší střední třídy společnosti s minimálně středoškolským, či univerzitním 

vzděláním.  

Dotaz na politickou orientaci respondentů byl zařazen do sady otázek z  důvodu 

lepšího pochopení a  orientace v názorech na změny po komunistickém převratu a  ustavení 
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demokratického režimu vlády v České republice, avšak odpovědět na tento dotaz bylo čistě 
dobrovolné. Většina respondentů nechtěla poskytovat tuto informaci, protože byla chápána 

jako čistě soukromého až choulostivého charakteru.  

Další dotazy se pak přímo orientovaly na zkušenosti a  názory respondentů na jejich 

pobyt v  Praze dříve a  dnes, na konkrétní zážitky, události a  navštívená místa. Zajímalo mě  
hlavně, jakým způsobem nahlížejí na změny - pokud nějaké zaznamenali - v Praze 

a v chování místních obyvatel po roce 1989 a nyní.  

Jedna z posledních otázek byla, co by změnili na současném obrazu Prahy a chování 

lidí, pokud by měli tu možnost. Jednotlivé odpovědi a výsledky výzkumu budou blíže 

rozebrány ve výzkumné části mé diplomové práce.  

 

2 .1 .3  Komparativní analýza obou technik 

Komparativní analýzou techniky zúčastněného pozorování a  interview bych v  této 

práci chtěla porovnat a zdůvodnit vhodnost jejich využití v  antropologické praxi a  tomto 

výzkumu.  

Zúčastněné pozorování využijeme lépe při dlouhodobých terénních výzkumech 

v cizím prostředí, kde je potřeba více času pro pochopení a  proniknutí do zkoumané 

společnosti, navázání vztahů s informátory a  třeba i  odhalení skrytých skutečností. Naopak 

problémem je již zmíněný samotný paradox pozorování. Překážkami ve výzkumu mohou být 

obtížné terény, institucionální překážky, kdy není možné se někam dostat, etické překážky 

(např. v  kriminálním prostředí) a  prostředí vyžadující speciální znalosti.  

Dalším nebezpečím může být komplexní pohled skupiny na sebe samu. Výzkumník si 

musí vybírat terén i  dle svého sociálního postavení a  zařazení ve společnosti. Velkým 

problémem je i  samotná etická povaha výzkumu  a  informovaný souhlas aktérů. Jak všechny 

informovat a  nezasáhnout tak do děje, neovlivnit zcela jejich chování? Jak docílit toho, aby 

se data z  výzkumu nedala žádným způsobem zneužít a  nepoškodila tak později aktéry? Je 

opodstatnění pro skrytý výzkum? Všem těmto problémům jsem se snažila vyhnout.  

Interview využijeme tam, kde chceme rozhovory zjistit a  zaznamenat, jak probíhala či 
probíhá určitá událost, jak vnímá a  vzpomíná informátor na určité jevy a  skutečnosti, a  tedy 
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i  jeho názor na ně. Jinak než prostřednictvím interview bychom se některých skutečností, 

které se například odehrály v minulosti, nemuseli dopátrat. Musíme však brát v  úvahu, že už 

jen kladení otázek není neutrální akt a  tak k němu přistupovat.  

Role tazatele je dost velká a  záleží jen na respondentovi, jakou odpověď se rozhodne 

tazateli poskytnout. V  každém případě se jedná o  čistě subjektivní názor a  selektivní 

odpověď respondenta. Nikdy nevíme, co se nám respondent rozhodl neříct, na co si 

nevzpomíná či nechce vzpomenout. Musíme brát v  potaz i  snahu některých respondentů o  

udání tzv. „správné odpovědi“, to znamená snahu odpovědět tak, jak se domnívají, že by si to 

asi výzkumník přál, aby to zapadalo do jeho výzkumu a  zbytečně jej nerozptylovat svými 

skutečnými názory. Odpověď na otázku je tedy vždy konstrukce subjektu, vzájemného vztahu 

tazatele a  tázaného, do toho i  jiných vztahů, kontextu a  místa (Ryan 2005:9 -10).  

Po porovnání výhod a  nevýhod obou výzkumných strategií – interview a  

zúčastněného pozorování, docházím k závěru, že ani jedna není nejlepší. Obě mají své silné i  

slabé stránky, ale obě jsou potřebné. Myslím, že se obě strategie vhodně doplňují a  ideální je 

využít smíšeného výzkumu tam, kde je to vhodné, tedy i  v  případě mé práce. Samotné 

zúčastněné pozorování by nepřineslo tolik informací o  názorech turistů, jako když je vhodně 
doplněno rozhovory na konkrétní témata.  

Vhodnost použití těchto dvou technik závisí právě na výzkumné otázce a  zdrojích, 

které má badatel k  dispozici. Otázky a  strategie musí být vždy ve vzájemném souladu 

(Denzin a  Lincoln 1994). Proto je důležité nejdříve zvolit výzkumné téma, upřesnit si, co 

chceme zjistit, volit vhodné otázky a  až poté výzkumnou strategii, jak toho dosáhnout. Každé 

téma si žádá své postupy. Vztah metody a  zjištění charakterizuje i  tento výrok 

Hammersleyho a  Atkinsona: „... r ůzné výzkumné strategie mohou vyprodukovat různá data 

a  tím pádem z  nich mohou být vyvozeny různé závěry.“  (Hammersley a  Atkinson 1995:131).   
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2 .2  Využití kvantitativních dat 

Kvantitativní výzkum se na rozdíl od kvalitativního výzkumu soustředí na získání 

množství odpovědí na předem zadané otázky, které se již v průběhu výzkumu nemění, od co 

největšího počtu respondentů za účelem získání informací od reprezentativního vzorku určité 

populace.  

V  mé práci je hlavním nástrojem kvalitativní výzkum, kvantitativní data byla použita 

v celé práci jen k dokreslení situace a  bližší kontextualizaci. Výsledky kvantitativních 

výzkumů byly čerpány z již uzavřených studií z  oboru turismu především na téma politické a  

ekonomické změny Prahy a  české společnosti po roce 1989, ale i  jiných evropských měst 

v důsledku turismu, a  z údajů ze sčítání lidu.  

Hlavním zdrojem pro čerpání číselných dat (jako počtu návštěvníků v ČR a  Praze 

v jednotlivých letech a  jejich zastoupení apod.) je Český statistický úřad, v  některých 

případech prostřednictvím vládní agentury pro rozvoj cestovního ruchu v  ČR Czech Tourism 

a  pak hlavně Ministerstvo hospodářství ČR (pro 1 . polovinu 90. let 20. století) či 
Ministerstvo pro místní rozvoj a  Evropská unie. Vždy je přehledně zmíněno, odkud jsou 

která data čerpána a  beru tak v úvahu i  možné záměry, které vedly k vypracování určitých 

studií. V rámci těchto dat se vyskytují i  vědecké práce na témata společná s mým výzkumem.  

Kvantitativní data se vyskytují v  průběhu celé této práce a  slouží hlavně k dokreslení 

a  lepší kontextualizaci výzkumu. Celková struktura mé práce je pak lépe viditelná ve  

schématu č .1  na následující straně.  
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Schéma č .1  Struktura diplomové práce 
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2 .3  Metodologické problémy při studiu turismu 

 Při studiu turismu můžeme narazit na metodologické problémy, které jsou svým 

způsobem specifické pro tento obor. I  když je studium turismu multidisciplinární, roztříštěné 

mezi mnoha různými obory od  ekonomických až k  sociálním, a  jeho význam postupně 
s přibývajícími výzkumy a  vznikajícími učebnicemi stále roste, mají studie v tomto oboru 

určité společné aspekty.  

Nejdůležitějším aspektem každého výzkumu je pro ty, kdo by chtěli využít tato data,  

pro koho je psán. Zda-li se jedná o  hodnotově neutrální vědecký výzkum (tj. vědecké zprávy 

o  skutečnostech, které vyplynuly z regulovaného programu důkladně testovaného a  

přezkoumaného výzkumu), který by neměl být zneužit pro ničí prospěch, či zda byl zadán či 
sponzorován za nějakým účelem, pro další využití, což by znamenalo možné zkreslení 

výsledků ku prospěchu jedné strany a  mohlo tak vést k poškození druhých. Může se jednat o  

zadání vlády, investorů, místních obyvatel apod.  

Badatel v oboru turismu se musí snažit být nestranný, nenechat se ovlivnit nikým 

zvenčí, vždy brát v úvahu, že by mohly být výsledky jeho výzkumu zneužity, a  hlavně 
nepoškozovat zkoumané. V oboru turismu nesmíme opomíjet zájem investorů, vlád, 

developerů apod., kteří by se mohli pokoušet ovlivnit výsledky výzkumu, které můžou mít 

různé až zničující následky pro místní obyvatelstvo.  

Pokud by byl například výzkumník vyzván, aby zjistil pravděpodobný sociální dopad 

turismu na určitou populaci a  došel ke špatným výsledkům (např. nevhodným použitím 

techniky sběru dat, oslovováním špatných lidí, ovlivňováním jinými či pod tlakem zadavatele 

výzkumu apod.), mohl by tak nepříznivě ovlivnit budoucnost celé populace (Ritchie 2005). 

Tento velký problém, který by mohl nastat při turistickém výzkumu, si plně uvědomuji a  

snažím se proto o  čistě vědecké zpracování tématu pro účely Univerzity Karlovy a  také jsem 

nebyla po celou dobu výzkumu v kontaktu s žádnou osobou, která by mohla ovlivnit můj 

výzkum v  prospěch třetí strany po celou dobu výzkumu. 

Jak shrnuje Ritchie v Úvodu knihy Tourism Research Methods: „Co z toho plyne pro 

výzkum cestovního ruchu? Ačkoliv nemáme nárok přednést úplný seznam, následující 

základní složky mohou být rámcem a  stanovit program výzkumu cestovního ruchu... Jsou to:  
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 ● Variabilita: uznávající, že cestovní ruch je forma spotřeby a  jako takový se liší v  

závislosti na hospodářské, sociální a  kulturní dynamice. 

● Výkon: když je cestovní ruch považován za ztělesnění úkonu turisty na a  přes 

prostor turismu. 

● Rituál: zde nám mýtus a  metafory pomáhají pochopit cestovní ruch jako rituální 

činnost pro mnohé, i  když ne všechny, společnosti. 

● Zprostředkovatel: kde turismus pomáhá lidem pochopit svět ve všech jeho 

nesčetných, sporných a  podmíněných formách. 

● Působení: představa, že na úrovni společnosti a  kultury může být změna způsobená 

člověkem plánovaná a  řízená tak, aby přinášela prospěšné výsledky. 

● Odpověď: která v  jistém smyslu představuje spojující motiv zdůrazňující 

interdisciplinární nutnost výzkumu cestovního ruchu. 

● Důsledky: obsahující studie o  tom, co se děje v  destinacích, obcích a  celé 

společnosti obecně. Důraz je zde kladen na aplikovaný výzkum. 

● Předpověď: ptaní se na otázku: „Může být inovativní využití výzkumných dat použito 

k  předvídání změn v  oblasti cestovního ruchu, pohostinství, maloobchodních vzorů a  

spotřeby?“. 

● Nejednoznačnost: poznání, že cestovní ruch je stále nejasným a  poněkud 

nepředvídatelným předmětem výzkumu.“8 (Ritchie 2005:2 -3 ).  

                                                
8 „Where does this leave tourism research? While we do not claim to present an exhaustive list, the following 
general components can be said to frame or determine tourism research agendas. These agendas are: 
● Variability: recognizing that tourism is a  form of consumption and as such varies according to economic, 
social and cultural dynamics. 
● Performance: whereby tourism is seen as an embodied act performed by tourists at and through the spaces of 
tourism. 
● Ritual: here myth and metaphor help us to understand tourism as a  ritual activity for many, although not all, 
societies. 
● Mediate: where tourism enables people to make sense of the world in all its myriad, contested and contingent 
forms. 
● Agency: the idea that at the level of society and culture, human-induced change can be planned and controlled 
to provide beneficial outcomes. 
● Response: which in a  sense provides the linking theme emphasizing the interdisciplinary 
necessity of tourism research. 
● Consequences: including studies of what happens at destinations, to communities and society at large. The 
focus here is likely to be applied research. 
● Prediction: asking the question ‘can innovative use of research data be used to predict changes in tourism, 
hospitality and retail patterns and consumption?’ . 
● Ambiguity: the knowledge that tourism remains an ambiguous and somewhat unpredictable subject for 
research.“ (Ritchie 2005:2 -3 ).  
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3 . Teoretická část 

Teoretická část mé práce nejdříve vymezuje studium cestovního ruchu a  antropologie 

turismu, dále se zaměřuje na teoretické přístupy ke studiu turismu a  jejich odlišné 

perspektivy. Následně jsou popsány teoretické přístupy k  turistům jako aktérům a  vtahy mezi 

turisty a  místním obyvatelstvem. Zde jsou zmíněny všechny důležité aspekty ovlivňující 

pohled turistů na destinaci a  životní cyklus destinace, což je důležité pro účely mé práce. Poté 

následuje teorie akulturace dle M . Herskovitze a téma dopadu turismu na město a  jeho 

obyvatele. Konkrétní aplikace těchto teorií je detailněji rozpracována v podkapitolách procesu 

změny po roce 1989, které se zabývají jednotlivými politickými, sociokulturními a  

ekonomickými kontexty změny Prahy.  

 

3 .1  Studium cestovního ruchu a  antropologie turismu 

Samotné studium turismu nejlépe vystihuje Graburn a  Jafari (1991:7 ), kteří se 

domnívají, že žádná disciplína sama o sobě nemůže obsáhnout, pochopit a  zacházet 

s cestovním ruchem, ten může být studován pouze po překročení disciplinárních hranic a  při 
hledání a  tvoření multidisciplinárních perspektiv. A  jak uvádí Tribe (Tribe a  Airley 

2007:8 ): „Turismus je především multidisciplínární předmět studia. Ale ti z tradičních oborů 

občas usilují o  podkopámí turismu pro jeho údajnou „Mickeymousinaci“. Cestovní ruch je 

často významně konfrontován s neústupnými, nevhodnými a  lhostejnými strukturami, které 

byly vytvořeny ve vědě zavedenými obory.“9 

Systém turismu tedy nemůžeme chápat jako osamocený, ale pouze jako součást 

globálního sociálně - ekonomického systému. Moderní turismus je tedy ekologický, 

ekonomický a  politický systém, který je komplexní a  globální. Jádro tohoto globálního 

turistického systému můžeme najít v hlavních turistických zemích, jedná se o  geografickou 

základnu, odkud se tento systém rozšiřuje do stále více odlehlých oblastí.  

                                                
9 „Tourism is above all a  multidisciplinary field of study. But those in traditional disciplines have sometimes 
sought to undermine tourism for its alleged ‘Mickey Mousiness’. More significantly tourism is often faced with 
the unyielding, inappropriate and unsympathetic structures which established disciplines have constructed in the 
Academy.“ (Tribe a  Airley 2007:8 ).  
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Richard Voase (2002:1 ) v úvodu knihy Tourism in Western Europe charakterizuje 

studium cestovního ruchu takto: „Studium turismu je nutně interdisciplinární snaha, která 

existuje jako jeden předmět na univerzitách a  polytechnických institucích po celé Evropě. 
Také se jedná o  zvláštní oblast šetření v  oborech tak odlišných jako je podnikání a  řízení, 

sociologie, kulturní studia, antropologie a  jiných.“ 10 Historicky ustavené vědní obory jako 

sociologie, psychologie, antropologie, ekonomie a  geografie poskytly studiu turismu 

teoretický a  metodologický základ pro většinu výzkumů, jak uvedl Faulkner (2003:205): 

„S výzkumnou tradicí těchto oborů jsme zdědili převažující paradigma, které je 

pravděpodobně funkční i  produktivní, pokud jde o  rozšiřování našich znalostí o  turistickém 

jevu.“11 Tradiční mechanistické modely řízené karteziánsko-newtonským paradigmatem byly 

cenné při výzkumech relativně stabilních aspektů turismu, ale nebyly schopné vysvětlit 
situace, kde dochází k  očividným odchylkám, jako je vliv podnikatelů na rozvoj turistické 

destinace (Faulkner 2003:164).  

Tribe již v roce 1997 rozdělil studium cestovního ruchu na dvě oddělené oblasti: 

kvantitativní studium turismu orientované obchodně a ekonomicky (business), a sociokulturní 

studium zaměřené kvalitativně na neobchodní (non-business) část turismu. První skupina se 

zakládá na pozitivistické tradici, naopak druhá se soustředí spíše na kvalitativní analýzy. 

Tribe (Tribe a  Airley 2007:13) dále vyčítá studiu turismu přílišnou snahu o  zevšeobecňování 

a  tvorbu obecných teorií, naopak vyzdvihuje některé současné výzkumy, které se soustředí na 

menší jednotky analýzy, a  upozorňuje na pozitivní fakt, že sociokulturní výzkumy začínají 

převažovat nad těmi obchodně orientovanými. Na druhou stranu varuje před: „...popletením 

výzkumů mikro problémy hospodaření s hotelovými ručníky. Velká otázka klimatických změn 

a  cestování letadlem jde často stranou.“(Tribe a  Airley 2007:13)12.  Studium cestovního 

ruchu je velice široké a  jen část z něj byla zatím zkoumána, je zde proto velká perspektiva do 

budoucna. Antropologie turismu se snaží svými především kvalitativními metodami zachytit 

fenomén turismu a  tím patří do druhé, sociokulturní neboli ne-obchodně orientované, 

skupiny, kam spadá svým zaměřením i  má práce.  

                                                
10 „The study of tourism is necessarily an interdisciplinary pursuit that exists as a  single subject in university 
and polytechnic institutions across Europe. It also subsists as a  specific field of enquiry within disciplines as 
diverse as business and management, sociology, cultural studies, anthropology and others.”(Voase 2002:1 ).  
11 „With the research traditions of these disciplines, we have inherited an overriding paradigm that has, 
arguably, been both functional and productive in terms of enhancing our understanding of tourism phenomena.“ 
(Faulkner 2003:205).  
12„...obfuscated by micro issues of conserving hotel towels. The big issue of climate change and air travel has 
been largely side-stepped.“(Tribe a  Airley 2007:13). 
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Antropologie turismu je obor, který bývá dodnes podceňován. D . Nash (1981) uvedl 

několik důvodů, proč antropologie opomíjela a  do jisté míry i  stále opomíjí téma turismu. 

Jednou z příčin je, že antropolog, který provádí dlouhodobý terenní výzkum, sebe sama za 

turistu nepovažuje, i  když je možné, že okolí ho tak často vnímá. Druhým důvodem může být 

to, že turismus vytváří představu lehkovážné aktivity, která se nehodí pro seriózní výzkum, 

což platilo především do 60. let 20. století. K  tomu se přidává i  důvod sociohistorický či 
sociopsychologický, že „Západ“ odjakživa striktně odděloval práci a  zábavu, kterou odmítal 

odborně zkoumat. Třetím důvodem je dle Nashe to, že turismus byl chápán jako fenomén 

nedávné doby, tedy moderního způsobu života, který nemá smysl zkoumat, což teď můžeme 

brát jako neopodstatněné.  

Jak uvádí Nash: „Studium turismu v antropologii začalo tehdy, když badatelé citliví na 

změny objevili, že turismus ovlivňuje vývoj v některých společnostech, které se rozhodli 

zkoumat.“13(Nash 1996:20). V druhé polovině 20. století a  s přelomem do 21. století se dají 

jen těžko najít společnosti, které by turismem nebyly zasaženy, a  je tedy důležité brát v potaz 

studium turismu jako seriózní pole výzkumu.  

Existují značné rozdíly v psychologických a  filosofických perspektivách a  

teoretických přístupech ke studiu turismu. Cohen (1984:374-376) uvádí osm rozdílných 

teoretických přístupů: turismus jako komercializovaná pohostinnost, turismus jako 

demokratizované cestování, turismus jako moderní volnočasová aktivita, turismus jako 

novodobý typ tradiční pouti, turismus jako projev základního kulturního tématu, turismus 

jako proces akulturace, turismus jako typ etnických vztahů a  turismus jako forma 

neokolonialismu.  

Hlavním představitelem perspektivy turismu jako formy neokolonialismu je Nash 

(1977). Zaměřuje se na roli turismu ve vytváření závislosti mezi metropolitními zeměmi - 

„turismus tvořícími“ a  „turismus přijímajícími“ národy, které kopírují koloniální či 
imperialistické formy nadvlády a  strukturální zaostalosti. To můžeme vztáhnout i  na případ 

Prahy. Vlastníky hotelů se po pádu „železné opony“ stali zejména lidé ze zemí, odkud 

proudili turisté, to jest nejprve ze zemí západních, ale později i ze zemí, které získaly 

samostatnost po rozpadu Sovětského svazu. Místní lidé se tak většinou stali zaměstnaci ve 

službách zahraničních investorů. Ještě markantnější je tato situace v  rozvojových zemích.  

                                                
13 „The study of tourism in anthropology began when change-sensitive researchers discovered that tourism was 
implicated in the developments in some society they had chosen to study.“(Nash 1996:20).  
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Turismus se v  posledních letech velmi rozvíjí a  v  roce 2020 se očekává na celém 

světě cca 1 ,6  miliardy turistů (Urry 2002). Hlavním rysem turismu poslední doby je jeho 

globalizace. Na jeho rozvoj mají vliv především nové technologie (hlavně v  oblasti 

komunikací). Turismus se tak stává masovým fenoménem, což přináší i  řadu problémů, jako 

je vliv na životní prostředí či na obyvatele cílových destinací.  

Zde bych ještě zmínila, že turismus umožňuje chápání těch cizích, my vs. oni, domácí 

vs. turisté, jak je více zmíněno níže. Pomáhá tak utvořit identitu, potvrzovat nacionalismus a  

na druhou stranu se přílivem turistů začlenit do globálních toků. Turismus je hlavní oblast 

příjmů některých států, stejně jako nadnárodních, globálních společností, které jsou tak na 

návštěvnosti i  ziskách z turismu závislé. Utváření či udržování etnicity ve státě tak může být 

i  politickým cílem, jež má vést k vyšší návštěvnosti turisty (viz např. Masajové).  

 

3 .2  Turisté jako aktéři, vztahy mezi turisty a  místním obyvatelstvem 

Jedněmi z hlavních témat antropologie turismu jsou turisté jako aktéři a  vztahy mezi 

turisty a  místními obyvateli (Smith 1989).  

Samotnými turisty jako aktéry se zabývá E . Cohen (1972, 1988), který  rozděluje 

turisty dle míry odhalení jejich zvláštnosti na 4  základní typy, a  to na organizované masové 

turisty, individuální masové turisty, cestovatele (explorer) a  tuláky (drifter). První dva typy, 

tedy organizovaní a  individuální masoví turisté, jsou součástí tohoto výzkumu.  

Téma vztahů mezi turisty a  místními obyvateli rozvádí Sutton (1978), který jej 

charakterizuje jako přechodný, neopakovatelný a  asymetrický. Turista přichází do cílové 

destinace za určitým účelem, tedy okamžitým uspokojením svých zájmů, s  různými 

očekáváními a  předsudky a  z  odlišného kulturního prostředí. Někteří turisté procházejí 

kulturním šokem, a  to i  ti z  Velké Británie, Španělska a  USA, což nám připadá jako velice 

podobné kulturní prostředí. Šok se projevuje při styku s něčím cizím, pro ně neznámým. 

Někteří turisté se mentálně navracejí na úroveň malého dítěte, jsou bezmocní, učí se novým 

věcem a  vše může dokonce vyvrcholit až nepřátelstvím či nenávistí vůči místním 

obyvatelům.  
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K. Oberg (1960) ve své studii o  vztahu mezi domácími obyvateli a  turisty uvádí 

několik příznaků kulturního šoku. Je to přehnané mytí rukou, vztek z  maličkostí, vyhýbání se 

místním jídlům a  snaha o  to být v  cizí společnosti s  krajany. Projevy tohoto šoku mohou 

být fyzického nebo psychologického charakteru a  mohou se různě kombinovat. Fyzický typ 

je spojován se stresem a  strachem o  zdraví a  bezpečnost, psychologický typ se může 

projevovat jako únava, nespavost, pocit osamělosti, stesk po domově, dezorientace v  cizím 

sociálním a  kulturním prostředí, nervozita, deprese a  kritika nového prostředí. Dalšími typy 

kulturního šoku je šok rolový, jazykový, kulturní únava, šok přechodný a  šok z  návratu 

(Oberg 1960). Pro tento výzkum je důležité si uvědomit, že názory některých turistů mohou 

být ovlivněny právě kulturním šokem a  nemalý význam má i  jazyková bariéra mezi turisty a  

domácími, díky které dochází k  jinému vnímání okolí a  dokonce k  nedorozuměním či 
konfliktům z  důvodu špatného pochopení.  

 Dalším důležitým momentem je fakt, že turisté přijíždějící do cizího prostředí se 

vytrhují ze známých struktur, každodennosti, jak uvádí Turner (1969), který rozpracovává 

fáze rituálu dle A . Van Gennepa (1909). Turisté jsou mimo, na tzv. pomezí, vytrženi z  

určitého času a  prostoru, ve fázi liminarity (Turner 1969). Jedná se tedy o  tzv. communitas, 

skupiny jedinců, kteří jsou si určitým způsobem rovni, jejich postavení je na určitý čas 

pozastaveno. Všechny tyto okolnosti ovlivňují turistovo chování a  způsob jeho adaptace na 

nové prostředí. Turisté se často sdružují v  organizovaných skupinách nebo se spontánně 
dávají dohromady v  hotelech či jiných zařízeních. Můžeme zde i  cítit jistý odstup mezi 

„my“- turisté a  „oni“ - místní obyvatelstvo, což platí i  naopak.  

Na druhé straně od turistů jsou domácí, tedy ti setrvávající v  každodennosti. Tito lidé 

si však často vytváří různé stereotypy k  odlišným národům, předpokládají od nich určité 

chování. Vztahy turisté vs. domácí obyvatelé se zabývají tématem povahy a  změn ve vztazích 

mezi hostiteli a  turisty, které sestává ze tří hlavních dimenzí, jimiž jsou: vztahy, vnímání 

(představy) a  postoje.  

Doxey (1975) uvádí čtyři fáze, jakým způsobem místní obyvatelstvo přijímá turisty – 

od euforie, přes lhostejnost, zlost, až po antagonismus. Pozitivní postoj může doprovázet 

první fáze vývoje, ale euforie se nemusí vždy projevit, zejména tam, kde jde o  narušení 

zvenčí. Fáze netečnosti či lhostejnosti se projevuje určitým pragmatickým vztahem místních 

vůči turistům – turisté jsou tolerováni, protože z  nich má místní obyvatelstvo určitý 

ekonomický zisk. Třetí fáze, neboli fáze zloby a  nenávisti se může projevit uzavřením cesty 
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do určité oblasti poté, když místní zjistí, že užitek z  pobytu turistů je malý, dojde-li k  

narušení sociálních vztahů či ekologické rovnováhy apod. Antagonismus lze najít ve všech 

turistických oblastech, a  to zejména tam, kde hustota turistů rapidně vzrostla a  tam, kde 

turismus prohloubil socioekonomické a  kulturní rozdíly mezi domorodci a  turisty a  vede tak 

k  soupeření o  omezené místní zdroje. Turisté pak mohou sloužit jako terč všeobecné 

nenávisti. 

Ke všem čtyřem fázím vývoje vždy nemusí dojít, v  různých oblastech se projevují 

odlišně a  to i  v  rámci jednoho turistického cíle. V Praze můžeme být svědky hlavně fáze 

netečnosti, která v některých případech přerůstá v zlobu a  nevraživost, a  spíše předstírané 

euforie, jak často zmiňovali i  respondenti v  mém výzkumu (viz výzkumná část práce).  

Turisté často pociťují projevy náklonnosti či nevraživosti na vlastní kůži a  tyto pocity 

pak velkou měrou poznamenávají jejich celkový dojem z destinace, který pak porovnávají se 

zážitky z jiných navštívených míst a  domovem. Zvláštní povaha turistického zážitku je právě 
v tom, že si turisté zapamatovávají zkušenosti pouze prostřednictvím porovnávání (Ryan 

2005:14).  

Pierce (2005:124) opakovaně zmiňuje, že turisté častěji vzpomínají na negativní 

příhody více než na ty pozitivní, protože se jim vryjí do paměti jako dobře definovaný 

nezapomenutelný okamžik. Tak se často vyprávějí příběhy o dotěrných pouličních 

prodavačích, prostitutkách, kapsářích nebo taxikářích, kteří turistům účtují přemrštěné sazby 

a  snaží se je tak okrást. K těmto situacím dochází v rámci sociálního kontaktu mezi turisty a  

domácími, především pracovníky ve službách cestovního ruchu.  

K  sociálnímu kontaktu turistů dochází v rámci sociální interakce. V rámci sociální 

interakce se odlišují dvě úrovně sociálního kontaktu a  to na minimální úrovni - koprezence a  

na vyšší úrovni soustředěná interakce. Sociální kontakt může nastat mezi turistou a  turistou, 

turistou a  hostitelem, turistou a  potenciálním turistou a  turistou a  poskytovatelem služeb. 

Pierce (2005:113) uvádí, že: „Tyto sociální interakce jsou důsledkem aktivní role turisty jako 

někoho zvenčí, cizince a  pozorovatele života.“14 Sociální vztahy turistů jsou produktem 

způsobu organizace současného cestování stejně jako postojů a  perspektiv ostatních 

cestujících a  členů komunity, se kterou se turisté setkávají (Pierce 2005).  

                                                
14 „These social interactions are a  consequence of the active role of tourist as an outsider, as a  stranger and as 
an observer of life.“ (Pierce 2005:113).  
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Kontakt mezi turistou a  hostitelem z odlišných kulturních prostředí je nejpovrchnější 

formou střetávání kultur. Existují hypotézy o  negativním i  pozitivním dopadu tohoto 

kulturního kontaktu na vytváření a  nebo ničení hodnot. Jsou zde čtyři hlavní skupiny faktorů, 

které ovlivňují kontakty mezi turisty a  domácími (Pierce 2005). Jedná se o  časové a  

prostorové faktory, které vystihuje krátkodobost, dočasnost a  neopakovatelnost, náklonnost 

k podvádění, zneužívání a  podezírání, asymetričnost, chybějící spontaneita, formálnost, 

kompetitivnost a  dožadování se nových zkušeností. V  rámci komunikačních a  kulturních 

faktorů se rozlišují tři hlavní typy interkulturního setkávání, které záleží na podobnostech a  

odlišnostech kulturního prostředí jednotlivých aktérů. Jedná se o  stejné či podobné kulturní 

zázemí, potom dvě kulturní prostředí s  menšími odlišnostmi a  nakonec o diametrálně odlišné 

kulturní prostředí.  

Španělsky a  anglicky mluvící turisty, kteří poskytli data pro tento výzkum, můžeme 

zařadit do druhé skupiny, kdy jsou zde již určité odlišnosti v kulturních prostředích, ale ne tak 

výrazné, jako by byli u  třetí skupiny, např. u německých turistů cestujících do amazonského 

pralesa.  

Dalším aspektem, který je důležité zmínit, je i  destinace jako taková a  její životní 

cyklus.  

 

3 .2 .1  Životní cyklus destinace 

Existuje mnoho modelů životního cyklu destinace (např. Butler 1980, Cooper 1992). 

Zjednodušený model rozvoje turismu v nové destinaci sestává ze tří stupňů: 1 ) objevení 2 ) 

místní reakce a  iniciativy 3 ) institucionalizace. Model je založen na předpokladu, že v nově 
objevených oblastech se turismus zpočátku vyvíjí spontánně a je založen na místních 

iniciativách. Později, když se místní zdroje ukáží jako nedostatečné pro další rozvoj, zasáhnou 

širší politické a  ekonomické organizace. V tomto procesu dochází k přeměně tradičního 

„ řemeslného“ turismu v průmyslový, čímž je turismus povýšen na mezinárodní normu. 

Hlavním důsledkem tohoto modelu je skutečnost, že jak se průmysl nadále rozvíjí, místní 

ztrácejí kontrolu a  jejich totální podíl na celkovém zisku rapidně klesá.  
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Dá se říci, že neexistuje pouze jeden model změny rozvoje turismu, ale současně 
několik různých typů, lišících se podle toho, zda se turistický systém vyvíjí samovolně na 

základě vnitřních impulsů, anebo je jeho počáteční růst vyvolán zvenku.  

V případě Prahy se nejednalo o  objevení destinace, město bylo a  je známým 

turistickým cílem návštěvníků cca již od konce 18. století, ale v této práci se jedná o  rozvoj 

novodobého cestovního ruchu v druhé polovině 20. století a  na počátku 21. století – o  

otevření se novým trhům po roce 1989, tzn. turistům i  investorům z celého světa, což změnilo 

a  mění město a  způsob života v něm.  

 

3 .3  Dopad turismu na město a  jeho obyvatele, teorie akulturace, 

globalizace a  hybridizace současné společnosti 

3 .3 .1  Teorie akulturace a  její současné kritiky 

Zastánci pohledu na turismus jako proces akulturace se soustřeďují na dopad, který 

mají turisté na své hostitele, a  snaží se zapojit studium turismu do širší soustavy teorie 

akulturace (Nuňez 1963).  

Pojem akulturace zmiňují poprvé15 ve své práci Memorandum of the study of 

acculturation z roku 1935 Robert Redfield, Ralph Linton a  Melville J . Herskovitz. Podle 

těchto autorů je akulturace typem exogenní změny, ke které dochází při vzájemném kontaktu 

různých kultur, neboli, jak zní definice: „Akulturace zahrnuje takové jevy, které vznikají 

nepřetržitým přímým kontaktem skupin osob, které pocházejí z  různých kultur, s  následnými 

změnami v  původních kulturních vzorcích jedné nebo obou skupin.“ (Redfield et al. 

1935:149)16  

V rámci této definice je ale nutné odlišit akulturaci od kulturní změny, jíž je akulturace 

částí, od asimilace, což může být jedna z fází akulturace, i  od difůze. Herskovitz (1997) uvádí 
                                                
15 Poprvé jako pojem v  kulturní antropologii, v  sociologii a  ještě dříve v  psychologii a  výchově byl tento 
pojem používán  ve významu antropologického pojmu enkulturace (jehož součástí je i  socializace), kdy si dítě 
osvojuje kulturu svých předků během výchovy, stává se součástí společnosti, ve které vyrůstá, neboli dosahuje 
sociokulturní adaptace výlučné pro lidský druh. Někteří badatelé uvádějí jako autora termínu akulturace 
v  antropologii badatele českého původu Aleše Hrdličku (1869-1943).  
16 „Acculturation comprehends those phenomena which result when groups of individuals having different 
cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns of 
either or both groups.“(Redfield et al. 1935:149).  
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jako hlavní rozdíl mezi difůzí a  akulturací, že difůze je již završeným kulturním přenosem, 

který se zkoumá prostřednictvím analýzy podobností a  odlišností jednotlivých kultur17, 

zatímco u  akulturace se během terénního výzkumu či studia historických pramenů 

zaznamenává  stále ještě probíhající kulturní přenos. Podle Herskovitze (1997) je pak hlavní 

metodou akulturace právě dedukce z nashromážděných materiálů, které můžeme pro 

rekonstrukci procesů přenosu získat, a  následná snaha objevit podmínky, které kontaktům 

mezi jednotlivými kulturami předcházely. Výzkumy se tudíž týkají především kontaktů 

probíhajících v současnosti.  

Obecně můžeme rozdělit proces akulturace do pěti fází dle Redfielda, Lintona a  

Herskovitze (1935). První fází je konfrontace kultur, během níž se společnosti ve vzájemném 

kontaktu poznávají. Ve druhé fázi dochází k akceptování některých cizích kulturních prvků a  

k  jejich selekci na základě funkčnosti pro danou společnost. Ve třetí, adaptační, fázi jsou tyto 

kulturní prvky přijaty do vlastního kulturního systému. Ve čtvrté fázi probíhá souběžná 

modifikace vlastního kulturního systému, kdy jsou přijaty jedny a  eliminovány druhé kulturní 

prvky. Následuje akulturační reakce v páté fázi, kdy jsou vyvolány pozitivní postoje vítající 

změny nebo negativní postoje bránící vlastní kulturu (Redfiled et al. 1935).  

Herskovitz (1997) ve svém pojetí akulturace nepředpokládá vzájemnou odlišnost 

kultur v kontaktu, tedy nemusí být jedna „vyšší“, „pokročilejší“ než ta druhá. Dominantní 

skupinou se může stát jedna kultura nad druhou například jen tím, že je jedna z nich 

početnější, organizovanější nebo lépe technologicky vybavená, avšak ani to není podmínkou. 

Mezi národy může docházet ke kontaktu na mnoha úrovních – mezi vším obyvatelstvem, ale 

i  jen mezi určitými skupinami, a  tyto kontakty mohou ovlivnit celý národ nebo jen jeho 

určitou část. Dále mohou tyto kontakty probíhat na přátelské nebo nepřátelské úrovni, aniž by 

jedno nebo druhé bránilo kulturní výměně.  
K  dalším z možných kontaktů dochází v rámci styku mezi skupinami stejné nebo 

různé velikosti, ale ani zde není důležitý faktor počtu obyvatel pro ovlivnění jedné skupiny 

druhou, i  méně početná skupina může ovlivnit daleko větší skupinu. Skupiny se mohou lišit i  

komplexností své materiální či duchovní kultury, kde ani větší komplexnost nevede nutně 
k dominanci jedné skupiny. Nadvláda jedné kulturní skupiny nad druhou může vést ke 

kulturní reakci, neboli ke hnutí proti akulturaci, které nutí ke kladení důrazu na hodnoty své 

vlastní kultury oproti té dominantní.  

                                                
17 Především u  kultur bez písma.  
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Na tuto teorii akulturace pocházející z 30. let 20. století následovalo mnoho reakcí a  

kritik. Většina z nich se soustředila hlavně na výzkum imigrantů. Během let se tento koncept 

vyvíjel od jednosměrného myšlenkového směru s důrazem na asimilaci, po 

dvoudimenzionální a  interaktivní perspektivy, které předpokládají různé výsledky akulturace 

(viz. Gordon 1964, Berry 1980, Castro 2003, Chun, Organista a  Marin 2003). Jak ale uvádí 

Berry a  Sam (1997), proces akulturace je složitý a  bohužel s ním bylo v literatuře často 

zacházeno matoucími a  nekonzistentními způsoby.  

V současnosti se setkáváme s  využitím akulturačních teoríí hlavně ve vztahu 

s imigranty, a  to jak z antropologického, sociologického, psychologického, ale i  z  

ekonomického hlediska (jako výzkumy spotřebního chování imigrantů s použitím akulturační 

teorie, viz Yuping Liu 2000 Acculturation and Consumer Behaviour: A  Theoretical model).  

Hieu Van Ngo (2008) vyčítá starším akulturačním přístupům problém záměny termínů 

akulturace a  asimilace a  chybějící sebereflexi výzkumníků, protože pak nemůžeme vědět, 
z jakého vědeckého zázemí vycházeli a  jak to ovlivnilo jejich práci. Naznačuje tak i  možné 

zneužití těchto teorií k účelům jedné či druhé skupiny. Ngo (2008) jako možné řešení 

navrhuje použití „měřítka sociální spravedlnosti a  proti utlačování“ pro kritické přezkoumání 

prominentních teorií akulturace a  jejich užitečnosti k pochopení interakcí mezi dominantní 

kulturou a  přistěhovalci.  

V dnešní době se kromě akulturace setkáváme s dalšími termíny, které se vztahují na 

současnou situaci ve společnosti, a  to je globalizace a  hybridizace kultur.  

 

3 .3 .2  Globalizace a  hybridizace současné společnosti 

Globalizace jako stále probíhající fenomén současné společnosti se zdá být těžce 

zachytitelná. Stejně jako pojem kultura má mnoho definic a  jedním z nejčastějších vysvětlení 

je, že svět je stále více propojen a  standardizován skrze technologie, obchod a  kulturu 

pocházející ze Západu a  že je globalizace spjata s  modernitou. Někteří autoři hledají kořeny 

globalizace již v antice, jiní datují její počátky k  roku 1500 (Marx, Wallerstein), 1800 

(Giddens) nebo až k roku 1960 (Tomlinson) po současnost (Pieterse 1993:3 ). Tato práce se 

zabývá důsledky globalizace, která vtrhla do Prahy po roce 1989.  
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Protože globalizace zasahuje do tolika odvětví, zabývá se jí mnoho vědních oborů. O  

shrnutí všech dosavadních definic se pokusili Al-Rodhan a  Stoudmann ve své práci 

Definitions of Globalization: A  Comprehensive Overview and a  Proposed Definition (2006), 

kteří navrhují tuto: „Globalizace je proces, který zachycuje příčiny, průběh a  následky 

nadnárodní a  transkulturní integrace lidských i  nelidských činností."18 (Al-Rodhan a  

Stoudmann 2006:2 ).  

Některé definice vyzdvihují pozitivní dopady globalizace jako propojování světa, jiné 

naopak jako rozpad tradičních hodnot a  kultur, které jsou „převálcovány“ jednou, 

univerzální. Jde o  souboj mezi kulturní homogenizací a  heterogenizací. Nezbývá než 

souhlasit s Ritzelem (2003:190), že postoje lidí ke globalizaci se liší do jisté míry podle toho, 

zda z ní profitují či naopak.  

Někteří odborníci tak kladou důraz na spojování či ničení rozdílů, jiní naopak na 

rozdílnost, která vyniká při globalizačních procesech. Jeden z hlavních kulturních 

antropologů, který se zabývá globalizací, Arjun Appadurai (1996) přišel s termíny globálních 

kulturních toků (scapes) neboli krajin vhodných pro studium pohybu lidí, slov i  myšlenek 

v globalizovaném světě.  
Appadurai (1996:33) rozlišuje pět hlavních toků - toky etnické, technologické, 

finanční, ideační a  mediační. Tokem etnickým (ethnoscape) má na mysli tok lidí, kteří 
představují pohyb světa, ve kterém žijeme. Jsou to turisté, imigranti, utečenci, námezdní 

dělníci apod. Technoscape je tokem technologií, které činí země a  jejich ekonomiky na sobě 
zavislými prostřednictvím různých organizací, stejně jako je to u  toků peněz (financescape). 

Mediascapes a  ideoscapes jsou úzce propojené toky k  šíření myšlenek a  informací po světě. 
Všechny tyto toky tvoří základní stavební kameny „...  představovaným světům, což 

jsou pluralitní světy konstituované historicky situovanými představami osob a  skupin 

rozprostřených po světě.“ 19 (Appadurai 1996:33). U  těchto imagined worlds se Appadurai 

inspiroval u  imagined communities, představovaných skupin od Benedicta Andersona (1991). 

Takovou představovanou skupinou je podle Andersona i  národ, protože aniž by se všichni 

                                                
18 “Globalization is a  process that encompasses the causes, course, and consequences of transnational and 
transcultural integration of human and non-human activities.” (Al-Rodhan a  Stoudmann 2006:2 ).  
19 „...  imagined worlds, that is, the multiple worlds that are constituted by the historically situated imaginations 
of persons and groups spread around the globe.“ (Appadurai 1996:33).  



37 
 

lidé jednoho národa navzájem znali, cítí k sobě určitou sounáležitost a  vymezují se tak vůči 
jiným skupinám.  

Appadurai dále zdůrazňuje, že: „Kritickým bodem je, že dnes jsou obě strany mince 

světového kulturního procesu produkty nekonečně rozmanité vzájemné souteže ve stejnosti a  

rozdílnosti na jevišti, které se vyznačuje radikálními děleními mezi různé druhy globálních 

toků a  nejisté krajiny stvořené v  a  skrze tato dělení.“20 (Appadurai 1996:43).  

Proces globalizace je často zmiňován a  zaměňován s procesem westernizace, avšak 

berme v potaz, že se nejedná pouze o  amerikanizaci světa a  vliv jen ze Západu, ale například 

i  o  asianizaci - sinizaci, japanizaci, hinduizaci či rusifikaci v oblastech jejich vlivu.  

Turismus jako takový se může stát prostředníkem globalizace a  její součástí. 

Prostřednictvím cestovního ruchu se dostávájí na trh mezinárodní korporace a  jednotná 

masová kultura, což může vést k potlačení místních zvláštností. K šíření globální maskultury 

přispívají i  turisté samotní, kteří v méně globalizovaném prostředí svým oblečením, 

vybavením, atd. šíří povědomí o  nadnárodních značkách a  jejich produktech (př. Apple, 

Adidas, ...). Případová studie Prahy od Hoffmanové a  Musila (1999) ukazuje turismus jako 

kulturní mechanizmus, který napomohl rychlé politické a  ekonomické globalizaci města po 

roce 1989.  

Při studiu globalizace se setkáváme s  pojmem hybridizace či hybridních kultur. 

Termín hybridizace je zde používán ve významu směsi neboli míchání, vzájemného prolínání  

a  prostupování jednotlivých kulturních forem a  žánrů jakožto výsledek globalizace. Pieterse 

(1993:3 ) nahlíží na globalizaci jako na proces hybridizace, který dává vzniknout globální 

všehochuti neboli globálnímu melange.  

S termínem hybridních kultur je spojován Néstor García Canclini (2005), který 

zkoumá hlavně negativní dopady globalizace na Latinskou Ameriku a  zda je Latinská 

Amerika schopna uspět na globálním trhu bez ztráty své kulturní identity.  

Wang a  Yeh (2005), které zkoumaly hybridizaci a  globalizaci v  kulturních 

produktech,  se domnívají, že se hybridizace společně s globalizací a  lokalizací kulturního 

                                                
20 „The critical point is that both sides of the coin of global cultural process today are products of the infinitely 
varied mutual contest of sameness and difference on a  stage characterized by radical disjunctures between 
different sorts of global flows and the uncertain landscapes created in and through these disjunctures.“  
(Appadurai 1996:43).  
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průmyslu stala součástí pokračujícího trendu v kulturní produkci. Hybridizaci nepovažují jen 

za míchání a  syntézu různých elementů, které tvoří kulturně anonymní celek, ale dokazují, že 

kultury často vytvářejí nové formy a  nová spojení mezi sebou. Ve své práci o  dvou 

celosvětově úspěšných filmech, které byly adaptovány z  čínských děl, Wang a  Yeh (2005) 

charakterizují hybridizaci kulturních produktů pomocí dekulturalizace, akulturalizace a  

rekulturalizace. Klíčovou roli v  rozhodování, jak budou tyto jevy organizovány a  

manifestovány, má zde výrobce se svým kulturním pozadím, aspiracemi a  způsobem práce. 

Tedy záleží vždy na výrobci, jak namíchá globální melange.  

Koncept hybridizace je problematický v tom, že zahrnuje celou škálu často vzájemně 
odtažitých kulturních a  sociálních jevů, a  protože přílišná snaha o aplikaci tohoto konceptu 

vede k tomu, že jako hybridní můžeme vnímat téměř vše a  samotný pojem pak ztrácí na 

významu. Podobný problém nastává i  u  pojmu akulturace (viz. Linton 1936).  

Dle Pieterse (1993:3 ) je při výzkumu globalizace v oblasti kulturních studií kladen 

důraz na globální komunikaci a  celosvětovou kulturní standardizaci, jako je Cocacolonizace 

a  McDonaldizace, a  na postkoloniální kulturu. Tyto pojmy jsou blížeji popsány v  následující 

podkapitole.  

 

3 .3 .2 .1  Cocakolonizace světa, mcdonaldizace práce a  disneyzace města 

Termíny cocakolonizace, mcdonaldizace a  disneyzace jsou úzce spojeny s globalizací 

a  westernizací a  mají svůj podíl na proměně Prahy a  jejích obyvatel po roce 1989.  

Cocakolonizace světa je termín spojený s globalizací, používaný ve smyslu 

westernizace a  především amerikanizace, tedy šíření americké kultury, která je zde 

symbolicky zastoupena svým asi nejznámějším produktem – Coca Colou. Coca Cola tak sice 

může obsadit trh na úkor lokálních produktů, avšak někdy naopak inspiruje k lokálním 

nápojům na bázi koly, jako je Inca Cola v Peru, Alba Cola v Albánii apod. Ghil´ad 

Zuckermann, izraelský lingvista zabývající se revitalizací jazyka a  globalizací, uvádí: „S  

globalizací, homogenizací a  coca - kolonizací se bude stále více skupin přidávat do 

beznadějného klubu národů bez dědictví.“21 (Zuckermann 2012).  

                                                
21 „With globalisation, homogenisation and coca - colonisation, there will be more and more groups added to 
the forlorn club of the lost-heritage peoples.“ (Zuckermann 2012).  
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Až pejorativního nádechu dosáhl termín cocakolonizace po 2 . světové válce, když 

Francouzi prostřednictvím tisku chtěli bránit své produkty oproti americkým (Kuisel 1991). 

V období studené války byl hojně rozšířen vtip, že sice SSSR přistál první na Měsíci a  tím ho 

zbarvil rudě, ale když tam dorazili Američané, doplnili bílý nápis Coca Cola. Jako symbol 

Ameriky byl tento produkt v SSSR zakázán, zatímco výrobky Pepsi se mohly v omezené míře 

prodávat. Za to mohla dohoda představitelů SSSR s Pepsi z roku 1972, kdy se mohla Pepsi 

prodávat výměnou za práva importu vodky Stolichnaya na Západ (Pepsico 2012).  

Termín mcdonaldizace pochází od sociologa George Ritzera, který jej poprvé použil 

v knize McDonaldizace společnosti (1993), kde říká: „...McDonaldizace..., je proces, při 
kterém zásady restaurací s rychlým občerstvením začínají ovládat stále více odvětví americké 

společnosti stejně jako zbytku světa.“ 22 (Ritzer 1993:1 ).  

Ritzer využívá modelu Maxe Webera, který ve své době vnímal přechod od tradic 

k rozumu, a racionalizaci společnosti vysvětloval skrze aparát byrokracie. Ritzer tento model 

aplikuje na současnost a  racionalizaci společnosti vidí v tom, jak model práce a  chování 

dominantních řetězců rychlého občerstvení proniká do myšlení a  chování lidí a  všech 

odvětví společnosti, tedy kdy kultura přejímá znaky restaurací s rychlým občerstvením. 

Řetězec McDonald zde slouží jako příklad tohoto procesu v devatesátých letech 20. století.  

Ritzer (1993) uvádí pět hlavních složek procesu mcdonaldizace a  to je účinnost, 

vypočitatelnost, předvídatelnost, zvýšenou kontrolu a  nahrazení lidských technologií 

nelidskými. Účinnost zde znamená co nejrychlejší uspokojení potřeb zákazníka, tedy 

v případě McDonaldu rychlé ukojení hladu. Vypočitatelnost je u  McDonaldu co nejvíce jídla 

za nejméně času, což se má do jisté míry vyrovnat kvalitě jídla. Tedy je zde důležitejší 

kvantita než kvalita. Předvídatelností má Ritzer na mysli standardizované a  jednotné služby, 

tudíž kamkoliv na světě přijdete, obdržíte stejné jídlo stejným způsobem. To platí i  pro 

zaměstnance řetězce, jejichž náplň práce je velmi rutinní, opakující se a  předvídatelná. To je 

spojené i  s kontrolou nad zaměstnanci a  produkty a  nahrazování práce lidí nelidskými 

technologiemi, kde je to jen možné.  

V rámci standardizace pak dochází ke kulturní hybridizaci. Jakmile vstoupí řetězec do 

nové země, začíná ovlivňovat místní kulturu a  dochází tak k  westernizaci (Turner 2003). 

Důležitým aspektem mcdonaldizace, stejně jako u  Weberovy byrokracie, je iracionalizace 
                                                
22 „...McDonaldization,...is the process by which the principles of the fast-food restaurant are coming to 
dominate more and more sectors of American society as well as of the rest of the world.“ (Ritzer 1993:1 ).  



40 
 

racionálna, snaha o  odlidštění služeb člověka pro člověka v prostoru, kde se necítíme býti 

lidmi. Nesmyslnost racionálnosti je v případě restaurací s rychlým občerstvením i  to, že 

čekáme dlouhé fronty, abychom dostali rychle jídlo, které není nutričně hodnotné, a  aby nás 

zasytilo, musíme ho sníst více a  tudíž neušetříme ani peníze. Nehledě na to, že jednotlivá 

balení jídel jsou neekologická (Ritzer 1994:154).  

Ritzerovi bývá vytýkáno nepřesné užívání a  zaměňování pojmů McDonald a  

mcdonaldizace a  chybějící snaha o  multiperspektivní přístup (Kellner 1999). Kellner (1999) 

navrhuje zasazení fenoménu mcdonaldizace do rámce restrukturalizace kapitalismu, jehož 

cílem je zvýšení produktivity a  zisku prostřednictvím racionalizace výroby a  spotřeby, a  tak: 

„... McDonaldizace je součástí nové globální podoby technokapitalismu, ve kterém jsou 

světové trhy racionalizovány a  reorganizovány k  maximální akumulaci kapitálu.“23 (Kellner 

1999).  

Disneyzace je moderní fenomén pocházející z  knihy Cultures of Cities od Sharon 

Zukin (1995). Zukin v  této knize vyzdvihuje roli kultury ve formování města. Avšak nejvíce 

termín disneyzace zpopularizovala kniha Alana Brymana z  roku 2004 Disneyzation of 

Society. Bryman (2004) definuje disneyzaci jako: „...proces, při kterém principy Disneyho 

tématických parků začínají ovládat čím dál tím více oblastí americké společnosti stejně jako 

zbytku světa.“ 24 (Bryman 2004:1 ). Zástupným termínem může být disneyfikace od Jeffa 

Ferrela, který se zabývá disneyfikací urbánního prostoru v  knize Tearing down the streets 

(2001).   

Disneyzace označuje transformaci určitého místa do podoby zábavných parků Walta 

Disneyho. Tento pojem je většinou používán v  negativním smyslu a  zahrnuje homogenizaci 

spotřeby, emocionální práce a  merchandisingu (Bryman 2004). V  širším významu se jedná 

o  odstranění originálního místa či události, která vznikala přirozeně, a  nahrazení či postupná 

přeměna na „hygieničtější“ formu. To znamená odstranění negativ, vyzdvižení pozitiv a  

dosažení lépe uchopitelného, příjemnějšího výsledku v novém balení. Dizneyfikace je pak 

přímo proces očistění a  zjednodušení předmětů.  

                                                
23 „... McDonaldization is part of a  new global form of technocapitalism in which world markets are being 
rationalized and reorganized to maximize capital accumulation.“ (Kellner 1999).  
24 „...the process by which the principles of the Disney theme parks are coming to dominate more and more 
sectors of American society as well as the rest of the world.“ (Bryman 2004:1 ).  
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Disneyzace sestává ze čtyř hlavních složek: tématizace, hybridní spotřeby, 

merchandisingu a  performativní práce (Bryman 2004). Tématizace může být pomocí jména 

společnosti, značky či řetězce a  nebo významného příběhu či osoby z minulosti, místní 

atrakce apod., které pak udávají vzhled i  obsah celému místu.  

Hybridní spotřeba je obecný trend, kdy dochází k propojení forem spotřeby, které jsou 

spojeny s  různými institucionálními oblastmi, a  je čím dál obtížnější je odlišit (Bryman 

2004:57). To slouží k dvěma věcem – vytvoření destinace a  přesvědčení lidí, aby zde zůstali 

co nejdéle, tedy aby utratili co nejvíce peněz.  

Merchandising je propagace zboží, na které se vztahuje autorské právo nebo nese 

obrázky a  loga pod autorskými právy, včetně takových produktů vyrobených v  rámci licence 

(Bryman 2004:79). U  merchandisingu je důležitá spolupráce různých odvětví, kdy podpora 

jedné entity je většinou důležitá pro podporu té druhé. Tím je myšlena například podpora 

prodeje hraček na motivy nejnovějšího Disney filmu v restauracích s rychlým občerstvením 

apod.  

Performativní práce odkazuje na typ emocionálního řízení a  divadelních představení, 

které jsou vyžadovány od zaměstnanců zejména v sektoru služeb. To můžeme například vidět 
i  v Praze, kdy jsou u  některých firem (tzv. freetour) průvodci placeni jen ze spropitných od 

turistů, takže se snaží předvést líbivé divadlo včetně vtipů a  zajímavých historek (které mají 

většinou daleko k  historickým skutečnostem), aby byli co nejlépe odměněni. Disneyzace je 

umožněna díky, zkušenostem, kontrole a dohledu nad návštěvníky i  zaměstnanci.   

V případě měst se disneyzace projevuje jako nahrazení organicky rostoucího města, 

které mnohdy vznikalo několik staletí se svými pozitivy i  negativy, líbivějším a  pro turisty 

lákavějším modelem, který připomíná právě tématické zábavné parky Walta Disneyho – 

lákavé atrakce (historické zajímavosti, muzea všech druhů, galerie, ...), zábava (noční 

podniky, koncerty, kasina, ...), nákupní možnosti (suvenýry, nákupní centra, ....) a  vhodná 

infrastruktura (hotely, restaurace, doprava, ...).  

K pohledu na disneyzaci a  její důsledky v  globálním měřítku používá Bryman (2004) 

termín systemscape jako šestý kulturní tok v  návaznosti na Appaduraie (1996). Jedná se o : 

„... tok kontextů pro výrobu a  zobrazení zboží a  služeb.“25 (Bryman 2004:161). Důsledky 

disneyzace mohou být jak pozitivní (rozvoj měst, práce pro obyvatele, ...) tak negativní. Jde o  
                                                
25 „... the flow of contexts for the production and display of goods and services.“ (Bryman 2004:161).  
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psychicky náročné pracovní podmínky, ničení ekosystémů, úpadek městských center a  tvorbu 

tzv. „dílčích občanů“ (Bryman 2004), kteří nemají dostatek finančních prostředků, aby se 

zapojili do spotřební kultury, která je nutná k  disneyzaci.  

Mcdonaldizace a  disneyzace se podobají, Bryman (2004) dokonce uznává, že jeho 

definice vznikla v  návaznosti na Ritzerovu (1994) mcdonaldizaci. Avšak jak uvádí Ryan: 

„McDonaldizace je charakteristická stejnorodým Fordovským světem s  menší možností 

výběru, ale s  větší zátěží kultury, zatímco Disneyzace popisuje lepší vznikající postfordovský, 

různorodý svět s  rostoucí pestrostí a  výběrem pro spotřebitele.“26 (Ryan 2005:268-269). 

Ryan (2005) se dále domnívá, že pojem mcdonaldizace má zřejmě širší uplatnění na poli 

sociálních i  ekonomických věd a  pojem disneyzace chápe spíše jako její doplněk.  

 

3 .3 .3  Dopad turismu na město a  jeho obyvatele 

Při aplikaci teorie akulturace na turismus je hlavní otázkou, má-li turismus spíše 

pozitivní nebo negativní dopad na všechny zainteresované skupiny i  vlastní destinaci. 

V antropologii turismu se jedná asi o  nejvíce zkoumanou oblast, která studuje hlavně 
sociokulturní a  socioekonomické dopady turismu, jejich genezi, příčiny a  vztahy.  

Podobně i  Nash (1996) představuje turismus jako nástroj kulturní změny a  zabývá se 

dopadem turismu na kulturu původních obyvatel. Tyto dopady mohou být klasifikovány 

jedním z deseti hlavních témat, ze kterých jsem vybrala ty, jež se dotýkají mého výzkumu:  

Za prvé se jedná o  zapojení komunity do širšího národního a  mezinárodního systému. 

To může přinášet i  ztrátu autonomie a  čím dál tím větší závislost na vnějších faktorech jako 

je změna módy, vývoj celosvětového hospodářství a nad tímto procesem nemají místní 

obyvatelé žádnou kontrolu. Toho si můžeme všimnout přímo na příkladu České republiky po 

roce 1989, kdy se zapojila do globálního ekonomického systému. Prahu ovládli zahraniční 

investoři hlavně na poli ubytovacích a  stravovacích služeb. Roku 1992 byla Praha zapsána na 

seznam historického a  kulturního dědictví UNESCO, což přispělo k ochraně a péči o 

památky v historickém centru města. .   

                                                
26 „McDonaldization is characteristic of a  homogenized, Fordist world with fewer choices and greater cultural 
imposition while Disneyization describes better an emerging post-Fordist, heterogenous world of increasing 
variety and consumer choice.“ (Ryan 2005:268-269).  
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Druhým tématem je povaha mezilidských vztahů, která se může projevovat jako ztráta 

soudržnosti na úrovni místních mezilidských vztahů a  naopak růst individuality. To může 

vést k vytváření stresu a  konfliktů. V určitých případech dochází i  k  opačné reakci a tím je 

posílení skupinové solidarity. Respondenti z mého výzkumu si všímali první z těchto reakcí.  

Další téma se zabývá migračními toky způsobenými turismem. Příliv obyvatel do 

turistických oblastí za pracovními příležitostmi nebo přivýdělkem udržuje ve státě lidi, kteří 
by jinak emigrovali za prací do jiných zemí, a  tím podporuje urbanizaci. Do Prahy 

nepřicházejí do služeb cestovního ruchu pracovat Češi z vesnic, ale hlavně mnoho cizinců 

z celého světa. Mnoho Čechů naopak centrum města opouští.  

Turismus může vést k deviacím, jako jsou krádeže, žebrání, prostituce a  hlavně ke 

zveličování těchto problémů, čímž se zabývá hlavně Cohen (1984). Toto téma dle Nasha 

(1996) je taktéž aktuální v Praze, kde jsou díky turismu prosperující noční podniky, 

prostitutky, žebráci i  kapsáři v ulicích historického centra.  

Dopady turismu můžeme tedy rozdělit i  na negativní a  pozitivní. V mnoha 

empirických studiích převažují spíše negativní dopady turismu, jako jsou ničení životního 

prostředí na Mykonosu (Loukissas 1978) a  tradičních hodnot, upevnění pozic elit na úkor 

ostatního obyvatelstva na Yucatánu (Lee 1977) či profit z turismu pouze pro zahraniční 

investory a  ne pro místní obyvatele, tím pádem i  zhoršení komunálního života (např. výzkum 

rybářské vesnice v Brazílii – Kottak 1966), podpora stereotypnosti (masový turismus na Costa 

Brava – Pi-Sunyer 1977) a  zánik tradičního způsobu života, čehož je příkladem studie 

z vesnice ve Vermontu (Jordan 1980).  

Na druhou stranu musíme vnímat i  pozitivní dopady, ke kterým může docházet, jako 

jsou například zvýšení životní úrovně obyvatel, zlepšení infrastruktury, jistá ekonomická 

nezávislost, i  ochrana přírody, podpora řemeslných výrobců a  vznik národních parků, které 

jsou spolufinancovány a  provozovány díky turismu. Jako příklad pozitivních dopadů turismu 

můžou posloužit dřívější studie z  Bali (McKean 1976), Thajska (Cohen 1979), Malty 

(Boissevain 1978), Costa Brava (Hermans 1981) a  Bhutanu (Smith 1981). Většina těchto 

autorů by dnes své závěry zřejmě přehodnotila.  

Rozhořčenou přednášku na téma negativních důsledků turismu přednesla i  Anita 

Pleumarom (2003) na semináři v Hannoveru o  nepoctivých praktikách v turismu: Our World 



44 
 

is not for sale! The disturbing implications of privatization in the tourism trade27. Živé debaty 

na tomto poli vedly ke vzniku knihy Responsible tourism (ed. Leslie 2012), kde se řeší 

negativní dopady turismu jako největšího světového průmyslu, jak jim předcházet a  mírnit je, 

včetně politického, sociokulturního a  ekonomického pozadí.  

Dá se  říci, že turismus produkuje jak pozitivní tak  negativní dopady pro danou 

společnost a  záleží na tom, aby snahy o  zmírnění negativních důsledků převládaly.  

  

 

Obr. č .1  Turisté na Karlově mostě (vlastní foto.)

                                                
27 Náš svět není na prodej! Drastické důsledky privatizace v  branži cestovního ruchu.  



45 
 

4 . Od teorie k  praxi – samotný výzkum 

4 .1  Proces změny po roce 1989 v  Praze 

 Konec roku 1989 je přelomovým pro současné politické, sociokulturní a  ekonomické 

dějiny Prahy a  celé České republiky. Politická změna ze socialistického na demokratický 

režim byla hlavní hybnou silou, která odstartovala další změny ekonomického a  následně i  
společenského rázu. Praha se tak mohla po „sametové revoluci“ plně zapojit do 

mezinárodního cestovního ruchu a  zařadit se tak mezi nejvyhledávanější světové destinace.  

„V  roce 1993 byla Praha jedním z nejnavštěvovanějších měst v Evropě, první 

z dřívějších socialistických měst a  stoupající mezinárodní hvězdou.“28 (Hoffmanová a  Musil 

1999:179). Spolu se vzrůstající návštěvností Prahy začal hrát cestovní ruch stále důležitější 

roli v  národní ekonomice. Bylo potřeba vybudovat více hotelů, stravovacích zařízení a  

služeb pro turisty a s tím byly spojené i  změny legislativy, privatizace apod..  

„Cestovní ruch v Praze je nedílnou součástí demokratizace, přechodu na tržní 

hospodářství a  privatizace po roce 1989. Vznikající struktury cestovního ruchu nelze chápat 

odděleně od tohoto širšího kontextu ani bez pochopení významu kontinuity a  změny.“29 

(Hoffmanová a  Musil 1999:179).  

 

4 .1 .1  Politickoekonomický kontext změny 

 Demokratizace politických poměrů v České republice znamenala zásadní změny 

v hospodářství země a  ve vývoji a  organizaci cestovního ruchu po roce 1989. Nutná byla 

změna ústavy, legislativy a  transformace hospodářství ze státního plánování na fungující tržní 

systém.  

Nejdůležitějším krokem po pádu opony byla po změně ústavy tzv. „malá“ a  „velká“ 

privatizace. Zákon o  „malé“ privatizaci z  roku 1991 postupně navracel (až do roku 2006) 

                                                
28 „By 1993, Prague was one of the most frequently visited cities and a  rising international star.“  (Hoffmanová 
a  Musil 1999:179).  
29 „For Prague, tourism has been an integral part of post-1989 democratization, marketization, and 
privatization. The emerging structure of tourism cannot be understood apart from this larger context nor without 
understanding the significance of continuity and change.“ (Hoffmanová a  Musil 1999:179).  
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zanedbaná znárodněná zařízení cestovního ruchu drobným a  středním podnikatelům, obcím 

a  městům. Jednalo se o  menší ubytovací, restaurační a  pohostinská zařízení. Zbylá velká 

zařízení – hotely, cestovní kanceláře, lázně, budovy rekreace ROH, ... - byla privatizována 

v rámci „velké“ privatizace v  letech 1996 až 2000 a  padla do rukou nově vznikajících 

podnikatelských subjektů a  obcí (Vystoupil 1993).  

Praha začátkem 90. let potřebovala a  usilovala o  cizí kapitál, který byl nutný pro 

rekonstrukce a  výstavby. Cestovní ruch a  hlavně ubytovací služby lákaly mnohem více 

investorů než ostatní ekonomická odvětví, což vedlo k rozmachu ve výstavbě a  rekonstrukci 

hotelů (MH ČR 1995:26). Již roku 1995 bylo ubytování v Praze srovnatelné s jinými 

evropskými městy jako je Mnichov nebo Vídeň.Oproti roku 1989,kdy bylo v Praze cca 

10 000 lůžek (Tourism 1995),měla Praha v roce 1995  170 hotelů a  cca 35 000 až 50 000 

lůžek (včetně ubytování v  soukromí), což byl obrovský nárůst . 

Pád opony znamenal výzvu mnoha mezinárodním hotelovým a  restauračním 

řetězcům. Tak již 20.3 .1992 otevírá McDonald´s  svou první pobočku v České republice 

v Praze ve Vodičkově ulici (McDonald´s  2013), KFC ho následuje o  dva roky později ve 

stejné ulici (KFC 2013) a  postupně následují další řetězce, mezi kterými je například Subway 

(2003) a Starbucks (až 2008). Podobně se postupně otevřely i  pobočky mezinárodních 

hotelových řetězců jako Best Western, Hilton, Holiday Inn, Four Seasons, Moewenpick, 

Renaissance, Ritz – Carleton aj. V současnosti je v Praze více než 650 ubytovacích zařízení a  

nabízí přes 83 000 lůžek30 (ÚR HMP 2010).  

Jako houby po dešti vyrostly v Praze i  krámky se suvenýry, kde je dodnes patrný 

zahraniční kapitál, především z Východu( včetně ruských prodavačů.) Zde je patrná 

disneyzace – marchendising je u  všech stejný a  nabízí i  suvenýry, které se prodávají 

v každém jiném evropském turisticky atraktivním městě, ale s jiným logem a   nápisem Praha, 

Prague či Praga na tričkách, čepicích, mikinách apod.( viz obr. č . 2  na následující straně,) 
nebo s tématickým nápisem zaměřeným na Prahu jako turistickou destinaci rušného nočního 

života za nízké ceny(viz obr. č . 3 . tamtéž. ) 

                                                
30 Údaje za rok 2009.  
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Obr. č .2  Pražské suvenýry (Neville 2012).  

  

Obr. č .3  Tématická trička Prahy (Neville 2012).  

Turisté si mohou zakoupit pohledy, tradiční české výrobky ze skla, loutky, alkohol, ale 

i  po celém světě stejné suvenýry z  Číny, stejně jako ruské čepice,  panenky a  jiné typicky 

ruské výrobky31. Jako novinka jsou nabízeny také  matriošky (obr. č .4 ) se zobrazením 

slavných osobností,( viz obr. č .5 . ) 

                                                
31 Kompletní seznam suvenýrů viz http://www.suvenyry.com/pdf/katalog-suvenyry.pdf 
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Obr. č .4  Tradiční ruské matriošky v  obchodě se suvenýry v  Praze (Neville 2012).  

 

Obr. č .5  Moderní podoba matriošek pro turisty (Wofford 2010).  

K  transformaci hospodářství bylo potřeba, kromě privatizace, vytvořit nové instituce 

a  razantně omezit zásahy státu do ekonomiky, která má být řízena jen „neviditelnou rukou 

trhu“. Po roce 1989 se v  ČR změnilo bývalé direktivní řízení a  organizace rozvoje 
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cestovního ruchu na moderní demokratické, ať již na centrální, krajské či lokální úrovni 

(Vystoupil a  kol. 2010:93). Cestovní ruch před rokem 1989 nebyl  řízen samostatným 

ministerstvem, jak je tomu  v mnoha evropských zemích. První postkomunistická vláda 

založila Ministerstvo vnitřního obchodu a cestovního ruchu, což dalo turismu ministerský 

status. Po volbách roku 1992 bylo toto ministerstvo zrušeno a  cestovní ruch byl přesunut pod 

Ministerstvo hospodářství České republiky (MH ČR), které bylo rozpuštěno v roce 1996 

(Hoffmanová a  Musil 1999:187-188). Cestovní ruch od té doby spadá pod nově vzniklé 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které má na starosti i  bytové hospodářství a  

regionální politiku.  

Mezi další orgány, zabývající se cestovním ruchem v ČR, je vládní agentura 

CzechTourism, která slouží k propagaci turismu v ČR i  ve světě, Magistrát hlavního města 

Prahy (MHMP) - oddělení cestovního ruchu a  Pražská informační služba. O  

kulturněhistorické památky pečuje Národní památkový ústav, Ministerstvo kultury a  odbor 

památkové péče MHMP. Jak je vidět, v cestovním ruchu v ČR hraje roli mnoho organizací, 

což často nepřispívá k lepší funkčnosti. Český statistický úřad (ČSÚ) sleduje statistické údaje, 

ale většina údajů mezi lety 1989 až 1995 a dokonce i z roku 1999 jsou spíše odhady. Metody 

sledování různých ukazatelů cestovního ruchu se od roku 1989 po současnost několikrát 

měnily a  je  problematické zachytit kontinuálně jejich vývoj.  

Pro účely sledování hlavních ukazatelů turismu v ČR byl vytvořen tzv. satelitní účet 

cestovního ruchu32 neboli TSA33. MMR zadalo ČSÚ, ve spolupráci se statistickými úřady EU, 

vytvoření tohoto účtu již v  roce 1999, ale po prvotních metodologických a  jiných 

problémech bylo prvních spolehlivějších výsledků dosaženo až roku 2006. Tehdy vydal ČSÚ 

netrpělivě očekávanou publikaci „Satelitní účet cestovního ruchu České republiky 2003-

2005“, která potvrdila význam turismu pro národní hospodářství (MHMP 2013).  

Za minulého režimu byla role služeb a  cestovní ruchu samotného podceňována a  

znevažována. Že však turismus je pro ekonomiku nemalým přínosem, dokazují údaje z roku 

2O12, kdy ČR navštívilo 22,7  milionů zahraničních návštěvníků, kteří u nás utratili 147 

miliard Kč (MMR 2013a). Pro představu - před rokem 1970 se návštěvnost cizinců v ČSSR 

pohybovala mezi 2  až 4  miliony ročně, v roce 1978 se vyšplhala  na 19,4  milionů a v roce 

1985 zas mírně klesla na 16,5  milionů návštěvníků, z  nichž 95% pocházelo z dřívějších 
                                                
32 Satelitní účet cestovního ruchu popisuje hlavní charakteristiky odvětví cestovního ruchu a  je tvořen 10 
tabulkami obsahující údaje o  poptávce a  nabídce cestovního ruchu (ČSÚ 2006).  
33 Tourism satellite account.  
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socialistických států, zbytek ze sousedního SRN a  Rakouska (Carter 1991). Statistika 

ukazuje, jak změna režimu ovlivnila nárůst turismu u nás po roce 1989. Do vlasti se vraceli 

nebo opakovaně přijížděli navštěvovat své příbuzné a přátele emigranti ze západních zemí a 

rapidně vzrostl počet turistů ze Západu, kteří se chtěli podívat za hranice bývalého 

východního bloku bez obav z politických a  jiných represí. Po rozpadu SSSR stoupal i počet 

turistů z nově vzniklých států.  

 

Příjezdy zahraničních návštěvníků do ČR v  letech 1989 - 1997 

Rok 
 
1989 

 
1990 

 
1991 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

Mil.osob 
 
23,2  

 
36,6  

 
50,9  

 
69,4  

 
71,7  

 
101,4  

 
98,1  

 
109,4  

 
107,9  

Tabulka č .1  Příjezdy zahraničních návštěvníků do ČR v  letech 1989 - 1997 (MH ČR 

1995:27 a  1996:29 in Hoffman a  Musil 1999).  

 

MMR vydává tzv. Koncepce státní politiky cestovního ruchu, které schvaluje vláda a  

mají na starosti řešení problematiky turismu v celé ČR. Poslední koncepce byla vydána 

v březnu 2013 na roky 2014 - 2020. Koncepce je propojená s  realizací národního marketingu, 

který je popsaný a  specifikovaný ve schválené Marketingové strategii agentury 

CzechTourism. Tato strategie je schvalována MMR. Mezi nejdůležitější návrhy koncepce 

patří srozumitelnější vymezení postavení MMR, agentury CzechTourism a  dalších subjektů 

jako jsou například kraje. „Toto vymezení pak ukončí realizace často protichůdných opatření. 

Tento stav přispívá ke klesající výkonnosti cestovního ruchu, nedostatečnému využití možností 

České republiky a  ne vždy efektivně využitým finančním zdrojům“  (MMR 2013b).  

Podnikání v cestovních ruchu v Praze je nyní korigováno zákonem č . 214/2006 Sb. o  

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákonem č .159/1999 Sb. o  některých 

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu  a  nařízeními a  usneseními Rady hlavního 

města Prahy o  tržním řádu (MHMP 2013).  

Díky privatizaci, restitucím majetku, soukromému podnikání a  uvolnění trhu, které 

přivedlo nové zahraniční investory, mohla růst základna cestovního ruchu v Praze i  celé 
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České republice. Nová ubytovací i  stravovací zařízení, tvorba informačních turistických 

center, boom cestovních kanceláří a  agentur, rozvoj nákupních možností, průvodcovských a  

dalších služeb pro turisty, to vše postupně proměnilo Prahu, její centrum i  periferie, a  mělo 

vliv na život lidí v tomto městě.  

 

4 .1 .2  Sociokulturní kontext změny 

Praha a  její obyvatelé byli před rokem 1990 „chráněni“ od vnějších vlivů ze Západu. 

Po pádu opony se tak musela společnost vyrovnat s velkými změnami a  novými fenomény, 

které na ni útočily ze všech stran. Záleželo na každém, jak se s novými otevřenými šancemi 

vyrovnal. Možnosti soukromého podnikání, vzdělání pro všechny, svobodných voleb, vracení 

zabaveného majetku, neomezené cestování, změny v nabídce i  poptávce na pracovním trhu, 

ale i  nezaměstnanost a  globalizace, to vše a  mnohem více mělo vliv na českou společnost.  

Způsob života obyvatel, kteří se nechtěli pouštět do změn, mohl zůstat téměř nedotčen, 

jen si postupně zvykali na „nové“ instituce, názvy ulic, oslovování a  také na širokou nabídku 

různého zboží v obchodech. Ti aktivnější se mohli podílet na demokratické politice země, 
sebevzdělávat se, cestovat, měnit zaměstnání, soukromě podnikat a , více či méně legálně, 
v porevolučním zmatku bohatnout a  zlepšovat kvalitu svého života.  

Ne všichni měli stejné možnosti – starší generace, často vysoce kvalifikovaných, ale 

jazykově nedobře vybavených pracujících, byla na trhu práce znevýhodněna oproti mladším, 

flexibilnějším a  rychleji se učícím. Znalosti a  zkušenosti ze „starého“ režimu nebyly 

oceňovány. Ale výhoda kontaktů na vlivné osoby zůstávala.  

Jedním z fenoménů polistopadové doby bylo zavření dveří za vším před rokem 1989 - 

odmítání všeho starého a  na druhou stranu bezmezné, nekritické přijímání všeho nového. To 

bohužel znamenalo opomíjení i toho, co bylo v minulém režimu dobré, a  naopak přijímání 

všeho špatného, co na nově vzniklou demokratickou republiku působilo zvenčí. Změny 

probíhaly tak překotně, že dnes převažují názory, že přerod země z jednoho režimu do 

druhého měl být pozvolnější.  

Změny po roce 1989 vedly k  jinému rozvrstvení a  tvorbě nových tříd ve společnosti, 

vyšší migraci obyvatel i  ke změně jejich pohledu na svět. Mezi demografické ukazatele 



52 
 

v polistopadové společnosti patří například nízký počet sňatků a  vysoká rozvodovost, což 

někteří přičítají vlivu příliš liberálního západního způsobu života (ČTK 2013).  

Snaha po kontaktu se Západem a  jeho „tvrdou měnou“ vedla obyvatele Prahy 

k poskytování ubytování v soukromí v menší míře již v dobách komunismu. V devadesátých 

letech nárůst turismu způsobil nárůst soukromého podnikání v rámci ubytovacích služeb, 

vznik a  renovace hotelů a restaurací různých cenových kategorií a  rozšiřování nabídky 

služeb pro turisty nejen v historickém centru města, což vedlo k redistribuci turistů po celém 

městě. Turismus tak přináší ekonomický užitek  širší a rozmanitější populaci Prahy, která se 

tak dostává do přímého kontaktu s cizinci, což má vliv na představy a světový názor jak 

domácích obyvatel, tak turistů (Hoffmanová a  Musil 1999:184). Taktéž zahraniční 

zaměstnavatelé aplikovali svůj kulturní vzor na pracoviště, což mělo vliv  na jejich české 

zaměstnance, kteří se nevědomky setkávají s fenoménem mcdonaldizace práce.  

Rozvíjející se odvětví cestovního ruchu nabídlo místním lidem mnoho pracovních 

míst, ve kterých byli potřeba kvalifikovaní lidé – ve stravovacích, průvodcovských, 

ubytovacích a dalších s turismem souvisejících  službách. Ke kontaktu s turisty, zahraničními 

zaměstnavateli a  investory byla a  je potřeba větší jazyková vybavenost. Takových žadatelů 

o  práci nebylo tolik a  někteří zaměstnavatelé dávali a  dávají přednost lépe jazykově 
vybaveným cizincům, kteří se usadili nebo přechodně žijí v Praze.  

Vysoká konkurence na trhu práce, zaměstnávání cizinců a  velké množství turistů 

v centru Prahy postupně vyústilo v nespokojenost  mnohých místních obyvatel a  xenofobii. 

Můžeme pozorovat určité fáze vývoje destinace- od prvotního nadšení po ignoraci až 

nespokojenost.  

Pražané si museli zvyknout na návaly turistů. V Praze se ubytovávají cca 2 /3  všech 

zahraničních turistů. V roce 2010 to bylo 4,73 milionů hostů (ÚR HMP 2010), v roce 2012 

rekordních téměř 5,4  milionů turistů (PIS 2013). Následující tabulka č. 2  ukazuje počet 

všech zahraničních návštěvníků v Praze, deset nejvíce zastoupených národnostích skupin a  

jejich počet v roce 2010, 2011 a  2012 se znázorněným přírůstkem či poklesem. Údaje mapují 

období probíhajícího zúčastněného pozorování a  rozhovorů. Hlavní národnostní skupiny 

hovořící anglickým a  španělským jazykem, kterých se výzkum týkal, jsou barevně odlišeny.  
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Národnost 
Počet návštěvníků 

v  roce 2010 

 

2011 

 

2012 

Německo 602 580 655 306  ↑ 659 499  ↑ 

Velká Británie 321 765 284 052  ↓ 295 535  ↑ 

Itálie  277 396 282 306  ↑ 293 794  ↑ 

USA 268 524 273 279  ↑ 320 134  ↑ 

Rusko  266 420 385 783  ↑ 471 568  ↑ 

Francie 203 428 236 714  ↑ 226 652  ↓ 

Španělsko 179 156 207 779  ↑ 181 615  ↓ 

Polsko 149 423 159 724  ↑ 156 256  ↓ 

Slovensko 124 278 152 307  ↑ 172 474  ↑ 

Japonsko  104 527 94 339  ↓ 104 901  ↑ 

Celkem všech turistů 4  733 791 5  132 042  ↑ 5  397 531  ↑ 

Tabulka č .2  Návštěvnost Prahy v  letech 2010, 2011 a  2012 a  hlavní národnostní zastoupení 

(PIS 2013).  

 

Praha se pod náporem turistů i  porevolučních ekonomických a  urbanistických změn 

rychle proměňovala, na čemž nese svůj podíl i  globalizace. Nadnárodní řetězce – 

potravinářské, hotelové, restaurační, i  ty související s módou, elektronikou apod.– zboží   

známých, ale dříve nedostupných značek, to vše zahltilo Prahu a  její po západním zboží 

dychtící obyvatelstvo. Velký zájem usnadňoval vstup na trh všem novinkám, které byly 

přijímány bez výhrad, stejně jako západní kulturní vzory. Globalizace vtrhla do Prahy vší  

silou.  

Historické jádro města lákalo první polistopadové turisty. Jako by se tu zastavil čas – 

neopravené fasády budov, nepřelidněné  centrum,  památky bez front, žádné přeplácané 

obchůdky se suvenýry,žádní nahaněči do  restaurací,  na výlety či  prohlídek památek. Turisty 

přitahovaly i  ceny-ubytování, jídlo v restauracích i jiné služby byly v Praze pro západní 

turisty velmi levné. Dokonce vstupy do některých historických památek byly i zdarma. Proto 

dokázali odpustit i  chybějící infrastrukturu cestovního ruchu. Na toto období ráda vzpomíná 

většina turistů, která se pak do Prahy vracela v pozdějších letech. Toto období dlouho 
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netrvalo, změny probíhaly velice rychle a  nyní se Praha vyrovná všem jiným turistickým 

městům v Evropě v pozitivním i  negativním slova smyslu.  

Centrum metropole procházelo v 90.letech velkými změnami. Opravovaly se 

historické památky, domy vrácené původním majitelům upoutávaly barevnými fasádami, 

hotely, penziony a restaurace se snažily připoutat pozornost zákazníků právě tak jako výlohy 

obchodů s luxusním zbožím či suvenýry. Geometrickou řadou rostl počet barů, kasin a 

nočních klubů. Centrum se stávalo místem pro cizince, místní obyvatelé byli nuceni nejen pro 

rostoucí nájmy spojené s deregulací nájemného, ale i pro nedostatek obchodů se zbožím denní 

potřeby odstěhovat se z centra města.  

Kdo si nemohl dovolit bydlet v centru, hledal si bylení v levnějších lokalitách či 
v okolí Prahy. Na okraji města rychle rostly velké bytové projekty, satelitní městečka a  velká 

nákupní střediska v americkém stylu. Nástup fenoménu suburbanizace znázorňuje následující 

graf č .1 .  

 

 

Graf č .1  Saldo migrace v  Praze, zázemí Prahy a  Středočeského kraje v  letech 1988-

2000, převzato z  obr.č .1  in Ouředníček (ČSÚ in Ouředníček 2002).  
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Historické jádro města se postupně plně podřídilo potřebám turistů a  stalo se tak méně 
vhodným pro život obyčejných Pražanů, jak z výše uvedených důvodů, tak pro rušný noční 

život. Centrum začalo připomínat tématický zábavný park pro turisty po vzoru Disneyho 

parků, s cílem zaujmout co nejvíce návštěvníků, aby zde utratili co nejvíce peněz -za jídlo, 

ubytování, výlety, „atrakce“, nákup suvenýrů a  oblečení („marchendising“).  

 

  

 Obr. č .6  Obchody se suvenýry, Kaprova ulice v  Praze (vlastní foto).   
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4 .2  Mezi turisty aneb v  terénu 

 V metodologické části mé práce byly podrobně popsány dvě hlavní metody výzkumu 

– zúčastněné pozorování a  semistrukturované rozhovory a  způsob jejich uplatnění v mém 

výzkumu. Výzkum probíhal od roku 2010 do podzimu 2011 v centru Prahy a  následná 

emailová komunikace i  několik měsíců poté. Španělsky a  anglicky mluvící turisté jsou 

společně s německy hovořícími34 nejčastějšími návštěvníky Prahy.  

 Terénem nazývám historické centrum města – oblast Prahy 1  a  2 , především Malou 

Stranu, Hradčany, Nové Město, Staré Město a  jejich okolí, kde je největší koncentrace všech 

turistů, vedou tudy hlavní trasy prohlídek města a  nalézá se zde i  hotel, kde jsem pracovala.  

Otázky, které jsem měla připravené, viz Přílohy, se týkaly věku, národnosti, popřípadě 
politické orientace a  četnosti návštěv Prahy včetně důvodů, které je k nim vedly. Následovala 

série otázek týkajících se spokojenosti s návštěvami, jak se jim Praha líbíla dříve a dnes,  

diskuze o konkrétních pražských zajímavostech, jejich změnou v průběhu let a  jak případné 

změny hodnotí ze svého pohledu. Dále byly probrány problémy, které během jejich návštěv 

nastaly. Poslední série otázek se točila kolem představ turistů o  městě a  jejich naplnění po 

první i  dalších návštěvách, o  tom, jak na turisty působila česká společnost dříve a  dnes, zda 

si všimli nějakých změn, a  co by navrhli, aby se změnilo, co se jim líbí či nelíbí na dnešním 

obrazu Prahy. Všechny otázky byly otevřené a rozhovor probíhal podle  individuálních 

zkušeností a povahy každého jednotlivce. 

 Vzhledem k odlišnému kulturnímu prostředí jsou jazykové skupiny turistů rozděleny 

do dvou podkapitol. Dotazování probíhalo stejně, neměla jsem problém navázat kontakt ani 

s jednou skupinou, ale každá skupina má určité zvláštnosti v přístupu k výzkumu i  pohledu 

na Prahu. Většina dotazovaných se navzájem neznala, navštívili Prahu v různý čas během rok 

trvajícího výzkumu. 

 

                                                
34 V  posledních letech i  společně s  výrazně narůstající skupinou rusky hovořících.  
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4 .2 .1  Španělsky mluvící turisté  

 Španělsky mluvící turisté, se kterými jsem měla možnost hovořit v průběhu mého 

výzkumu, pocházeli ze Španělska a Latinské Ameriky – Kolumbie, Bolívie, Guatemaly, 

Argentiny a Mexika. Jejich důvody k první návštěvě Prahy v 90. letech byly pracovní, 

studijní, rodinné (české snoubenky a manželky) či čistě turistické.  

U  španělsky mluvících turistů je větší jazyková bariéra, odlišné kulturní a  

náboženské prostředí, jiné motivy cesty i  trochu odlišné zájmy, co se týká navštívených 

pražských pamětihodností než u  anglicky hovořících. Také jejich názory na českou 

společnost a  proměny Prahy jsou specifické.  

Během výzkumu jsem neměla problém navázat s nimi kontakt, avšak čas na rozhovor 

si našli především muži, ženy se často vymlouvaly na nedostatek času apod. Co bylo 

příznačné pro španělsky mluvící respondenty, bylo příjemné vystupování. Často mi slíbili 

rozhovor, ale také často ke schůzce z různých důvodů z jejich strany nedošlo. I  reflexe jejich 

odpovědí prostřednictvím emailu byla slibována, ale došlo k ní většinou až po několikátém 

připomenutí z mé strany. Ale pokud už k rozhovorům a reflexi došlo, respondenti se rádi 

dělili o své zážitky z návštěv Prahy a rozhovory na mě působily upřímně. Nesnažili se 

zamlčovat ani nepříjemné zážitky, často si všímali maličkostí, které detailně popisovali a  

navrhovali, jak určitou věc změnit k lepšímu. Nezdálo se mi, že by se stylizovali do role 

respondentů, kteří se snaží odpovídat „správně“, tedy podle toho, co si myslí, že od nich 

očekávám. Mluvili uvolněně o různých tématech týkajících se změny Prahy a české 

společnosti.  

Zvláštností u  španělsky mluvících turistů byl i odlišný denní režim a stravovací 

návyky. Někteří měli problém s brzkým vstáváním Čechů, nestíhali hotelové snídaně, které 

jsou většinou do 10h, ani večeře, protože restaurace zavírají kuchyň ve 22h, kdy je ve 

Španělsku obvyklé teprve vyrážet do restaurace na večeři. Také složení jídel bylo pro ně 
nezvyklé – chybělo jim více ryb, plodů moře, taktéž ovoce a zelenina. Neuspokojovalo je 

osvětlení noční Prahy, zdálo se jim nedostatečné, noční Praha tmavá. I  když osvětlení 

památek se od roku 1989 výrazně zlepšilo. 

Turisté přijíždějí do Prahy s určitými představami a  zajímalo mě, zda se jejich 

představy naplnily či nikoliv a  proč. Téměř všichni slyšeli o Praze jen chválu a  chtěli si to 

ověřit na vlastní oči. Převážná většina španělsky hovořících turistů, kteří pocházejí ze silně 
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věřícího katolického prostředí, touží na prvním místě po navštěvě Pražského Jezulátka, 

v křesťanském světě velmi slavného El Niño Jesús de Praga. Zde jsou ochotni strávit celý 

den a  utratit pro Čechy naprosto nepochopitelné sumy za sošky Jezulátka nebo oblečky na ně. 
Proto neskrývají zklamání, když některý průvodce při prohlídce Prahy toto místo vynechá – 

stěžují si na nepřipravenost prohlídky pro španělsky hovořící a na opomenutí pro ně 
důležitých památek. To bylo vyčítáno hlavně tzv. Free tour35 od nejmenované firmy, kde měli 
převážně zahraniční průvodci naučenou jednu krátkou trasu Prahou pro všechny turisty bez 

rozdílu, aby je nalákali na další, již placené, obsáhlejší prohlídky konkrétních památek. Tuto 

zkušenost dokládá Nadia (37, Argentina): „Navštívila jsem prohlídku zdarma s průvodcem, 

který byl ze Severní Ameriky. Prohlídka byla dobrá, ale připadala mi krátká. Navíc bych 

preferovala někoho místního.“36 

Kromě historických památek lákalo turisty do Prahy české pivo a  noční život, který 

ale nesplňoval představy většiny z nich. Někteří do Prahy přijížděli naprosto nepřipravení a  

těšili se do neznámého prostředí. Dokonce turisty z jižních krajů láká do Prahy zima a sníh. 

Většina uznává, že nelze Prahu poznat během jediné návštěvy ,a  proto se sem vrací.  

Mezi věci, které chyběli turistům na počátku 90. let, patří mapy Prahy ve španělštině a  

přehledné značení památek v ulicích města. Na turistické značení si někteří stěžují i  dnes. 

Snaží-li se turisté projít Prahu a  její pamětihodnosti sami bez průvodce a bez mapy, často se 

ztrácejí, zvláště v úzkých uličkách Starého Města.  

Jazyková bariéra mezi češtinou a  španělštinou byla nejvíce znát na počátku 90. let, ale 

Češi se rychle učili španělsky a vznikaly první incomingové cestovní kanceláře pro klientelu 

ze španělsky mluvících zemí. Dnes je již nabídka brožur, průvodců, výletů a  prohlídek po 

Praze ve španělštině vyhovující. Chybí ale dostatek španělsky mluvících zaměstnanců 

v infocentrech, hotelech i  stravovacích službách. Tam se mluví nejvíce anglicky, německy, 

popřípadě rusky - starší zaměstnanci. Jazykový problém byl proto u  dotazovaných často znát, 

bránil jim v bližším poznání a komunikaci s místním obyvatelstvem, což někdy vedlo 

k problémům. Většina z nich tak spoléhala na dorozumívání v angličtině.  
Firmo (45 let) z Bolívie byl v Praze poprvé ještě v dobách komunismu v roce 1987, 

poté roku 1994 a  naposledy v roce 2010. Nejdříve navštívil Prahu studijně a  pak jako turista 

                                                
35 Prohlídka zdarma, průvodce obdrží jen spropitné od turistů podle toho, jak se jim prohlídka líbila.  
36 „Hice un tour gratuito con un guía que era norteameri-cano. El tour estuvo bien pero me pareció corto. 
Adicionalmente hubiera preferido alguna persona local.“  (Nadia).  
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a částečně soukromě – česká manželka. Firmo zmiňuje hlavně jazykovou bariéru, která mu 

bránila v lepším poznání Pražanů, ale říká: „D říve byli lidé uzavřenější, ale familiárnější. Teď 

jsou více opatrní a individualističtí, zdá se také díky politické a ekonomické situaci uvnitř 
Evropské unie.“37 Vzpomíná na chování lidí dříve, kdy recepční v hotelech neměli zájem 

věnovat se klientům, dnes už tento problém nevidí, služby jsou prý oproti minulosti výborné. 

Je to asi tím, že jsou hotely v soukromém vlastnictví,říká. Lidé mu připadají více otevření 

vůči turistům,což přisuzuje větší znalosti cizích jazyků. Cení si zlepšení chování zaměstnanců 

ve službách a také toho, že se téměř všude domluví alespoň anglicky. Širší a kvalitnější 

nabídka služeb tak činí-podle jeho slov- z Prahy moderní metropoli.  

Jorge (37) z Guatemaly studoval v Praze v polovině 90. let, v roce 2005 a 2010 se sem 

vrátil pracovně i jako turista. O Češích si nejdříve myslel, že jsou k cizincům chladní. 

Postupně pak přicházel na to, že se jen jedná o odlišnou kulturu a nyní už je mnoho věcí, které 

má na české kultuře a  společnosti rád. K lepšímu poznání lidí mu pomohla částečná znalost 

češtiny, které prý vděčí i za to, že už ho neokrádají taxikáři ani číšníci.  

I  pro Manuela (33) ze Španělska byl problémem český jazyk a  Češi se mu jeví jako 

velmi uzavření, vážní lidé, kteří se jen pomalu otevírají, a  je rád, že alespoň někteří mluví 

anglicky. V Praze byl v 90. letech jako malý s rodiči a pamatuje si „tmavé, šedivé město“, 

levnou zmrzlinu a problém se dorozumět. Do kontaktu s místními prý proto skoro ani nepřišli, 

jen prostřednictvím španělského průvodce, který je doprovázel.  

Mnoho turistů má podobný zážitek. A to, že v Praze byli, dokonce několikrát, znají 

historické památky, ale  neví téměř nic o  lidech, kteří zde žijí. Musejí hodně přemýšlet, jestli 

se vůbec s nějakými Čechy při návštěvě města blíže setkali. V Praze pracuje v cestovním 

ruchu mnoho cizinců a zahraničních studentů. Návštěva některých turistů tak proběhne téměř 
bez kontaktu s místními – např. přiveze je mezistátní autobus, v hotelu je ubytuje 

Američanka, na baru obslouží Mexičan, po městě provede Argentinec, suvenýry jim prodá 

Rus, oběd jim donese Lotyška apod. To odráží kosmopolitnost města, otevřenost vůči 
cizincům po pádu „železné opony“. Většina turistů by preferovala místního průvodce, který 

by je lépe zasvětil do české kultury, i když mnozí jsou rádi, potkají-li krajana a mohou s ním 

 sdílet své zážitky. Veškeré dojmy z české společnosti pak tito turisté přebírají pouze 

z vyprávění průvodců, kteří vykreslují více či méně pravdivě historii Prahy a českého národa.  

                                                
37 „Anteriormente la gente era mas cerrada,  pero mas familiar. Ahora es mas cuidadosa y  mas individualistas 
parece ser tambien gracias a  la situacion politica y  economica dentro de la Union Europea.“ (Firmo) 



60 
 

Nadia dokládá zkušenost s českou společností jen skrze průvodce: „Nebyla jsem 

v přímém kontaktu s lidmi z české společnosti. Ale z toho, co nám průvodce s respektem 

vysvětlil o  sametové revoluci a  pozdější segregaci České a  Slovenské republiky, jsem zjistila, 

že je s podivem, že se vyskytují některé změny na politické a  sociální úrovni bez krveprolití. 

Záviděníhodné.“38 To samé mi řekl Venancio (38) z  Argentiny, že Praha je: „... úžasné město 

a  dobře organizované. Ale byl jsem celý čas jen centru a  viděl víc turistů než Čechů.“ 39 

O české společnosti toho moc neví, slyšel o pádu komunismu a nenásilném rozdělení na ČR 

a SR a  že se Češi za komunistů a pod vlivem Rusů neměli dobře.  

Nicméně Venancio obdivuje, že: „...jste překvapujícím způsobem přešli z druhého 

přímo do prvního světa bez zabřednutí do stejných problémů s korupcí, jako má Rusko, a  to i  

bez pomoci druhé poloviny země, která zůstala kapitalistická, jako Německo, a  po celou dobu 

přechodu bez násilí, jako bylo v Rumunsku. Úžasné! Rád bych se dozvěděl víc o  české 

společnosti.“40 Tyto stručné reálie ČR popisují změny v zemi po roce 1989 většinou jen v tom 

nejlepším světle. Zapomínají na vysokou míru korupce v Čechách, tunelování a další 

problémy 

 

4 .2 .1 .2  Změna Prahy očima španělsky hovořícího turisty 

Většina turistů mluví o  velkých změnách, které ve městě od roku 1990 proběhly, 

pozitivně. Mano (47, Mexiko) navštěvuje Prahu pracovně každých pár let od roku 1994: „Z  

mé zkušenosti i  z toho, co jsem slyšel, se změnila velmi pozitivně, z velmi uzavřeného města 

v město tak kosmopolitní jako je dnes.“41 

Alejandro a  Venancio vzpomínají, jak vše bylo neskutečně levné, což je dnes 

minulostí. Taktéž Firmo se domnívá, že: „Praha je teď moc drahá, ceny hotelů jsou vyšší, 

                                                
38 „No tuve contacto directo con personas de la sociedad checa. Pero por lo que explico el guía con respecto a  
la revolución de terciopelo y  posteriormente la segregación de la República Checa y  Eslovaquia, me resultó 
sorprendente que se produzcan ciertos cambios a  nivel político y  social sin ningún derramamiento de sangre. 
Envidiable.“ (Nadia).  
39 „... una ciudad hermosa y  bien organizada. Pero estuve todo el tiempo en el centro, y  vi más turistas que 
checos.“ (Venancio).  
40 „Haber  pasado del segundo mundo directamente al primero de una manera sorprendente, sin caer en los 
mismos problemas de corrupción que Rusia, y  aún sin contar con la ayuda de otra mitad del país que se haya 
mantenido capitalista (como Alemania) y  todo mediante una transición sin la violencia que hubo por ejemplo en 
Ru-mania. ¡Sorprendente! Y  me gustaría aprender más sobre la sociedad checa.“ (Venancio).  
41 „Por mi experiencia y  por lo que he escuchado ha cambiado bastante positivamente, de una ciudad mas 
cerrada a  una ciudad tan cosmopolita como ahora.“ (Mano).  
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dříve byly levnější.“ 42 Oproti roku 1987 je Praha plná turistů stejně jako ostatní evropská 

města. Firmo zmiňuje i  negativní důsledky změn a  to například vliv Západu na architekturu 

města, kdy můžeme vidět super moderní budovy v historickém centru města, které tam podle 

něj nepatří. Dále říká: „Všiml jsem si další důležité věci, že se snížila bezpečnost v Praze, 

mnoho zlodějů, málo účinná policie, příliš mnoho automobilů v centru města, to jsou věci, 

které poškozují pěší turisty.“43 

Alejandro (40, Guatemala) byl v Praze několikrát za prací a  všiml si, že: „Každý den 

se v Praze usazují nadnárodní a  mezinárodní řetězce, protože je to trh, který roste den za 

dnem.“44 Všichni turisté si všimli nových řetězců v Praze, ale raději než Starbucks a  

McDonalds by uvítali více lokálních restaurací s příjemnou obsluhou, se kterou by se byli 

schopni domluvit. Nevyhovují jim ani předražené restaurace v centru města s 

neodpovídajícími službami.  

Alejandro vnímá českou společnost jako stále se proměňující – Češi ještě objevují 

nové formy myšlení a  učí se chápat odlišný pohled na svět, který mají jiné kultury. Jorge 

vnímá změny v Praze, kdykoliv se sem vrátí. Praha se podle něj mění každým dnem a  

pomalu se prý mění i mentalita lidí, kteří zde žijí.  

Julio (55, Kolumbie) navštívil Prahu na začátku 90. let a  byl zvědavý, jakým směrem 

se bude vyvíjet česká společnost v nově nabyté svobodě. Navštívil Muzeum komunismu, kde 

se ale moc zajímavého nedozvěděl, byl z něj zklamaný a říká: „Lidé by se měli poučit 
z minulosti, ale lidé se tady o komunismu nechtějí bavit, i když zároveň nadávají na současnou 

politickou situaci v zemi. Nemělo by se zapomínat.“ Zajímá se o  to, protože „u  nás v 

Americe žádný opravdový komunismus nemáme a neměli jsme...“. Aby lépe poznal Prahu 

dnes a její obyvatele, odhlásil se z hotelu, našel si nocleh u místního občana („kamaráda, co 

našel přes internet“), utekl z turistického centra a  navštívil alternativní umělecká střediska a  

kluby45 Prahy. Julio byl z turistické Prahy zklamaný, viděl totální kapitalismus, 

mcdonaldizaci práce, zatímco doufal, že se česká společnost vydá jiným, novým, směrem 

mezi komunismem a  kapitalismem a převezme od každého to dobré. Místo toho Julio viděl, 
                                                
42 „Praga es ahora mas cara, el costo de hoteles es mayor , antes era mas barato.“ (Firmo).  
43 „Otra cosa importante veo que la seguridad en Praga a  decaido bastante , muchos ladrones y  poca 
eficiencia policial , demasiada combulcion de automobiles en el centro de la ciudad cosa que perjudica a  los 
turistas peatonales.“(Firmo).  
44 „Cada dia cadenas transnacionales y  multinacionales se ubican en praga por ser un mercado que esta en 
crecimiento dia con dia.“ (Alejandro).  
45 Meatfactory, Dox, CrossClub, Palác Akropolis a  celý Žižkov.  



62 
 

jak česká společnost „nasála“ ze Západu i to špatné, což i negativně ovlivnilo mentalitu 

místních, kteří sice umějí více cizích jazyků, ale o  to více se odcizili sami mezi sebou.  

Venancio se do Prahy pokaždé těší na dobré pivo a  noční život, který by ale mohl být 

lepší. Chtěl by se setkat s více „v ěcmi pro Čechy“46. „Avšak měl jsem pocit, že centrum je 

přenecháno turistům a  Češi žijí jinde. Nenašel jsem žádné obchody s oděvy, jídlem, 

elektronikou a  jinými věcmi, které lidé potřebují každý den k životu, kromě pár obchůdků u  

Václavského náměstí, které ale vypadaly předraženě, pro turisty a  nebo bohatší.“47 Venancio 

si také všiml fenoménu deurbanizace centra města, přenechání centra turistům a  bohatým 

investorům a  disneyzace města. Jak sám říká: „M ěl jsem pocit, že jsem se ocitl v nějakém 

Disneylandu, kde je nádherná výzdoba, ale lidé, co zde pracují, ve skutečnosti žijí jinde. 

Hádám, že se musím vydat dál od centra města, abych mohl vidět skutečnou Prahu, kde Češi 

žijí a  pracují... Příště.“ 48 

 I turisté si už všímají, že se změnami pro turisty pozitivními – tedy centrum pro 

cizince- přišly změny negativní pro původní obyvatelstvo – přesun z centra od davů turistů a  

předražených služeb a nájmů. Zdá se, že „skutečná Praha“, jak ji Venancio nazval, začíná až 

za hranicemi té turistické – od I .P . Pavlova, Anděla, Dejvické, Florence a  Hlavního nádraží 

dál od centra, až na území Středočeského kraje, kam se  Pražané z centra stěhují do satelitních 

městeček, staví si rodinné domky ve vesnicích nebo přestavují chaty k trvalému bydlení. 

Stěhují se do klidnějšího prostředí, i  když dál denodenně dojíždějí za prací do města.  

Respondentů jsem se ptala i  na zážitky z navštívených atrakcí a  zda-li si všimli 

nějakých změn od předchozí návštěvy Většina uvedla, že nyní je výborná nabídka 

cizojazyčných průvodců, knih i map oproti jejich návštěvě v 90. letech. Ocenili snahu o  

opravy památek, které zanedbával minulý režim nebo byly zničeny povodní v roce 2002. 

Všimli si i  široké nabídky muzeí od těch seriózních až po ty přímo pro turisty vytvořené. 

Podobné prý viděli i  v jiných zemích, a  proto je většinou v Praze nenavštěvují, navíc jsou 

v nich předražené vstupy, i když   je vidět, že se jedná o zábavnou atrakci a ne poznávací 

                                                
46 “cosas para checos” 
47 „Sin embargo tuve la sensación de que el centro está abandonado a  los turistas y  los checos viven en otro 
lado. No encontré negocios que vendan ropa, o  comida, o  electrónica y  otras cosas que la gente pueda 
necesitar en su vida diaria, más allá de unos pocos negocios en la plaza de San Wenceslao (Václavské Naměstí) 
que de todos modos parecen ser caros, y  para turistas o  para gente con mucha plata.“(Venancio).  
48 „Me quedó un poco la sensación de haber estado en una especie de Disneyland, donde hay un decorado 
hermoso, pero la gente que trabaja ahí, en realidad vive en otro lado. Supongo que es cuestión de simplemente 
alejarse más del centro de la ciudad para poder ver la verdadera Praga donde los checos viven y  trabajan... La 
próxima vez.“ (Venancio).  
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instituci. Měli na mysli hlavně Muzem voskových figurín, Muzeum mučících nástrojů, 

Muzeum erotiky i  Muzeum komunismu.  

Doplňující otázkou jsem chtěla zjistit, co a jak by ve městě změnili k lepšímu, kdyby 

měli tu možnost. Někteří by nic neměnili, jiní naopak ano. Některé návrhy byly zajímavé, 

některé úsměvné, neproveditelné a  na některých se již delší dobu pracuje s rozmanitými 

výsledky.  

 Pár příkladů. Mano navrhuje barevné fasády na všechny panelové domy a lepší 

pouliční osvětlení, protože Praha mu připadá smutná. Také mu chybí pláž a snažil by se i 

nějak řešit situaci s bezdomovci.  

Alejandro vidí problémy v chování lidí ve službách, které by se mělo změnit k lepšímu 

– chování taxikářů, lidí pracujících v hotelích, restauracích, směnárnách a dalších službách. 

Turismus přináší peníze, a to je třeba si uvědomovat a podle toho se k turistům chovat. Praha 

je pro něj krásné město s dobře fungující hromadnou dopravou, úžasnou historií i  nočním 

životem, ale chybí jí dobří hostitelé – on sám i  mnoho jeho známých nemá v tomto směru 

dobré zkušenosti.  

Jorge má jasné názory na to, co je podle něj potřeba: vylepšit značení turistických 

památek, aby se daly bez problémů nalézt; více informačních center s lépe jazykově 
vybavenými zaměstnanci; více Čechů pracujících ve službách cestovního ruchu; omezení 

reklam, které kazí obraz města a lepší zákony, které by regulovaly podnikání v centru města – 

nelíbí se mu ruské suvenýry, nevhodně barevné a  polepené fasády historických budov apod. 

Taktéž by ocenil více českých restaurací s českými specialitami za „české“ ceny, a  méně 
předražených restaurací pro turisty.  

Firmo by chtěl více českých hospod s dobrým pivem, jak si je pamatuje z počátku 90. 

let, a uvítal by rušnější noční život, větší bezpečnost ve městě a čistotu na Hlavním nádraží. 

I Nadia by uvítala větší pocit bezpečí a dohled policie zvláště v okolí  turistických památek.  

Téměř každý z dotazovaných hodnotil negativně nevhodnost nočních podniků 

skrývajících prostituci a prodej drog přímo v centru Prahy v ulici Ve Smečkách a velké 

množství kasín. Taktéž muži tmavé pleti, kteří odchytávají turisty a  lákají je do těchto 

podniků, jsou turistům nepříjemní. I  díky nim se někteří turisté necítili v noční Praze 
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bezpečně, hlavně pak na Václavském náměstí, kde potkávali zdrogované lidi, nabízely se jim 

prostitutky a prostituti a policisté, pokud tam byli, jako by nic neviděli a situaci neřešili.  

Dá se říci, že španělsky mluvící turisté často s nostalgií vzpomínali na porevoluční 

Prahu a  její obyvatele, se kterými se dalo jen těžko domluvit, na velmi omezenou nabídku 

služeb a zboží, ale za velmi nízké ceny, na nepřeplněné historické centrum, kde se cítili 

bezpečněji než dnes, a  kouzlo, které pro ně toto město mělo. Na Čechy vzpomínají jako na 

uzavřené, těžko přístupné, ale po bližším poznání přátelské lidi s pevnými rodinnými pouty, 

kteří se v 90. letech začali učit podnikat a  chovat k zákazníkům.  

V průběhu let, jak se Praha proměňovala, většina turistů uvítala modernizaci města 

a široké spektrum nabídky služeb, ale všímá si i nevýhod a rizik s tím spjatých.Mezi výhody 

řadí možnost domluvit se alespoň anglicky, širokou nabídku služeb, opravené památky 

a fasády domů a všimli si také změny v chování lidí, obzvláště ve službách, i když ne vždy 

bylo vše v pořádku. Někteří ještě stále mají horší zkušenosti s nevhodným chováním 

především taxikářů a číšníků, jiní byli s poskytovanými službami spokojeni. Dost 

dotazovaných si všimla toho, že ve službách pro turisty pracuje málo Čechů a  že se historické 

centrum přeměňuje v zábavný park, v jehož krásných kulisách téměř nikdo nebydlí. Pro 

mnoho turistů tak zůstávají lidé, kteří ve městě žijí a  pracují, nedostupní, pokud nemají 

pracovní nebo osobní příležitost s nimi během svých návštěv navázat trvalejší kontakt.  

 

4 .2 .2  Anglicky mluvící turisté  

 Anglicky mluvící turisté, kteří se zapojili do mého výzkumu, pocházeli z Austrálie, 

Kanady, Nového Zélandu, Spojených států amerických a Velké Británie. Oproti španělsky 

mluvícím turistům přišli z jiného kulturního prostředí založeného převážně na protestantské 

víře.  

 Jazyková bariéra pro anglicky hovořící není tak velká jako u španělsky mluvících 

turistů. Byla znát hlavně na počátku 90. let, v současnosti už většinou není problém se 

domluvit anglicky. Jak sami říkají, vždy se najde někdo, kdo alespoň trochu rozumí a  snaží se 

mluvit. A obrátí-li se na mladšího člověka,ve většině případů se s ním bez problémů domluví. 

Oproti španělsky hovořícím turistům, kteří se příliš nelišili v názorech na Prahu a její 

obyvatele, ať už pocházeli z pevninského Španělska či Latinské Ameriky, u anglicky 
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hovořících bylo znát odlišné kulturní prostředí jednotlivých států na jejich názorech, 

očekáváních i hodnocení pobytu v Praze. Proto jsem při analýze rozhovorů rozdělila tyto 

respondenty do čtyř skupin, a  to na Američany, Kanaďany, Brity a  do čtvrté skupiny jsem 

zařadila společně Australany a  Novozélanďana.  

   

4 .2 .2 .1  Američtí turisté 

 Během mého výzkumu jsem se setkala s mnoha Američany, kteří přijeli do Prahy jako 

turisté, pracovně, studijně  nebo soukromě na návštěvu příbuzných. Avšak jen málo z  nich 

Prahu navštívilo už v 90. letech. Opakovaně se tak vraceli hlavně ti, kteří mají za manželky 

Češky, nebo je do města přivádějí pracovní povinnosti.  

 V Praze žije i  početná menšina Američanů, kteří se zde usadili a  o  své zkušenosti se 

podílejí prostřednictvím internetu (jako např. expats.cz.) a srazů. Často se sdružují 

prostřednictvím církví, hlavně protestantské. Mnoho Američanů pracuje přímo ve službách 

cestovního ruchu – v ubytovacích a stravovacích zařízeních i jako průvodci Prahou. I mezi 

zaměstnanci hotelu, kde jsem na recepci pracovala, bylo mnoho cizinců, mezi nimi 

Američané, i ve vedení hotelu. David Naville, Američan, který v Praze pracuje jako průvodce, 

v článku  „Top Ten Things to avoid in Prague“ (2012) varuje a  upozorňuje turisty, čemu se 

mají v Praze vyhnout a  na co si dát pozor.  

 Při rozhovorech s americkými turisty jsem se často setkávala s několika problémy. 

snahou nezarmoutit mě, jako Češku, negativními názory na Prahu a  českou společnost a  

snahou o co nejkladnější zodpovězení otázek, to znamená, že chtěli odpovídat tak, jak si 

mysleli, že to pro svou práci potřebuji a chci slyšet. Někteří tak raději zúžili své odpovědi na 

minimum, aby nikoho neurazili.  

Během rozhovorů jsem musela nejdříve odstranit tyto zábrany a  snažit se rozpovídat 

respondenty tak, aby zapomněli na svou roli a  odpovídali bez ohledu na mě. Když  se to 

povedlo, vzpomněli si najednou na některé své pozitivní i  negativní zážitky a  nebáli se 

mluvit otevřeně o  tom, jak na ně Češi působili dříve a dnes. Problém byl se zpětnou vazbou 

prostřednictvím emailu – i  když skoro všichni slíbili pokračovat ve spolupráci, většina 
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s odjezdem z České republiky pustila slib z hlavy a  na mé emaily nereagovala. Jiní se 

prostřednictvím emailové komunikace nebáli vyjádřit myšlenky, které se mi osobně báli říct.  

 Pro většinu amerických turistů má Praha své tajemné kouzlo – úzké středověké uličky, 

nespočet věží, kostelů, paláců s dříve mnohdy opadanými fasádami, nyní zářícími barevností 

a novotou - to vše bylo americkým turistům do roku 1989 skryto, protože jsme patřili do tzv. 

východního bloku. Američané dodnes řadí Českou republiku nikoli do střední, ale do 

východní Evropy a s touto představou sem příjížděli a přijíždějí. Turisté, se kterými jsem 

mluvila, doznávají, že když přijížděli do Prahy poprvé začátkem 90.let, byli připraveni na 

nejhorší. Tím mysleli kvalitu ubytovacích i  stravovacích služeb, infrastrukturu a  

ekonomickou úroveň státu a jeho  obyvatel.  

 John (58 let) navštívil Prahu již za komunismu v roce 1987 a od té doby každé dva 

roky navštěvuje příbuzné. Vzpomíná na své první dojmy z Prahy takto: „Dobré bylo, že zde 

bylo velmi málo turistů, ale město bylo fádní a  potřebovalo rekonstrukci. Dnes je město živé 

a v mnohem lepší kondici, ale je přeplněné turisty.“49 Z české společnosti je trochu zmatený, 

i  když si jí užívá. Domnívá se, že se nedostal do žádných problémů díky české manželce, 

která ho všude doprovází. Vztahy Čechů k Američanům charakterizuje takto: „Vždy jsem 

pobaven aktuálními postoji vůči Američanům. Když jsem zde byl poprvé, byli Američané 

považováni za báječné. O  pár let později byli špatní, pak dobří, pak zase špatní. Nevím, jaká 

je současná móda!!“50  

Carrie (37) byla poprvé v Praze v roce 1995 v rámci cesty po Evropě s dalšími 

studenty.  Poznala zde muže, za kterým se po pár letech do Prahy vrátila, a od roku 2002 do 

roku 2004 tady žila. Od té doby do Prahy občas zavítá navštívit přátele a známé. Na první 

návštěvu a  dojmy z české společnosti vzpomíná takto: „Myslím, že si cením české společnosti 

mnohem víc, než když jsem ji poprvé navštívila. Z mé první návštěvy jsem neměla skutečné 

dojmy. Během mé první návštěvy jsem viděla jen budovy a  řeku. Ty věci ve mně zůstaly, ale 

česká společnost na mě neudělala žádný dojem. Myslím, že teď jsem se naučila ocenit to 

dobré i  špatné v české společnosti stejným způsobem, jako byste ocenili starý dům, ve kterém 

                                                
49 „The good thing was there were very few tourists, but the city was drab and in need of renovation. Now, the 
city is vibrant and in much better shape but is overrun with tourists.“ (John).  
50 „I  am always amused at the current attitudes towards Americans. When I  was first here, Americans were 
considered great. A  few years later they were bad, then good, then bad again. I  don't know what the current 
fashion is!!“ (John).  
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žijete. Má své dobré stránky, ale prkna vrzají a  schody se rozpadají, ale  pořád milujete 

v něm žít.“51 

Američtí turisté se často domnívají, že změny, které poznamenaly společnost, neměly 

tak velký dopad na mentalitu a chování lidí, kteří se stále - podle názorů Američanů - z velké 

části přidržují tradičního způsobu života a chování. Čechy považují za méně flexibilní a  

uzavřené, i když přátelské. Američtí turisté nejsou zvyklí na to, že se ve většině restaurací, 

barů a  klubů kouří a že se obsluha velmi často nechová právě vřele a mile. David (40), který 

se do Prahy vrací pracovně každých pár let, se domnívá, že problém je v lenosti a pohodlnosti 

personálu a v nedostatku kontroly ze strany vedení podniku. Tradiční české hospůdky 

vyhledává pro dobré jídlo, pivo a přijatelné ceny, ale obsluhující personál má ve svém 

přístupu k zákazníkům ještě prý mnoho co zlepšovat.  

Susan (38) si nevzpomíná, že by na ni byl někdo milý během její první návštěvy 

Prahy, úsměv u lidí prý hledala marně. Teď už se to prý trochu zlepšilo. A Susan dodává: 

„P řipadá mi, že lidé zde mají strach z  dělání čehokoliv, co není obvyklé. Také se mi opravdu 

nelíbí postoj k podvádění a  korupci, který tu je. Lidé vypadají, že se zajímají jen o  sebe. Malý 

příklad je, že když mi na ulici něco upadne, nikdo mi nenabídne pomoc. V jiných zemích jsou 

lidé velmi ochotní pomoci mi něco sebrat. V Praze lidé jen projdou okolo a  nezajímá je, co se 

s tebou děje.“ 52 Podle Susan by pomohlo ke změně mentality ve společnosti, kdyby se lidé 

začali více o  sebe navzájem zajímat. V tomto musím se Susan souhlasit. V chování Čechů a 

Američanů je veliký rozdíl. Je pravda, že během mých cest po USA se mi snažili místní téměř 
všude pomoci, když viděli, že jsem v nesnázích, aniž bych o to musela žádat. Zatímco v Praze 

jsem již několikrát byla svědkem toho, že když se někomu udělalo zle, ať už to bylo na ulici, 

v tramvaji nebo metru, většina lidí se strachem uskočila a odešla, nebo dělala, že nic nevidí. 

Místo toho, aby pomohli nebo přivolali pomoc, raději utekli, či sledovali situaci z povzdálí, 

jestli už osobě v nesnázích pomohl někdo jiný. Když jsem se o tom bavila s Čechy, kteří 
prožili většinu života v komunismu, bylo mi řečeno, že tohle by se tenkrát nestalo, že si lidé 

                                                
51 „I  think I  value Czech society much more than when I  first visited. I  had no real impression from my first 
visit. My first visit all I  saw were the buildings and the river. Those things stayed with me but the flavor of Czech 
society didn’t make an impression. I  think now it is like I  have learned to appreciate the good and bad of Czech 
Society in the same way that you might come to appreciate an old house you live in. It has it’s good things and 
some floorboards creak and stairs are falling apart but you still love to live there.“ (Carrie).  
52 „I  feel like people here are scared of doing anything different from the norm. I  also really dislike the attitude 
of cheating and corruption that is here. People seem interested just in themselves. A  small example is when I  
am on the street and drop something, no one offers to help me. In other countries people are very willing to help 
you pick up something. In Prague people just walk by and don’t care what happens to you.“ (Susan).  
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prostě museli pomáhat, aby přežili. To teď už neplatí a lidé jsou daleko více samostatnější, 

což je někdy i na škodu.  

 I  samotné změny v centru města přivítali američtí turisté se smíšenými názory. Na 

jednu stranu se jim líbí širší nabídka služeb a  kvalitnější zázemí – ubytování a  stravování, ale 

obchůdky se suvenýry nevyhledávají. Carrie změny popisuje takto: „Samozřejmě, že se 

dramaticky zvětšila řada produktů, které si můžeme koupit na Starém Městě, ale já opravdu 

nesnáším všechny tyto kýčovité obchody pro turisty. Vyhýbám se těmto ulicím za každou 

cenu.“53 Myslím, že postoj k těmto suvenýrům se liší u  turistů, kteří se do Prahy opakovaně 
vracejí, a  těch, co sem přijíždějí poprvé a  nejsou tak dobře informováni o  české společnosti 

a  kultuře. Jak jsem si všimla během výzkumu, mnoho takových zahraničních turistů naopak 

tyto suvenýry vyhledává a  nakupuje nejen české, ale i čínské a ruské předměty s představou, 

že si odváží český suvenýr z Prahy. Tak se i můj nevlastní strýc, rozený Američan neznalý 

místní kultury, po prvním dnu v Praze přišel ke mně pochlubit s nákupy suvenýrů za skvělé 

peníze – koupil si ruskou kožešinovou čepici s rudou hvězdou a čínskou nekvalitní tašku se 

špatně našitým nápisem Prague.  

Jedna z věcí, která se podle amerických turistů rapidně změnila spolu s modernizací 

města, je zdražení služeb a vstupenek do památek. Jak říká John: „Myslím, že lidé, kteří 
stanovují poplatky do různých muzeí a památek, se stali chamtiví. Kamkoliv se otočíte, má 

někdo nataženou ruku. Pokud by účtované částky byly rozumné, nebyl by to takový 

problém.“54 Zdražení restaurací a služeb v historickém centru sice chápou, ale vadí jim, že 

úroveň služeb se málokde zlepšila.  

Většina Američanů si všimla, kolik v Praze v posledních letech přibylo restaurací 

s rychlým občerstvením globálních řetězců. Hodně turistů se domnívá, že tyto mezinárodní 

podniky kazí vzhled historického centra Prahy. Ačkoliv někteří se jim raději vyhýbají, stejně 
jako v USA, jiní přiznávají, že se v nich rádi zastaví, protože vždy ví, co dostanou. Steve (62) 

dokonce chválí: „... nejlépe vedené McDonaldy, které jsem kdy viděl.“ 55 Carrie si vzpomíná, 

jak byla smutná z toho, že se do Prahy dostaly kavárny Starbucks. Ale přiznává, že když sem 

přijede, minimálně dvakrát se v nich zastaví. Mnoho turistů nerado vidí nárůst globálních 
                                                
53 „Of course the array of products available to purchase has increased dramatically in Old Town but I  really 
hate all the cheesy tourist shops. I  avoid those streets at all costs.“ (Carrie).  
54 „I  think the people setting fees for the various museums and sites have gotten greedy. Every where you turn 
someone has their hand out. If the amounts charged were reasonable this would be less of a  problem.“ (John).  
55 „... best managed Mc Donalds I’ve ever seen.“ (Steve).  
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řetězců v Praze, ale na druhou stranu sami posléze přiznávají, že je čas od času využijí. Je to 

zřejmě chytrou politikou těchto řetězců, které spoléhají na to, že lidé jejich produkty dobře 

znají z domova a mohou si ty stejné koupit kdekoliv na světě během chvíle, „bez čekání“56. A 

tak každý občas využije jejich služeb, když jde zrovna okolo, má hlad, žízen nebo chuť, 
kterou chce rychle uspokojit.  

 Turisté, se kterými jsem vedla rozhovory, raději díky vysokým cenám a  masám 

ostatních turistů opouštějí centrum a  navštěvují menší lokální stravovací a ubytovací zařízení, 

i  když nejsou zcela spokojeni s chováním obsluhujícího personálu.. Jako by současná podoba 

historického centra města, které bylo přizpůsobené turistům, vyháněla i  samotné turisty, kteří 
se do Prahy vracejí opakovaně. Tato turistická kulisa města nejlépe působí na jednorázové 

turisty, tedy ty, kteří Prahu navštíví jen jednou, maximálně na pár dní, proběhnou hlavní 

památky, nakoupí suvenýry a  spokojeně odjedou domů.  

Turisté, kteří do České republiky přijíždějí častěji, si mohou vytvořit ucelenější názor 

na změny v zemi i životě lidí. Jak říká David: „Opravdu jsem se zamiloval do země, města 

i kultury. Jsem šťastný, že česká kultura není stejná jako ta, ve které jsem vyrůstal. To mi dává 

širší pohled na svět a  pomáhá mi uvědomit si rozmanitost lidí na světě. Poznání nové kultury 

mi pomohlo uvědomit si, že mé americké názory na svět byly úzkoprsé.“57 David byl jedním 

z mála respondentů, který vždy otevřeně odpovídal na mé dotazy a  nebránil se spolupráci ani 

po odjezdu domů.  

Na americké turisty působí Praha dvojím dojmem – líbí se jim krásné historické 

centrum plné památek, ale někteří procházeli kulturním šokem při styku s českou společností. 

Na přístup některých lidí pracujících v odvětví cestovního ruchu nebyli zvyklí – 

o „americkém úsměvu“ a  milém přivítání si mohli nechat jen zdát. Situace se dle turistů 

postupně zlepšuje a někteří si ani nepřejí, aby byla úroveň služeb stejná jako v Americe. 

Ocenili by alespoň ochotu pomoci a milé přijetí. Jiní Američané si stěžují na snahu „oškubat“ 

turisty, tedy prodat jim co nejvíce věcí a služeb za přemrštěné ceny, které neodpovídají 

kvalitě. Proto raději navštěvují menší restaurace a  hotely dále od centra, které mají mírnější 

                                                
56 v uvozovkách proto, že i když se jedná o řetězce s rychlým občerstvením, jsou často tak plné lidí, že se o 
rychlé službě mluvit nedá a člověk by se kvalitněji najedl za stejnou dobu i v normální restauraci.  
57 „I  have really come to love the country, city and culture. I’m happy that the Czech culture isn’t the same as 
what I  grew up in. It gives me a  larger perspective of the world and helps me realize the variety of people the 
world has. Knowing new culture helps me realize that my American beliefs about the world were narrow 
minded.“ (David).  
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ceny. Přes tyto nedostatky si i většina amerických turistů Prahu zamilovala a rádi se sem 

vracejí.  

Jak sami říkají, až po navštívení Prahy si uvědomili, co znamená skutečná svoboda a 

že americké zákony jsou někdy velmi omezující a společnost konzervativní. Ironicky pak 

nazývají svou domovinu „zemí svobody“, když spokojeně prochází ulicemi Prahy s lahví 

alkoholu či plechovkou piva v ruce, aniž by to museli skrývat, a pozorují skupinky studentů 

povalující se v parku nebo postávající před hospůdkami, od kterých se line nasládlá vůně 
marihuany.  

Někteří si ale uvědomují, že úplná svoboda v jednání, které jsou často svědky, 

znamená překračování zákonů a má i svou stinnou stránku - vysokou kriminalitu ve městě. 
Pro Američany je nepochopitelné, že respekt k policii a zákonům, jak ho znají z domova, zde 

často chybí, ale svobody po českém způsobu si rádi během své dovolené užijí dosyta. Někdy 

tak bývá Praha nazývána druhým Amsterdamem díky relativní dostupnosti drog - i když je to 

zde nelegální - a nočním klubům.  

 

4 .2 .2 .2  Kanadští turisté 

Anglicky mluvící turisté z Kanady, kteří přijíždějí do Čech opakovaně, mají většinou 

v Čechách vzdálené příbuzné či kamarády, nebo se vracejí z pracovních důvodů, na 

konference a sympózia. Za sebe mohu říci, že s touto skupinou respondentů se nejlépe 

spolupracovalo. Když slyšeli, o  čem píši diplomovou práci, projevovali ochotu a zájem mi 

pomoci, vyhranili si čas na rozhovor a ve 100% případů se mnou byli v kontaktu i po návratu 

domů a konzultovali se mnou své názory.  

Kanadští turisté, se kterými jsem měla tu možnost mluvit, se vyznačují i tím, že daleko 

častěji během svých pobytů navštěvují pražské kulturní instituce - muzea, galerie, výstavy, 

divadla a  koncerty. S tím jsem se setkala u ostatních turistů, anglicky i španělsky mluvících, 
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jen v omezené míře. Mohli mi tak poskytnout pohled na Prahu jako na evropské město 

kultury, kterým i  v roce 2000 bylo58.  

Jako například Sarah (59): „Když jsem ve městě, téměř vždy se zastavím v některé 

malé galérii nebo jdu na výstavu, které jsou obvykle v centru města v některém z mnoha 

historických paláců Prahy. Praha má tolik kulturních akcí, že je vždy těžké se rozhodnout, 

kam jít. Na výstavu, do jednoho z mnoha velkých či malých divadel nebo koncertních síní, 

nebo se jen projít historickým městem? Ne mnoho měst na světě se může měřit 
s pražskou kulturní scénou.“59 I  Clare chválí pražský kulturní život – především výstavy, 

koncerty a divadla, kde se i  zlepšilo chování k zákazníkům od časných 90. let, jak říká: 

„Mám velmi pozitivní zkušenosti s divadly. Vstupenky si zajišťujeme už před cestou 

prostřednictvím emailu a všichni se k nám chovají velmi vstřícně.“ 60  

A Christopher (70) si dokonce myslí: „Bohatému kulturnímu životu v Praze může 

pravděpodobně konkurovat snad jen město New York.“61 Nemyslím si, že by pražská kulturní 

scéna opravdu mohla konkurovat New Yorku, ale je pravda, že pražský kulturní život je velmi 

bohatý vzhledem k tomu, kolik má Praha obyvatel, a srovnáme-li jej s daleko většími 

metropolemi. Pražská kulturní scéna je častým cílem turistů, vyzdvihnu-li hudební festivaly 

vážné hudby (např. proslavené Pražské jaro) a moderní hudby (př. United Islands of Prague).  

Z muzeí měly pozitivní ohlasy hlavně Muzeum Kafky, Muchy a  Kampa. Někteří 
turistéměli připomínky k stálé expozici Národního muzea, která se jim zdála být uspořádána  

staromódně, a navrhovali její aktualizaci zábavnější formou. Na druhou stranu chválili 

občasné koncerty na schodišti uvnitř Muzea. Co se týká nových muzeí – voskových figurín, 

erotiky, mučících nástrojů apod., taková muzea většina z nich nenavštěvuje a  domnívá se, že 

jde jen o drahé pasti na turisty, které jsou stejné ve všech turistických městech. Muzeum 

komunismu ocenili jen mladší turisté (cca 30 - 40 let), kteří si díky němu utvořili obraz 

                                                
58 V rámci projektu Evropské hlavní město kultury, které bylo spojeno se zasedáním Mezinárodního měnového 
fondu a  Světové banky v  Praze. V  reakci na toto zasedání propukli v  Praze v  září 2000 nepokoje a  násilné 
demonstrace proti globalizaci spojené např. s  útoky proti řetězci McDonalds.  
59 „While in the city, I  almost always stop in some small gallery or go to see an exhibition usually being 
presented somewhere in the centre town or in some of the many historical palaces of Prague. Prague has so 
many cultural events that it is always hard to decide where to go. To an exhibition, to one of many big or small 
theatres or concert halls or just to take a  stroll thought the historical city. Not many cities in the world can 
measure up with Prague cultural scene.“ (Sara).  
60 „I  have very positive experience with theaters as we try to arrange for tickets ahead of our trip via E -mail 
and they are very accommodating.“ (Clare).  
61 „The rich cultural life is probably rivaled only by New York City.“ (Christopher).  
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minulé doby, zatímco starším nepřipadá, že by dobře vystihovalo běžný život v zemi před 

rokem 1989.  

 Při návštěvě památek a  prohlídce města si kanadští turisté, stejně jako ti ostatní, 

stěžují na nárůst cen vstupenek i  služeb okolo, což neodpovídá poskytnuté kvalitě, a  chování 

Čechů pracujících ve službách. Někteří si všimli i  dvojích cen v centru města – pro turisty a  

pro místní. To bylo běžné v 90. letech a  počátkem tisíciletí, v současnosti by to již nemělo 

být možné díky antidiskriminačním zákonům. Avšak Češi si vždy najdou cestu, jak zákony 

obejít, tak například na Žofíně si můžete půjčit šlapadlo se slevou pro držitele českých 

občanských průkazů.  

Každý z kanadských turistů zmínil přinejmenším jeden zážitek, kdy se k nim někdo 

zachoval hrozně, pokusil se je okrást apod. Nejvíce těchto vzpomínek mají z počátku 90. let, 

patří k nim nepříjemné chování prodavaček v obchodech, navyšování cen v restauracích a  

hotelech, předražení taxikáři a někteří byli okradeni pouličními kapsáři.  

John (72) si pamatuje, jak na něj křičela prodavačka v trafice, když si chtěl koupit 

lístek na tramvaj a  zaplatit v drobných, kterých měl plnou peněženku. Prodavačka odmítla 

přijmout koruny a  padesátníky, posléze ani dvojkoruny a  lístek neprodala s tím, že na to 

existuje zákon, že si drobné vzít nemusí.  

Christina (35) vzpomíná, jak prodavačka v obchodě s potravinami křičela na 

zákazníka, který omylem upustil zboží, jež se rozbilo. To se stalo v 90. letech, ale podobná 

scéna se opakovala i  při její poslední návštěvě v roce 2011.  

 Christopherovi (69) se několikrát přihodilo, že si číšník spropitné sám navýšil a  

peníze zpět už nepřinesl – př. účet byl 350Kč, Christopher řekl 400Kč a  platil 

pětisetkorunovou bankovkou. Číšník už se do jejich odchodu neobjevil.  

Charlie (65) si pamatuje, že jeho známý, který navštívil Prahu jako zástupce 

Mezinárodního finančního fondu v  roce 1995, dodnes vzpomíná na to, jak byl okraden 

taxikářem. Když si stěžoval tehdejšímu předsedovi vlády Václavu Klausovi, bylo mu prý 

řečeno, že to jsou začátky kapitalismu. Omluvy se nedočkal. Takové detaily prý nejvíce kazí 

reputaci Čech.  
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Chování Čechů k turistům se od počátku 90. let podle mínění některých rapidně 
zlepšilo, podle jiných má stále trhliny. Charlie popisuje, jak na něj působilo chování lidí a  jak 

se měnilo: „Když jsem sem přijel poprvé, všiml jsem si, že zaměstnanci v mnoha obchodech 

nevypadají šťastně. Chyběl jim úsměv na tváři. O  pár let později se to nějak změnilo, ale 

později se to znovu měnilo. Často nevidím vřelý úsměv a  jiskru v oku, a  ochota pomoci je 

pryč. Myslím, že mnoho lidí začíná ztrácet nadšení pro nový režim, novou demokracii. Vidí, že 

někteří lidé bohatnou, zatímco mnoho ostatních zůstává za nimi. Lidé si také stěžují na 

nerovné zákony v ČR.“62 

Většina kanadských turistů přijela do Prahy počátkem 90. let, aby viděli zemi, která se 

bez násilí osvobodila z  komunistického režimu. Neměli velká očekávání a  tak např. Clare 

(62) byla pozitivně překvapena životní úrovní bydlení svých známých a  vzdálených 

příbuzných: „Jedna z věcí, která mě praštila do očí, bylo, že i  když o  bytové domy a  jejich 

okolí nebylo dobře pečováno, byty, ve kterých mí přátelé žili, byly dobře vybavené, moderní a  

dobře udržované. Lidé se těšili, že se zvýší jejich životní úroveň, měly mnohá očekávání .Ne 

všechna se naplnila a  teď jsou mnozí zklamáni.“63 

Na Christophera působí česká společnost takto: „Každá společnost má své chyby. Pro 

mě je škoda, že si někteří lidé, hlavně ti, kteří jsou moc mladí na to, aby si pamatovali 

komunistický režim, neuvědomují, jak jsou šťastní, že žijí ve svobodné demokratické 

společnosti.“64 Christopher jako jeden z mála turistů, se občasně zajímá i  o  českou politiku, 

a podle toho, co se k němu donese v médiích, doufá, že: „ Čeští politici se jednoho dne 

přestanou dohadovat a  zaměří se na skutečné problémy. Zejména by si člověk myslel, že po 

více jak dvaceti letech budou ustaveny účinné zákony, aby se chytrým podnikatelům zabránilo 

v tunelování a  krádežích.“65 I  Charlie se domnívá, že to, co se v České republice odehrává 

                                                
62 „When I  came for the first time I  noticed that in many stores the staff did not look happy. I  was missing a  
smile on their faces. Years later that changed, somewhat, but lately it is changing again. Often there is not that 
warm smile and spark in their eyes and the willingness to help is gone. I  think many people are beginning to 
lose their enthusiasm for the new regime/ the new democracy. They can see that some people are getting richer 
while many other are staying behind. People are also complaining about inadequate laws in CR.“ (Charlie).  
63 „One thing which "hit" my eye was that even if the apartment buildings and its surrounding were not well look 
after, the apartment units in which my friends lived were well furnished, modern and well kept. People were 
looking forward to increase there living standards, had many expectations. Not all were fulfilled and now many 
are disappointed.“ (Clare).  
64 „Every society has its faults. To me, it is a  pity that many people, especially those who are too young to 
remember the communist regime, do not realize how lucky they are to live in a  free democratic society.“  
(Christopher).  
65„ I  keep hoping that the Czech politicians will one day stop arguing and will focus on the real problems. In 
particular, one would think that after more than 20 years, effective laws would have been passed to prevent 
smart operators from tunneling and stealing.“ (Christopher).  
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na politické scéně, nebudí dobrý dojem a kazí obraz země. Musíme brát v úvahu, že do 

zahraničních médií prosakují především nelichotivé perličky z české politiky, kterých není 

málo, a velké soudní kauzy s „tuneláři“. To nevytváří zrovna obraz stabilní politické situace 

spravedlivého práva v České republice.   

Samotné změny ve městě zaznamenali všichni turisté, kteří je hodnotí převážně 
pozitivně – velká nabídka služeb, opravy budov, čistota v ulicích, méně grafity na fasádách, a  

všimli si i  toho, že je prý v Praze méně psích výkalů v ulicích. I  díky těmto změnám, do 

kterých město vynaložilo mnoho peněz, se stala Praha moderní metropolí a  turisté chápou, že 

se služby museli zdražit, avšak do určité míry. Většina si uvědomuje rozdělení v centru na 

předražená místa pro turisty a  ty pro místní, především restaurace a  hospůdky, kterých rychle 

ubývá, ale které většina z turistů vyhledává. Tito turisté si nestežují ani na nárůst restaurací 

s rychlým občerstvením a  globálních řetězců, protože kdo chce, vyhne se jim a  jiným 

turistům to usnadní život v cizím městě.  
Kanadští turisté, kteří se účastnili mého výzkumu, mají rádi Prahu takovou, jaká je. 

Jediné, co by prý prospělo k lepšímu obrazu Prahy, je poctivost a  lepší vystupování místních 

lidí, politiky a  podnikateli počínaje. Charlie by zbavil města varovných plakátů „Beware of 

pickpockets“66, situace prý není horší než v jiných turistických městech a  tohle nebudí dobrý 

obraz Prahy. Clare by usnadnilo více cizojazyčných jídelních lístků návštěvu města. A  snad 

všichni zmínili protažení metra či železnice na letiště, jak je to běžné v ostatních evropských 

metropolích.  

 

4 .2 .2 .3  Britští turisté 

 Turisté z Velké Británie se již dlouhou dobu drží kolem druhého místa v návštěvnosti 

Prahy. Velký podíl na tom nese dostupné spojení nízkonákladovými leteckými společnostmi 

a  malá vzdálenost. Pro mladší britské turisty si Praha ponechala nálepku východoevropského 

města s levnými službami a alkoholem (vyhlášeným pivem a dostupným absinthem) a rušným 

nočním životem.  

Proto se stala vyhledávanou destinací mladých Britů na krátkodobý pobyt ,při kterém 

chtějí oslavit úspěšné ukončení studia nebo se „pánskou jízdou“ hodlají rozloučit se 

                                                
66 Pozor na kapesní zloděje.  
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svobodou. Po Praze i na samotném letišti Václava Havla tak můžeme potkat skupinky mužů 

v různých žertovných kostýmech a stejných tričkách s nápisy pro tuto příležitost. Se 

vzrůstajícími cenami hotelů se někteří z nich rozhodli ušetřit na ubytování, bez kterého se 

hlavně v létě obejdou i na dvě noci, které tráví v barech, nočních klubech, kasínech 

a kabaretech, a přes den se vyspí na trávě v parcích, na lavičkách a nebo až po návratu domů. 

Tyto skupiny podnapilých mužů nepřispívají k dobrému obrazu Prahy a  k lepšímu pocitu 

bezpečí ostatních turistů. Avšak nejedná se jenom o mladé Brity.67  

Mnoho anglicky i španělsky mluvících turistů si všimlo tohoto fenoménu. Starší 

Britové se domnívají, že se Praha musí nejdříve zbavit nálepky města vhodného na pánské 

jízdy a rozlučky se svobodou, zákonem omezit počet kasín a kabaretů, které zastírají 

prostituci žen. Nejvyhlášenější lokalitou je Václavské náměstí a přilehlá ulice Ve Smečkách.68 

Tyto noční kluby vyzývají k návštěvě i prostřednictvím tzv. „nahaněčů“, což jsou hlavně muži 

tmavé barvy pleti69 v zářivých vestách, kteří odchytávají turisty z Václavského náměstí 

a prostřednictvím slev lákají do těchto zařízení. Je veřejným tajemstvím, že se od nich dají 

koupit snad všechny druhy drog a zakázaných stimulantů.  

Noční Praha se svou nabídkou kasín, heren, nonstop barů, nočních klubů, diskoték 

a kabaretů je cílem některých turistů sama o  sobě, především mladších generací a  studentů 

z celého světa. V hotelu, kde jsem během svého výzkumu pracovala, se jednalo především o  

mladé Brity, Australany, Brazilce, Italy i  Španěly. Památky pro ně hrají doplňkovou roli. 

Turisté, které lákají spíše památky a  kulturní akce, se snaží těmto místům vyhnout.  

 Britští turisté, se kterými jsem vedla rozhovory, odsuzují tento způsob turistiky. Jak 

říká Jamie (58, konzervativec), Praze by prospěly dvě věci: „Praha potřebuje čelit obrazu 

hlavního města Evropy pro „rozlučky se svobodou“. A zůstaňte mimo Eurozónu!“70 

 Turisté, kteří zavítali do Prahy počátkem 90. let, s nostalgií vzpomínají na levné ceny 

ubytování,jídla i služeb. Změny v historickém centru vnímají pozitivně, z Prahy jsou nadšení, 

jak říká Frankie (62), která přijíždí do Prahy na sympózia: „Opravdu jsme si užili 

                                                
67 V prvních měsících roku 2013 jim v tomto způsobu turistiky můžou konkurovat dánští středoškolští studenti. 
Stejně jako o ni jsou vyhlášení i studenti ze Španělska a Itálie.  
68 Počátkem roku 2013 proběhlo několik policejních razií v těchto klubech s cílem odhalit ilegální prostituci, 
obchod s bílým masem a  drogami.  
69 Tito muži s především africkými kořeny jsou zajímavým fenoménem  a symbolem Václavského náměstí a 
přilehlých oblastí, avšak to není předmětem této práce.  
70 „Prague needs to counter the image of the “Stag party” capital of Europe. Stay out of the EuroZone!“ 
(Jamie).  



76 
 

architekturu, kulturu a  živost města. Ubytování bylo dobré kvality a  za dobrou cenu. Celý 

výlet byl za dobrou cenu.“71 Britové chválí českou kuchyni a  hlavně pivo, rádi navštěvují 

místní pivovary. K cenám v Praze ale dodává, že nyní se může cenově srovnávat s jinými 

hlavními městy Evropy a i oni si musejí dávat pozor na výběr restaurací a hotelů, protože 

některá místa jsou velmi drahá.  

 K chování Čechů, se kterými se setkali, se většina nechtěla nijak obsáhleji vyjadřovat, 

s  problémy se prý nesetkali. Od George (70) jsem dostala diplomatickou odpověď: „Myslím, 

s  ohledem na ruskou invazi, která byla poměrně nedávno, že český národ ukázal obrovskou 

odolnost a hnul se kupředu s  obrovskou pružností.“72 Z  jejich chování jsem usoudila, že 

pokud k nějakým problémům došlo, byli na to předem připraveni a  přijmuli to se shovívavým 

úsměvem. To se mi potvrdilo během zúčastněného pozorování.  

Několikrát jsem byla svědkyní toho, jak nejmenovaná společnost, která provozuje síť 
směnáren v Praze a úmyslně vystavuje své prodejní a nákupní kurzy v nepřehledné a pro 

turisty špatně srozumitelné tabulce, tímto způsobem mystifikovala turisty a prodala jim české 

koruny za velmi špatný kurz. Většina britských turistů po převzetí a kontrole peněz zachovala 

ledový klid, ale dožadovala se vysvětlení a nakonec chtěla transakci vrátit. Avšak převezmou-

li peníze z ruky do ruky, transakce je nevratná. Nepomohlo jim ani jednání s vedoucím 

pobočky, který jim znovu zopakoval nevratnost transakce a vysvětlil kurzy v nepřehledné 

tabulce. Nakonec turistům nezbylo nic jiného, než se smířit s tím, že za své peníze dostali 

méně, než očekávali, a po prohlášení, že příště budou ostražitější a opatrnější, odešli. Není 

pochyb o tom, že si nemysleli nic dobrého o obchodních praktikách a chování Čechů v této 

směnárně.  
 I  když britští turisté, se kterými jsem vedla rozhovory, přivítali modernizaci Prahy, 

vyhýbají se globálním řetězcům a  mají obavy z dalšího směřování města. Jako Jamie: 

„Myslím, že Praha potřebuje tvrdě pracovat, aby uhájila svou osobitou identitu v době větší 

globalizace.“73 

 

                                                
71 „We really enjoyed the architecture,  culture and vibrancy of the city.  The accommodation was good quality 
and reasonably priced.   The whole trip was good value.“ (Frankie).  
72 „ I  think that considering the Russian invasion was relatively recent, that the Czech people have shown 
tremendous resilience and moved forward with tremendous flexibility.“ (George).  
73 „I  think Prague needs to work hard to keep its individual identity in a  time of greater Globalization.“  
(Jamie).  
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4 .2 .2 .4  Turisté z Austrálie a  Nového Zélandu 

 Během svého výzkumu jsem se setkala s mnoha turisty z Austrálie a Nového Zélandu, 

kteří navštívili Prahu v rámci velkého okruhu po Evropě, jak to mají ve zvyku i turisté 

z amerického kontinentu. Většina mladých přijíždí do Prahy za nočním životem, jak bylo 

popsáno v kapitole o britských turistech, starší mají program naplněný prohlídkami 

historických památek, návštěvou divadel a koncertů.  

Trvalo dlouhou dobu, než jsem se setkala s někým z Austrálie a Nového Zélandu, kdo 

by Prahu již dříve navštívil, ale nakonec se mi podařilo udělat rozhovory s Joshem (62) 

z Nového Zélandu a Satem (37) a Maggie (43) z Austrálie.  

Josh navštívil Prahu počátkem 90. let během své cesty po Evropě. Byl zvědavý, jak 

vypadá společnost, která se právě osvobodila z komunistického režimu. Pamatuje si nadšení 

mezi lidmi z nově nabyté svobody a jejich velká očekávání z příštího vývoje v zemi. Joshe 

velmi zaujala osobnost Václava Havla, ve kterém viděl ctnostného vůdce, který pomůže lidem 

k bezbolestnému přechodu na nový režim. Prahu a její obyvatele vnímal jako probouzející se 

po dlouhém spánku. Návštěva Prahy v něm zanechala hluboké dojmy. Po návratu domů Josh 

příležitostně sledoval vývoj v České republice prostřednictvím médií a po letech se rozhodl 

sem vrátit, aby viděl na vlastní oči, jakým směrem se země vydala . Impulsem k jeho cestě byl 

i zhoršující se zdravotní stav Václava Havla.74  

Mezi Joshovými návštěvami uplynulo 20 let. Do Prahy přijel vlakem z Vídně na 

Hlavní nádraží, které nedávno prošlo rekonstrukcí. Změny v Praze na něj velmi zapůsobily– 

čistší město, opravené domy, přibyly hotely i restaurace. Ale překvapily ho vysoké ceny, 

velké množství nově vzniklých globálních řetězců, vše jen pozlátko pro turisty. Špatný dojem 

na něj udělalo i nepříjemné vystupování české obsluhy. Josh byl v šoku z proměny chování 

lidí od minulé návštěvy, zdáli se mu otrávení a zklamaní vývojem země a hlavně politickou 

situací. Pro Joshe je nepochopitelné, že se česká společnost nevzchopila a nepozvedla se, 

když měla v čele takovou osobnost, jakou byl Václav Havel, kterého ctí  a závidí nám lidé na 

celém světě. Chápe to jako nevyužitou šanci, kterou český národ promarnil. Zklamán po své 

druhé návštěvě Josh před odjezdem přirovnal Prahu k jablku – krásnému na povrchu 

(památky), ale prohnilému uvnitř (česká společnost).  

                                                
74 † 18. 11. 2011.  
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Musíme vzít v úvahu, jakým způsobem světová média utvářejí obraz České republiky 

i samotné osobnosti Václava Havla. Tento obraz „zvenčí“ může být odlišný od toho, jak 

situaci vnímají Češi „uvnitř“. Nehledě na různá zkreslení obou pohledů. Rozhovor s Joshem 

byl dlouhým zklamaným monologem, do kterého jsem občas mohla vstoupit, avšak 

nedokázala jsem mu oplátkou poskytnout dostatečnou odpověď na to, jak se česká společnost 

mohla ocitnout tam, kde je teď. Nechtěl chápat, že situace v zemi byla daleko složitější a 

jediný spravedlivý člověk, za koho považoval Josh Václava Havla, nemůže sám změnit 

myšlení celé společnosti.  

Sat a Maggie nabízejí odlišný pohled na Prahu, který je spíše podobný americkým a 

britským turistům. Sat Prahu navštívil v polovině 90. let jako turista, potom zde v letech 2003 

až 2005 žil a nyní se sem často vrací se slovenskou přítelkyní za přáteli. O Praze si myslí, že:  

„Prahu jsem měl vždycky rád pro její mezinárodní atmosféru, kulturu, dějiny, život a 

mnoho možností dostupných těm, kteří zde žijí nebo navštěvují město. Je zde něco pro 

každého. Cítím však, že město se stává příliš drahým nejen pro návštěvníky, ale hlavně pro ty, 

kteří zde žijí. Příjmy se nezvýšily natolik, aby odpovídaly zvýšení cen. Praha také ztrácí svou 

osobitou identitu tím, jak se více a více podobá ostatním velkým západním městům. Ztráta 

malých podniků, které jsou nahrazeny velkými korporacemi a nákupnímu centry, ztráta 

kvalitní místní kuchyně nahrazené restauracemi s rychlým občerstvením a nekvalitním 

místním jídlem.“75 Nezbývá než se Satem souhlasit. Snad každý Pražan ví, jak je těžké najít 

dobrou restauraci, s příjemnou obsluhou a dobrým jídlem za ne moc vysoké ceny. O cenách 

ubytování v Praze ani nemluvě. Po deregulaci nájemného není moc Čechů, kteří by si mohli 

dovolit bydlet v centru města v pěkném větším bytě. Viz. deurbanizace Prahy, jak již byla 

zmíněna.  

Maggie navštívila Prahu v 90. letech během studijního pobytu, pak se sem několikrát 

vrátila s přáteli a naposledy s manželem během cest po Evropě. Na současnou Prahu nahlíží 

Maggie takto: „Historické centrum je krásné, i když začíná být zaplaveno obchody 

s nevkusnými suvenýry, velkými řetězci (jako H&M, New Yorker, Zara apod.) a restauracemi 

(stejně jako jinými podniky) sloužícími jen pro turisty. Není to v žádném případě oblast pro 

                                                
75 „I have always liked Prague for its international feel, culture, history, life and for the many options available 
to those who live in or visit the city. There is something for everyone. I do feel however that the city is getting too 
expensive, not only for visitors but more for those who live here. Incomes have not increased to match the 
increase in prices. Prague is also losing its personal identity as it becomes more and more like other major 
western cities. A loss of small businesses replaced by major corporations and shopping malls; a loss of quality 
local cuisine with more fast food and lower quality ‘local’ foods.“ (Sat).  
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místní obyvatele. Myslím, že to je negativní změna, protože to vyhání místní obyvatele pryč 
z centra, které se tak stává jen turistické. Mnoho krásných historických budov je 

rekonstruováno a některé tím ztrácí svou historickou hodnotu.“76 

 Oba Australané jsou nespokojeni s vývojem ve městě, nelíbí se jim komercionalizace, 

disneyzace a deurbanizace Prahy, ke které dochází v posledních letech pod vlivem 

globalizace. Líbil se jim více obraz Prahy, jak si jí pamatují z počátku 90. let, plnou místních 

obyvatel.   

Oba navštěvují nejen historické památky, ale i kulturní instituce a akce, u kterých 

oceňují současnou větší nabídku než v 90. letech a že se modernizují a zlepšují.  

 Sat na téma muzeí podotýká: „Národní muzeum jsem navštívil asi před 5 lety. Bylo 

tam dost plno, takže to nebylo moc zábavné. Mnoho věcí tam bylo stejných jako v ostatních 

národních muzeích. Budova samotná je úžasná. Muzeum komunismu jsem navštívil v roce 

2010, bylo zajímavé ho vidět, ale neposkytlo to žádný skutečný pocit, jaký komunismus byl. 

Byl jsem zde se svou partnerkou, která vyrůstala na Slovensku v období komunismu. V roce 

2010 jsem navštívil i expozici Národního muzea na Vítkově zaměřenou na období komunismu. 

To bylo mnohem informativnější a zajímavější muzeum.“77 Ani Sat příliš neocenil expozici 

Muzea komunismu, jehož  marketing sice funguje znamenitě – reklamu na něj vidíme téměř 
všude- ale kvalita expozice už je nižší. Mně samotné také připadala expozice příliš obecná, 

očekávala bych mnohem více konkrétních informací. Toto muzeum tak spadá spíše do 

kategorie pastí na turisty, aby zde utratili peníze za drahé vstupné a suvenýry. Oproti tomu 

expozice Národního muzea na Vítkově nabízí zajímavý pohled na minulý režim a život v něm 

za zlomek ceny.  

 Maggie ráda navštěvuje galérie a výstavy, jichž v Praze neustále přibývá, ale některé 

jsou podle ní zbytečně drahé, což dříve nebývalo. O nárůstu restaurací s rychlým 

občerstvením si myslí: „Nemám ráda globální řetězce a nikdy nejím v tomto druhu restaurací, 

                                                
76 „The historic centre is beautiful although it is becoming overrun with cheap souvenir shops, major chains 
(such as H&M, New Yorker, Zara, etc) and restaurants (as well as other businesses) only catering for tourists. It 
is not a locals area by any means. I think this is a negative change as it drives locals out of the centre and it 
becomes only tourists. Many nice historic buildings are being reconstructed and losing some of their historic 
value.“ (Maggie).  
77 „I visited the National Museum about 5 years ago. It was very busy so not very enjoyable. Many things there 
were like other National Museums. The building itself is amazing. I visited the Museum of Communism in 2010. 
It was interesting to see however did not give any real feeling of what Communism was like; I was with my 
partner who grew up in Slovakia during Communism. In 2010 I also visited the National Museums exposition at 
Vitkov focused on the Communism era. This was a much more informative and interesting museum.“ (Sat).  
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ať jsem kdekoliv. Dávám přednost místním výrobkům a službám, ale je stále obtížnější je 

nalézt, protože řetězce převzaly trh! Malé místní restaurace, jak to cítím, ztrácejí úroveň 

kvality a ceny stále stoupají. Obecně si myslím, že služby zákazníkům stále vyžadují hodně 
pozornosti a zlepšení.“78  

Špatná úroveň chování ve službách patří mezi časté stížnosti: „Nejhorší je jednání 

s řidiči taxi. Já sama jsem problémy neměla, ale byla jsem v kontaktu s mnoha lidmi, kterým 

byla naúčtována neodpovídající částka a někdy byli ohrožováni i zbraní (pokud nechtěli 
zaplatit). I v restauracích se stává, že účet není v pořádku. Řekla bych, že Praha obecně má 

velmi špatnou reputaci ve službách zákazníkům, ale zlepšuje se to.“79 

 Během svého výzkumu na recepci v hotelu jsem se setkala s mnoha turisty, kteří byli 

okradeni taxikáři. Byli to cizinci z celého světa, mladí, staří, velcí i malí, tlustí i štíhlí. Mohu 

říci, že taxikáři při okrádání cizinců nediskriminují nikoho, jen Češi se většinou nenechají. 

Mezi recepčními hotelu koluje jako vtip nepsaný žebříček nejvíce napálených turistů. Já sama 

jsem se setkala se čtyřmi mladými urostlými Brity, kteří do hotelu na I.P.Pavlova jeli (pozn. 

jeli, nestáli v koloně) s menším postarším taxikářem z Hlavního nádraží 45 min. za 500Kč na 

osobu, tedy 2000Kč80.  

 Sat má na chování Čechů pracujících ve službách podobný názor: „Myslím, že služby 

zákazníkům se potřebují ještě hodně zlepšit. Cestovní ruch (místní i mezinárodní) přináší 

hodně zemi a Praze, a lidé, kteří pracují ve službách, by tuto skutečnost  měli ocenit. Myslím, 

že se to zlepšuje a nikdy bych nechtěl, aby to bylo jako v Americe, kde si myslím, že je to 

přehnané a falešné. Ale je zde mnoho prostoru k zlepšení. Také bych rád viděl návrat místních 

výrobků a kvalitního místního jídla.“81 

                                                
78 „I do not like the global chains and never eat at these types of ‘restaurants’ no matter where I am. I prefer 
local products and services, but it is increasingly difficult to find them as the chains take over the market! Small 
local restaurants I feel are losing a level of quality and prices are always increasing. In general I think customer 
service needs a lot of attention and improvement still.“  (Maggie).  
79 „The worst has been dealing with taxi drivers. I myself did not have problems but I came into contact with 
many people being overcharged and sometimes even threatened with weapons. It has also happened in 
restaurants that the bill was not correct. I would say Prague generally has a reputation for bad customer 
service, but it is improving.“ (Maggie).  
80 Není-li kolona, cesta trvá obvykle max.15 min. za 100Kč, max. za 350Kč za vůz, ne osobu.  
81 „I think customer service definitely needs to still improve a lot. Tourism (both local and international) is 
bringing a lot to the country and to Prague, and people who work in the service industry should appreciate that 
fact. I think it is improving, and I wouldn’t ever want it to become like America where I think it is over the top 
and fake. But, there is a lot of room for improvement. I would also like to see a revival of local products and 
quality local food.“ (Sat).  
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Jinak změny v české společnosti tito turisté tolik nevnímají, snad jen jim připadá 

otevřenější, i když na první pohled Češi nepůsobí moc vřele a přátelsky. Odlišné je to u 

mladších generací, kteří si život v komunismu ani nedokáží představit. Mladí lidé jim 

připadají stejní jako jinde ve světě.  
Při styku s místními je problémem i jazyková bariéra. Čeština je pro cizince velmi 

těžký jazyk. Své o tom ví Sat, který v Praze chvíli žil se svou přítelkyní a pokoušel se česky 

naučit. K vůli pobytu zde musel procházet i různými formalitami na úřadech a papírováním na 

cizinecké policii, na což vzpomíná takto: „Jednání s českými úřady je pro cizince obtížné. A 

lidé, kteří tam pracují, obvykle nemají trpělivost s těmi, kteří ještě neumí mluvit česky. 

Například pracovníci cizinecké policie téměř nemluví jiným jazykem než česky. Proto je pro 

nové cizince nesmírně obtížné vyřídit snadno a rychle všechno papírování. Věřím, že člověk 

by měl znát alespoň nějakou úroveň místního jazyka, ale jako nováček, nebo s obtížným 

jazykem, který je použit na úředních listinách, bych ocenil, kdyby mohli zaměstnanci 

pomoci.“82  

Chování úředníků i policie k cizincům je často problematické právě z důvodu 

jazykové bariéry.83 Během práce na recepci jsem řešila problém, kdy našli turisté na svých 

autech ze zahraniční půjčovny papír od městské policie - Výzvu k podání vysvětlení – za 

špatné parkování. Nevěděli, co mají dělat, mysleli, že parkovali správně a stejně tak i já. 

Volala jsem tedy na MP, abych se zeptala, proč se na daném místě stát nesmí, když to není 

nikde označené a co mají turisté dělat, když jim stejně na policii nikdo rozumět nebude. Paní 

policistka mi vysvětlila, v čem byl problém, a nadále vyžadovala, aby turisté přišli. Zkoušela 

mě dokonce přemluvit, abych dorazila s nimi a překládala. Na to jsem nepřistoupila. Po 

poradě se mnou nakonec turisté odjeli z Prahy a Výzvu hodili do koše. Pravděpodobnost, že 

by je dohnal český zákon v Austrálii je velmi nízká. Navíc půjčené auto vraceli ve Vídni a 

hned druhý den odlétali. Měli tedy i štěstí, že propojený evropský registr pokut ještě 
nefungoval.  

                                                
82 „Dealing with Czech offices is also difficult for foreigners, and the people working there usually do not have 
patience for those who cannot yet speak Czech. For example, the Foreign Police staff hardly speak any other 
language than Czech, therefore it is extremely difficult for a new foreigner to get paperwork completed quickly 
and easily. I do believe a person should speak some level of the local language, but as a newcomer or with the 
difficult language which is used on official papers it would be appreciated if the staff could help.“ (Sat).  
83 Cizinecká policie a vyřizování formalit pro dlouhodobý pobyt cizinců v Čechách  je velkým problémem, který 
není předmětem této práce.  



82 
 

 Australští turisté milují Prahu, její kulturu i obyvatele, ale stejně jako předchozí by 

navrhovali zlepšit úroveň chování pracovníků ve službách k zákazníkům, chránit a 

podporovat místní tradice a výrobky a upřednostňovat kvalitní české stravování oproti 

globálním řetězcům a kýčovitým suvenýrům. A jak říká Sat, zapracovat i na chování na 

úřadech, bojovat proti korupci a nepoctivým taxikářům.  

 

4 .2 .3  Výsledky 

 Během terénního výzkumu – zúčastněného pozorování a polostrukturovaných 

rozhovorů – se mi podařilo nasbírat velké množství dat, která jsem musela dále analyzovat. 

Rozhovory s turisty z různých kulturních prostředí probíhaly odlišně, s většími či menšími 

komplikacemi. Ale výsledky terénního výzkumu u anglicky i španělsky hovořících turistů 

byly přínosné. Každá skupina nahlížela na změny v Praze a české společnosti trochu jiným 

způsobem, všímala si různých aktuálních problémů.  

 Obě skupiny sdílely podobné názory na změny města jako takového – pozitivně 
hodnotili širokou nabídku služeb cestovního ruchu, výbornou infrastrukturu, opravy 

poničených památek, budov a mostů. Turisté negativně vnímali některé dopady globalizace na 

město – přílišné zdražení služeb, nárůst množství obchodů s nevkusnými suvenýry, kasín a 

nočních klubů, mcdonaldizace práce a globální řetězce se stravováním v historickém jádru 

města, a na druhou stranu mizení kvalitních lokálních restaurací, úbytek místního 

obyvatelstva v centru města i ve službách pro turisty, tedy deurbanizaci a disneyzaci 

historické části Prahy. To vede i k nárůstu jednorázového krátkodobého turismu za účelem 

pobavení se v noční Praze, tzv. „party“ nebo „stag night“ turistika, která nepřispívá 

k dobrému obrazu Prahy.  

 Podle vracejících se turistů se se změnou Prahy mění i mentalita jejích obyvatel, kteří 
jsou nyní otevřenější, jazykově vzdělanější a po bližším poznání přátelští a milí. Avšak na 

druhou stranu si lidé méně všímají druhých a nepomáhají si navzájem. I v chování místních 

ve službách k zákazníkům je prý stále co zlepšovat. Mnoho turistů odjíždí z města se 

špatnými zkušenostmi se zaměstnanci restaurací, hotelů, směnáren a hlavně s taxikáři a 

kapsáři, turisté by tudíž přivítali větší bezpečnost a kontrolu policie ve městě. Většina cizinců 

by ocenila i větší vstřícnost, poctivost a ochotu pomoci.  
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 Na dotaz, co by na Praze změnili, jen málo kdo odpověděl, že by nic neměnil. Témeř 
každý si je vědom určitých problémů a věcí, které by se dali opravit, aby vylepšily obraz 

Prahy a jejích obyvatel. Myslím, že jejich návrhy by si zasloužili pozornost.  
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5. Závěr 

Praha a její obyvatelé prošli po roce 1989 mnoha změnami, které si zaslouží 

pozornost. V této práci se snažím zmapovat tyto změny s pomocí názorů turistů, kteří město 

navštívili počátkem devadesátých let a poté se sem vrátili. Jedná se o anglicky a španělsky 

mluvící turisty z Evropy, Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu, kteří poskytli zajímavý 

pohled na změnu Prahu a české společnosti.  

Teoreticky je práce založena hlavně na antropologii turismu, teorii akulturace a 

globalizace. Jedním z témat antropologie turismu je vývoj turistické destinace, kulturní šok a 

dopady turismu na město a jeho obyvatele. V současné Praze můžeme sledovat pojmy 

mcdonaldizace práce a disneyzace města v praxi.  

Metodou výzkumu bylo zúčastněné pozorování, které bylo vhodně doplněno 

polostrukturovanými rozhovory s turisty, které jsem potkala v historickém jádru města během 

prohlídek, v hotelích a restauracích. Během výzkumu jsem i pracovala jako recepční v hotelu 

v centru Prahy.  

Turisté vzpomínali na Prahu počátkem devadesátých let s nostalgií – levné ubytování i 

služby, relativně málo turistů a město s otřískanými fasádami budov mělo své kouzlo. Řada 

turistů si vzpomíná na euforii obyvatel ze změny režimu a nově nabyté svobody na počátku 

devadesátých let. Toto nadšení se dle cizinců v průběhu let změnilo ve zklamání ze současné 

politické situace i z toho, že se jejich velká očekávání nenaplnila. I když se všem obyvatelům 

zlepšila životní úroveň, jsou si vědomi problémů s korupcí, tunelováním, nerovnou aplikací 

práva, nezaměstnaností a rozhádanou politickou situací.  

Někteří turisté doufali, že po svém návratu uvidí lepší společnost, než kterou opouštěli 
v devadesátých letech. Že se lidé více poučí z komunistické minulosti a pokusí se vytvořit 
lepší společnost, která si vezme jen to dobré ze západní kultury, pod vedením Václava Havla, 

jehož osobnost byla, jak se zdá, pod vlivem zahraničních médií idealizována a jeho vliv na 

českou společnost přeceňován.  
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Současná Praha láká turisty čistšími ulicemi, krásně opraveným historickým centrem 

plným lákadel pro turisty a rozvinutou infrastrukturou cestovního ruchu. Turisté si ale všímají 

i velkého zdražení služeb, které někdy neodpovídá kvalitě, vylidňování centra od místních 

obyvatel na úkor cizinců, nárůstu globálních řetězců. Praha na některé působí jako krásná 

atrakce pro turisty, která z nich má vytáhnout co nejvíce peněz, ale ve které již místní 

obyvatelé nežijí, protože si to nemohou dovolit.  

 Problémem dle turistů zůstává špatná úroveň chování zaměstnanců ve službách, která 

se sice zlepšuje, ale jen velmi pomalu. Ve styku s cizinci je znát i jazyková bariéra 

zaměstnanců ve službách, jež se postupně zlepšuje. Obraz Prahy a jejích obyvatel kazí 

nepoctiví taxikáři, obsluha restaurací, kapsáři, ale i skupinky mladých opilých turistů, kteří 
sem přijíždí za nočním životem.  

Turisté, kteří se často vrací do Prahy, si většinou váží odlišné kultury s jejími klady i 

zápory a město včetně jeho obyvatel si zamilovali. Praha by si podle nich měla více chránit 

svou jedinečnou identitu, kulturu, kvalitní místní stravování a tradiční výrobky proti 

globálním zásahům, další disneyzaci, aby nevypadala jako všechny ostatní moderní evropské 

metropole a zachovala si své kouzlo, dokud z něj ještě něco zbylo.  
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Diskuze 

Cílem práce bylo zmapování názorů turistů na změny Prahy a jejích obyvatel po roce 

1989, což se dle mého názoru podařilo prostřednictvím terénního výzkumu. Metody 

zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů se pro dosažení cíle vhodně 
doplňovaly.  

Během výzkumu nebyl problém se vstupem do známého terénu, ale někdy trvalo dost 

dlouho, než se mi podařilo nalézt turisty, kteří už Prahu navštívili v devadesátých letech. 

S různými národnostními skupinami byly odlišné problémy při získávání informací. 

S některými se obtížně domlouval čas rozhovorů, s jinými kontakt pro následnou reflexi 

prostřednictvím emailu. Někteří turisté mluvili u rozhovorů otevřeně, jiní se vědomě vyhýbali 

nepříjemným tématům a vstupovali do role, kdy odpovídali tak, jak si mysleli, že potřebuji, a 

svými odpověďmi se mě nechtěli dotknout. Většinu těchto bariér se mi podařilo překonat, 

někdy až v rámci emailové komunikace.  

Teoreticky byla práce zasazena do studia cestovního ruchu a antropologie turismu. 

Akulturační procesy, vliv globalizace, mcdonaldizace práce a disneyzace jsou v Praze dobře 

patrné, což potvrdily i názory turistů. K těmto procesům přispívá velkou měrou právě rostoucí 

cestovní ruch prostřednictvím turistů a zahraničních investorů po uvolnění režimu po roce 

1989.  

Turisté změny ve městě hodnotili se smíšenými pocity – moderní evropská metropole 

s historickým turistickým jádrem by se měla snažit regulovat přílišné zásahy globálních 

řetězců, zdražování a deurbanizaci. Tedy chránit jedinečnou kulturu města i její obyvatele. 

Turisté navrhovali i mnoho konkrétních změn, které by městu prospěly a zasloužily by si 

pozornost oficiálních institucí, které mají na starosti urbanizační vývoj a cestovní ruch 

v Praze. Názory turistů by tak mohli pomoci zachování jedinečného historického města 

příštím generacím.  
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Přílohy 

Guide list pro polostrukturované rozhovory s turisty 
 
 
Kdo, odkud, věk:  př. muž, USA, 53 případně politická příslušnost 

 

1) Kdy jste poprvé navštívil Prahu, kdy pak? 

2)  Jaký byl důvod Vaší návštěvy a proč se do Prahy vracíte? 

3) Jak se Vám v Praze líbí? / + můžete porovnat s Vaší první návštěvou? 

4) Jak se Vám líbí níže jmenované pražské zajímavosti, které jste navštívili (využili) a 

jak jste byli spokojeni? Všimli jste si nějakých změn od minulé návštěvy? Pokud ano, 

pozitivní či negativní?: 

– centrum, budovy, atrakce, památky,  

– muzea: Národní, Hl. M. Prahy, Komunismu, Muchy, Kafky, Erotiky, Mučících 

nástrojů, Voskových figurín, … 

– galerie, 

– nákupy, služby, pohostinství – mezinárodní řetězce (McDonald´s, Starbuck´s, ..), malé 

lokální restaurace, bary, noční kluby, kasína…?  

5) Vyskytly se nějaké problémy během Vašeho pobytu? S ubyt., strav., průvodcem, 

přístupem lidí… / předtím a dnes?  

6) Jak na Vás působí česká společnost dnes a jak při Vašem předchozím pobytu?  

7) S jakými představami jste se vracely do České republiky, splnila se Vaše očekávání?  

8) Je něco, co Vám zde nevyhovuje/ nevyhovovalo nebo chybí, co se Vám líbi-lo / nelíbi-

lo, co podle Vás kazí dobrý obraz Prahy a české společnosti?  

9) Pokud byste mohl/a něco doporučit, co by přispělo k lepšímu obrazu Prahy a české 

společnosti, co by to bylo na základě Vaší předchozí zkušenosti? 

 


